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Informacja  
o wynikach kontroli w 2019 r. przeprowadzonych przez 

pracowników Zespołu ds. pasz i utylizacji 
 
 

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej 

(Dz.U. Nr 185, poz. 1092), przedstawiam podsumowanie kontroli za rok 2019 przeprowadzonych 

przez pracowników Zespołu ds. pasz i utylizacji w WIW z/s w Krośnie.  

Zgodnie z planem kontroli przeprowadzono 7 kontroli w trybie zwykłym powiatowych 

lekarzy weterynarii województwa podkarpackiego w zakresie bezpieczeństwa pasz i produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodnych. Wszystkie kontrole oceniono 

pozytywnie. Zrealizowano 100% założonego planu.  

Przeprowadzono również kontrole w trybie uproszczonym wynikające z postępowań 

administracyjnych II instancji oraz z poleceń GLW zawartych w pismach i instrukcjach:  

 2 kontrole w zakresie sposobu prowadzonego nadzoru przez PLW w Dębicy nad 

nadzorowanymi podmiotami w zakresie pasz i utylizacji, w tym nad fermą drobiu. Nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

 10 inspekcji zewnętrznych granic UE w zakresie zabezpieczenia epizootycznego przed 

przeniesieniem wirusa ASF do Polski i przestrzeganiem przepisów rozporządzenia (WE)            

nr 206 w zakresie prawidłowości postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia 

zwierzęcego oraz wymaganej dokumentacji. Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. 

 2 kontrole zakładu przetwórczego kat. 1 pod kątem oceny prawidłowości urzędowego 

nadzoru sprawowanego przez właściwego miejscowo PLW. Nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

Ponadto, przeprowadzone w 2019 roku dwa niezależne audyty zewnętrzne dokonały sprawdzenia 

prawidłowości prowadzonego nadzoru przez organy szczebla powiatowego i wojewódzkiego 

Inspekcji Weterynaryjnej w województwie podkarpackim nad podmiotami, tj. : 
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 w dniach 17-20 wrześniu 2019 r. został przeprowadzony audyt z ramienia Głównego 

Lekarza Weterynarii w zakresie pełnionego nadzoru przez Podkarpackiego WLW nad 

wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz leczniczych w województwie podkarpackim. 

Stwierdzono dwie  niezgodności.  

 w dniu 15 listopada 2019 r. został przeprowadzony audyt przez Inspektorów DG SANTE 

z ramienia Komisji Europejskiej w zakładzie przetwórczym kat. 1 w Leżachowie w zakresie 

oceny pełnionego nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad identyfikacją, rejestracją 

koniowatych, spełnianiem wymaganych warunków weterynaryjnych przy ich utylizacji 

oraz wymaganej dokumentacji. Nie stwierdzono niezgodności. 

Wyniki i ocena przeprowadzonych w 2019 roku kontroli nadzoru Powiatowych Lekarzy 

Weterynarii województwa podkarpackiego nad podmiotami zostaną wykorzystane, jako jeden 

z elementów, w sporządzaniu planu kontroli podległych jednostek na rok 2020 roku w oparciu o 

analizę ryzyka oraz wynikających z niej zagrożeń dla bezpieczeństwa pasz i produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, i produktów pochodnych.   

   

 

 
 
 

 


