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Informacja o wynikach kontroli i audytów przeprowadzonych 

przez inspektorów WIW z/s w Krośnie w 2020r. 

 

1. Zespół ds. ds. zdrowia i ochrony zwierząt 
 
W roku 2020 przeprowadzono przez pracowników Zespołu ds. zdrowia  

i ochrony zwierząt 8 kontroli, w tym 6 kontroli w trybie zwykłym (tzw. okresowe, 
problematyczne), 2 kontrole  problematyczne nadzoru powiatowych lekarzy 

weterynarii nad przejściami granicznymi.  
Założony plan kontroli nie został zrealizowany. 1 kontrola w trybie zwykłym 
została przesunięta na styczeń 2021 r.  

Działania naprawcze i sposób realizacji zaleceń przedstawiony przez powiatowych 
lekarzy weterynarii, po przeprowadzonych kontrolach problemowych został 
zaakceptowany przez kontrolujących. Ponadto ustalenia kontrolne stanowią 

element analizy ryzyka powtarzających się uchybień i nieprawidłowości w trakcie 
realizowanych kontroli w kolejnych latach.  

Przeprowadzone kontrole w trybie zwykłym powiatowych lekarzy weterynarii 
oceniono jako pozytywne. Kontrole problematyczne nadzoru powiatowych lekarzy 
weterynarii nad przejściami granicznymi zostały także ocenione jako pozytywne. 

 
 

2. Zespół ds. bezpieczeństwa żywności  
 

W 2020r. przeprowadzono przez pracowników Zespołu ds. bezpieczeństwa 
żywności łącznie 42 kontrole.  

Zgodnie z planem kontroli przeprowadzono 7 kontroli w trybie zwykłym 
powiatowych lekarzy weterynarii województwa podkarpackiego, 4 oceniono 

pozytywnie, 3 pozytywnie z uchybieniami. Kontrole PLW przeprowadzane były 
zdalnie ze względu na zagrożenie koronawirusem, natomiast w zakładach 
przeprowadzano kontrole fizyczne (skontrolowano 12 zakładów). Zrealizowano 

100% założonego planu.  
Przeprowadzono również kontrole w trybie uproszczonym wynikające 
z postepowań administracyjnych II instancji oraz z poleceń GLW zawartych 

w pismach i instrukcjach:  

 24 kontrole w zakresie sposobu prowadzonego nadzoru przez PLW nad 

podmiotami posiadającymi uprawnienia eksportowe na rynek USA. 

 2 kontrole w zakresie poprawności zatwierdzenia zakładów przez PLW. 

 7 kontroli w związku z pismami GLW odnośnie przeprowadzenia kontroli 

podmiotów prowadzących ubój bydła, poprawności sprawowanego nadzoru 
nad wyznaczonymi lekarzami weterynarii, dobrostanu w rzeźniach, 
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spełniania warunków weterynaryjnych i prawidłowości prowadzonego 

nadzoru przez PLW.   

 1 kontrola w zakresie poprawności sprawowanego nadzoru przez PLW nad 

podmiotem prowadzącym RHD. 

 1 kontrola w nadzorowanym przez PLW zakładzie w zakresie 

identyfikowalności mięsa dzików i produktów mięsnych z takiego mięsa.  

 
 

3. Zespół ds. pasz i utylizacji 
 
W roku sprawozdawczym 2020 przeprowadzono łącznie 7 kontroli w trybie 

zwykłym, co stanowi 100 % realizacji założeń wynikających z planu kontroli 

nadzorowanych powiatowych lekarzy weterynarii na 2020r. Ogólnie ocena 
przeprowadzonych wszystkich kontroli w trybie zwykłym została określona jako 

pozytywna, pozostałe kontrole i inspekcje jako pozytywne z uchybieniami. Ocen 
negatywnych nie było. 
Przeprowadzono również 4 fizyczne inspekcje zewnętrznych granic UE w zakresie 

zabezpieczenia epizootycznego przed przeniesieniem ASF do Polski 
oraz przestrzegania przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 

2019/2122. Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Na dwóch pozostałych 
zewnętrznych przejściach granicznych (lotnisko Jasionka k/Rzeszowa oraz 
przejście drogowe w Krościenku) nie prowadzono fizycznych inspekcji ze względu 

na całkowite wstrzymanie ruchu granicznego z powodu zagrożenia 
koronawirusem. Inspekcje tych przejść będą możliwe do zrealizowania w 2021 
roku - po ponownym uruchomieniu ruchu granicznego. 

Ponadto, dokonano 2 inspekcji zakładu przetwórczego kategorii 1 (Leżachów). Nie 
stwierdzono niezgodności. 

Kontroli weterynaryjnych w zakresie pasz leczniczych nie wykonywano 
w województwie podkarpackim w 2020 roku ze względu na brak funkcjonowania 
podmiotów w tej branży. 

Przeprowadzone przez Zespół ds. pasz i utylizacji w 2020 roku kontrole w trybie 
zwykłym podległych PLW oraz inspekcje podmiotów działających w branży 

utylizacyjnej miały na celu doskonalenie urzędowego nadzoru, i podnoszenie 
świadomości kierownictwa nadzorowanych podmiotów w zakresie przestrzegania 
wymagań prawnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasz, pupz i produktów 

pochodnych. 
 
 

4. Zespół ds. nadzoru farmaceutycznego 
 
W ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem produktów leczniczych u 

zwierząt przeprowadzono w sumie 45 kontroli w 32 zakładach leczniczych dla 
zwierząt (28 kontroli okresowych, 6 doraźnych, 11 sprawdzających). Wśród 

kontrolowanych zakładów leczniczych dla zwierząt znalazł się 1 podmiot z terenu 
województwa małopolskiego, który został skontrolowany na mocy Postanowienia 

Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 27 października 2020 r. o wyznaczeniu 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii jako organu właściwego do 
przeprowadzenia kontroli, częściowo kontrola ta została zrealizowana w sposób 



____________________________________________________________________________ 

WOJEWÓDZKI   INSPEKTORAT    WETERYNARII   z/s  w  KROŚNIE 

38-400 KROSNO  ul. Ściegiennego 6 A 
Telefony - Centrala 13/ 43-259-23, 13/43-259-34,  13/43-207-52, Fax. 13/43-269-33 

E-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl 

zdalny. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości skutkowały wydaniem 12 

decyzji administracyjnych oraz w 12 przypadkach – zaleceń pokontrolnych, 
ponadto skierowano jedną informację do Wojewódzkiego Inspektora 

Farmaceutycznego odnośnie stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu 
dokumentacji przychodu i rozchodu preparatów zawierających środki odurzające 
lub substancje psychotropowe.  

W 2020 roku przeprowadzono 25 kontroli obrotu detalicznego produktów 
leczniczych weterynaryjnych wydawanych bez przepisu lekarza (19 kontroli 

okresowych, 2 kontrole doraźne, 4 kontrole sprawdzające). W związku ze 
stwierdzonymi uchybieniami wydano 2 decyzje administracyjne oraz dwukrotnie 
wydano zalecenia pokontrolne. Dwie z czterech kontroli sprawdzających 

przeprowadzono w sposób zdalny. 
Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje Hurtownia Farmaceutyczna 
Produktów Leczniczych Weterynaryjnych MEDIVET oddział Dębica, jest to jedyny 

tego typu podmiot na Podkarpaciu. Rokrocznie planowane są 2 kontrole okresowe 
w ww. hurtowni. W 2020 roku przeprowadzono 2 kontrole okresowe i 1 kontrolę 

doraźną podczas których nie ujawniono nieprawidłowości. Jedna z kontroli 
okresowych została przeprowadzona częściowo w sposób zdalny.  
W związku z zaistniałym w 2020 roku stanem epidemii i trwającą kilka tygodni 

przerwą w przeprowadzaniu kontroli, konieczne były zmiany w kwartalnym planie 
kontroli dotyczące terminów przeprowadzenia kontroli. 17 kontroli 

przeprowadzono w innym terminie (kwartale) niż pierwotnie zakładano w 
kwartalnym planie kontroli, zmiany dotyczyły 11 zakładów leczniczych dla 
zwierząt, 5 podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi 

weterynaryjnymi OTC oraz 1 kontroli okresowej hurtowni farmaceutycznej 
produktów leczniczych weterynaryjnych. W 2020 nie zrealizowano 3 kontroli 
okresowych zakładów leczniczych dla zwierząt, zostaną one przeprowadzone w 

najwcześniejszym możliwym terminie w 2021 roku.  
Przesunięcia terminów przeprowadzenia kontroli okresowych względem 

kwartalnego planu kontroli oraz przeprowadzenie kontroli okresowych w nie 
wszystkich zaplanowanych zakładach leczniczych dla zwierząt wynikały z 
utrudnień w prowadzeniu kontroli w związku ze stanem epidemii w kraju oraz ze 

zmniejszenia obsady kadrowej działu ds. nadzoru farmaceutycznego. 
 

 

5. Zespół ds. audytu kontroli urzędowych 
 
Zespół ds. audytu kontroli urzędowych WIW z/s w Krośnie przeprowadził w 

2020 roku 8 audytów kontroli urzędowych wykonywanych przez Powiatowych 

Lekarzy Weterynarii. 
Miały one na celu sprawdzenie czy działania prowadzone w audytowanej 
jednostce są zgodne z zaplanowanymi rozwiązaniami, czy są skutecznie wdrażane 

i czy odpowiadają zamierzonym celom. Tematy audytowe podane przez Główny 
Inspektorat Weterynarii w Warszawie na 2020 rok obejmowały:  

 Nadzór urzędowy i właścicielski nad dobrostanem bydła w rzeźni, ze 

szczególnym uwzględnieniem zakładów o średniej i małej zdolności 
produkcyjnej w roku 2019 i 2020 do dnia audytu – cztery powiatowe 

inspektoraty weterynarii (stwierdzono jedna niezgodność dotyczącą nadzoru 
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właścicielskiego w zakresie dobrostanu bydła podczas uboju, oraz 

odnotowano dwa spostrzeżenia). 

 Kontrole bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie (ASF) w roku 

2019 i 2020 do dnia audytu - cztery powiatowe inspektoraty weterynarii. 
Nie odnotowano nieprawidłowości. 

Ponadto przeprowadzono jeden audyt sprawdzający w temacie „Nadzór urzędowy  
i właścicielski w zakresie badań mikrobiologicznych żywności pochodzenia 

zwierzęcego w roku 2018 i 2019  do dnia audytu” - nieprawidłowości z zeszłego 
roku – weryfikacja działań naprawczych. W trakcie audytu sprawdzającego 

audytor stwierdził skuteczność wprowadzonych działań naprawczych.  

 
 

 


