


Organ 
kontrolowany

Temat  kontroli Termin 
Osoby odpowiedzialne 

1

Powiatowy 
LekarzWeterynarii 

w  Trzebnicy

Weryfikacja  prawidłowości prowadzonego przez powiatowego 
lekarza weterynarii w Trzebnicy nadzoru nad zakładem 
posiadającym uprawnienia do eksportu na rynek USA I kwartał 2022 r.

Małgorzata Bystroń-Pospiszyl, 
Katarzyna Bajorek
Marta Potocka
Mateusz Wojciechowski

2

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w  
Jeleniej Górze

Nadzór powiatowego lekarza weterynarii nad zakładami sektora 
mięsa wieprzowego w zakresie wdrożenia wymagań 
Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 
kwietnia 2021 r., ustanawiającego szczególne środki zwalczania 
afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.UE.L.2021.129.1 z dnia 
2021.04.15),

II kwartał 2022 r. 

Małgorzata Bystroń-Pospiszyl, 
Katarzyna Bajorek
Marta Potocka
Mateusz Wojciechowski

3

Powiatowy 
LekarzWeterynarii 

w  Trzebnicy

Weryfikacja  prawidłowości prowadzonego przez powiatowego 
lekarza weterynarii w Trzebnicy nadzoru nad zakładem 
posiadającym uprawnienia do eksportu na rynek USA II kwartał 2022 r.

Małgorzata Bystroń-Pospiszyl, 
Katarzyna Bajorek
Marta Potocka
Mateusz Wojciechowski

4

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w  

Lwówku Śląskim

Nadzór powiatowego lekarza weterynarii nad zakładami sektora 
mięsa wieprzowego w zakresie wdrożenia wymagań 
Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 
kwietnia 2021 r., ustanawiającego szczególne środki zwalczania 
afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.UE.L.2021.129.1 z dnia 
2021.04.15),

III kwartał 2022 r.

Małgorzata Bystroń-Pospiszyl, 
Katarzyna Bajorek
Marta Potocka
Mateusz Wojciechowski

5

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w  

Lubaniu

Ocena ustaleń kontrolnych, sposobu wykonania nadzoru oraz 
prowadzenia postępowania administracyjnego przez powiatowego 
lekarza weterynarii w wybranym podmiocie 

III kwartał 2022 r.

Małgorzata Bystroń-Pospiszyl, 
Katarzyna Bajorek
Marta Potocka
Mateusz Wojciechowski

                   Zespół ds.bezpieczeństwa żywności,  pasz i utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Dział ds.bezpieczeństwa żywności 



6

Powiatowy 
LekarzWeterynarii 

w  Trzebnicy

Weryfikacja  prawidłowości prowadzonego przez powiatowego 
lekarza weterynarii w Trzebnicy nadzoru nad zakładem 
posiadającym uprawnienia do eksportu na rynek USA

III kwartał 2022 r.

Małgorzata Bystroń-Pospiszyl, 
Katarzyna Bajorek
Marta Potocka
Mateusz Wojciechowski

7

Powiatowy 
LekarzWeterynarii 

w  Trzebnicy

Weryfikacja  prawidłowości prowadzonego przez powiatowego 
lekarza weterynarii w Trzebnicy nadzoru nad zakładem 
posiadającym uprawnienia do eksportu na rynek USA

IV kwartał 2022 r.

Małgorzata Bystroń-Pospiszyl, 
Katarzyna Bajorek
Marta Potocka
Mateusz Wojciechowski

8

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w  

Złotoryi

Nadzór powiatowego lekarza weterynarii nad zakładami sektora 
mięsa wieprzowego w zakresie wdrożenia wymagań 
Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 
kwietnia 2021 r., ustanawiającego szczególne środki zwalczania 
afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.UE.L.2021.129.1 z dnia 
2021.04.15),

IV kwartał 2022 r. 

Małgorzata Bystroń-Pospiszyl, 
Katarzyna Bajorek
Marta Potocka
Mateusz Wojciechowski

9

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w  

Wołowie

Ocena ustaleń kontrolnych, sposobu wykonania nadzoru oraz 
prowadzenia postępowania administracyjnego przez powiatowego 
lekarza weterynarii w wybranym podmiocie w ramach rolniczego 
handlu detalicznego wraz z wizytacją w podmiocie. IV kwartał 2022 r.

Małgorzata Bystroń-Pospiszyl, 
Katarzyna Bajorek
Marta Potocka
Mateusz Wojciechowski

10

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w 

Głogowie

Kontrola realizacji programu badań obecności substancji  
niedozwolonych, biologicznych,chemicznych produktów leczniczych 
u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego  oraz w wodzie 
przeznaczonej do pojenia zwierząt i paszach,kontrola realizacji 
programu badań dioksyn,furanów,dioksynopodobnych bifenyli i 
niedioksynopodobnychndl-PCB u zwierząt i w produktach 
pochodzenia zwierzęcego z  możliwością wizytacji w podmiocie.

sierpień 2022 r.  Edyta Piórkowska-Sikora



11

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w 

Górze 

Kontrola realizacji programu badań obecności substancji  
niedozwolonych, biologicznych,chemicznych produktów leczniczych 
u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego  oraz w wodzie 
przeznaczonej do pojenia zwierząt i paszach,kontrola realizacji 
programu,,kontrola realizacji programu badań 
dioksyn,furanów,dioksynopodobnych bifenyli i 
niedioksynopodobnychndl-PCB u zwierząt i w produktach 
pochodzenia zwierzęcego z możliwością wizytacji w podmiocie.

maj 2022 r.  Edyta Piórkowska-Sikora

12

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w 

Wołowie

Kontrola realizacji programu badań obecności substancji  
niedozwolonych, biologicznych,chemicznych produktów leczniczych 
u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego  oraz w wodzie 
przeznaczonej do pojenia zwierząt i paszach oraz kontrola realizacji 
programu badań dioksyn,furanów,dioksynopodobnych bifenyli i 
niedioksynopodobnychndl-PCB u zwierząt i w produktach 
pochodzenia zwierzęcego. 

 maj  2022 r.  Edyta Piórkowska-Sikora

13

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w 

Kłodzku

Kontrola realizacji programu badań obecności substancji  
niedozwolonych, biologicznych,chemicznych produktów leczniczych 
u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego  oraz w wodzie 
przeznaczonej do pojenia zwierząt i paszach oraz kontrola realizacji 
programu badań dioksyn,furanów,dioksynopodobnych bifenyli i 
niedioksynopodobnychndl-PCB u zwierząt i w produktach 
pochodzenia zwierzęcego.

czerwiec 2022 r.  Edyta Piórkowska-Sikora

14

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w 
Polkowicach

Kontrola realizacji programu badań obecności substancji  
niedozwolonych, biologicznych,chemicznych produktów leczniczych 
u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego  oraz w wodzie 
przeznaczonej do pojenia zwierząt i paszach.

lipiec 2022 r.  Edyta Piórkowska-Sikora

15

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w 

Środzie Ślaskiej

Kontrola realizacji programu badań obecności substancji  
niedozwolonych, biologicznych,chemicznych produktów leczniczych 
u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz w wodzie 
przeznaczonej do pojenia zwierząt i paszach.

wrzesień 2022r.  Edyta Piórkowska-Sikora

16

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w  

Trzebnicy

Kontrola realizacji programu badań obecności substancji  
niedozwolonych, biologicznych,chemicznych produktów leczniczych 
u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego  oraz w wodzie 
przeznaczonej do pojenia zwierząt i paszach.

październik 2022 r.  Edyta Piórkowska-Sikora



17

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii we 
Ząbkowicach 

Śląskich

Kontrola realizacji programu badań obecności substancji  
niedozwolonych, biologicznych,chemicznych produktów leczniczych 
u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz  w wodzie 
przeznaczonej do pojenia zwierząt i paszach.

październik 2022 r.  Edyta Piórkowska-Sikora

18

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w 

Zgorzelec

Kontrola realizacji programu badań obecności substancji  
niedozwolonych, biologicznych,chemicznych produktów leczniczych 
u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz w wodzie 
przeznaczonej do pojenia zwierząt i paszach.

listopad 2022 r.  Edyta Piórkowska-Sikora



Organ 
kontrolowany

Temat  kontroli Termin 
Osoby odpowiedzialne 

1
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w  
Środzie Śląskiej 

Kontrola nadzoru nad paszami i utylizacją połączona z kontrolą 
ndzoru PLW w zakładzie oraz realizacji Planu Urzędowej Kontroli 
Pasz.                                                                                                                                                                                

marzec 2022 r.
Magdalena Lenart-Ojak,                              

Paulina Sitkiewicz, 
Dariusz Jackowski 

2
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii  we 
Lwówku Śl.

Kontrola nadzoru nad paszami i utylizacją połączona z kontrolą 
ndzoru PLW w zakładzie oraz realizacji Planu Urzędowej Kontroli 
Pasz.                                                                                                                                                                                

kwiecień 2022 r.
Magdalena Lenart-Ojak,                              

Paulina Sitkiewicz, 
Dariusz Jackowski 

3
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w  
Kamiennej Górze

Kontrola nadzoru nad paszami i utylizacją połączona z kontrolą 
ndzoru PLW w zakładzie oraz realizacji Planu Urzędowej Kontroli 
Pasz.                                                                                                                                                                                

maj 2022 r.
Magdalena Lenart-Ojak,                              

Paulina Sitkiewicz, 
Dariusz Jackowski 

4
kontrola na terenie 
PIW w Trzebnicy

Wytwórnia pasz leczniczych Cargill  w Skokowej czerwiec 2022 r.
Magdalena Lenart-Ojak,                              

Paulina Sitkiewicz, 
Dariusz Jackowski 

5
kontrola na terenie 

PIW w Środzie 
Śląskiej

Wytwórnia pasz leczniczych Cargill  w Ujeździe Dolnym lipiec 2022 r.
Magdalena Lenart-Ojak,                              

Paulina Sitkiewicz, 
Dariusz Jackowski 

6
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w  
Jaworze

Kontrola nadzoru nad paszami i utylizacją połączona z kontrolą 
ndzoru PLW w zakładzie oraz realizacji Planu Urzędowej Kontroli 
Pasz.                                                                                                                                                                                

wrzesień 2022 r.
Magdalena Lenart-Ojak,                              

Paulina Sitkiewicz, 
Dariusz Jackowski 

7
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w  
Trzebnicy

Kontrola nadzoru nad paszami i utylizacją połączona z kontrolą 
ndzoru PLW w zakładzie oraz realizacji Planu Urzędowej Kontroli 
Pasz.   

październik 2022 r.
Magdalena Lenart-Ojak,                              

Paulina Sitkiewicz, 
Dariusz Jackowski 

8
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w  
Polkowicach

Kontrola nadzoru nad paszami i utylizacją połączona z kontrolą 
ndzoru PLW w zakładzie oraz realizacji Planu Urzędowej Kontroli 
Pasz.                                                                                                                                                                                

listopad 2022 r.
Magdalena Lenart-Ojak,                              

Paulina Sitkiewicz, 
Dariusz Jackowski 

Zespół ds.bezpieczeństwa żywności,  pasz i utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego                                               
   Dział ds. pasz i utylizacji



Lp.
organ 

kontrolowany temat kontroli termin osoba odpowiedzialna

1
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Legnicy

> Kontrola nadzoru PLW nad warunkami utrzmania drobiu,
> Kontrola nadzoru PLW nad warunkami utrzymania 
zwierząt w schronisku dla zwierząt,  
> Kontrola nadzoru PLW nad warunkami utrzymania świń

kwiecień Agnieszka Kozak

2
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Legnicy

> Kontrola nadzoru PLW nad programem zwalczania ch. 
Aujeszkyego 
> Kontrola nadzoru PLW nad higieną materiału 
biologicznego Kontrola przesyłek w systemie TRACES NT.

kwiecień Grzegorz Wall

3
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Wołowie

> Realizacja badań kontrolnych w kierunku EBB, TBC i 
brucelozy bydła maj Magdalena Dacko-Urbanowicz

4
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Wołowie
> Realizacja urzędowych kontroli identyfikacji i rejestracji 
zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności maj Honorata Makosiej

5
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Wołowie

> Nadzór nad realizacją Krajowego programu zwalczania 
niektórych serotypów pałeczek Salmonella w stadach 
hodowlanych gatunku kura oraz w stadach indyków 
rzeźnych

maj Joanna Gozdecka

6
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w 
Bolesławcu

> Kontrola nadzoru PLW nad fermami zwierząt futerkowych,
> Kontrola nadzoru PLW nad podmiotami zajmującymi się 
zarobkowych przewozem zwierząt,
> Kontrola warunków utrzymania zwierząt dzikich jako 
zwierzęta gospodarskie

maj Agnieszka Kozak

7
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w 
Bolesławcu

> Kontrola nadzoru PLW nad programem zwalczania ch. 
Aujeszkyego 
> Kontrola nadzoru PLW nad higieną materiału 
biologicznego

maj Grzegorz Wall

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt



8
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Świdnicy

> Realizacja urzędowych kontroli identyfikacji i rejestracji 
zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności czerwiec Honorata Makosiej

9
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Miliczu

> Realizacja zadań wynikajacych z rozp. MRiRW z dnia 4 
kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu majacego 
na celu wczesne wykrycie zakazeń wirusem wywołującym 
afrykański pomór świń  i poszerzenie wiedzy na temat tej 
choroby oraz jej zwalczanie"  
> Kontrola spełniania zasad  bioasekuracji w 
gospodarstwach utrzymujących świnie. 

sierpień
Joanna Otachel - Hawranek

Adam Szymerowski

10
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Jeleniej 
Górze

> Realizacja badań kontrolnych w kierunku EBB, TBC i 
brucelozy bydła

wrzesień Magdalena Dacko-Urbanowicz

11
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Jeleniej 
Górze

> Nadzór nad realizacją Krajowego programu zwalczania 
niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku 
kura (Gallus gallus) wrzesień Joanna Gozdecka

12
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Złotoryi

> Kontrola nadzoru PLW nad podmiotami sektora 
akwakultury,
> Kontrola nadzoru PLW nad fermami zwierząt futerkowych,
> Kontrola nadzoru PLW nad warunkami utrzymania świń

wrzesień Agnieszka Kozak

13
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Złotoryi

> Kontrola nadzoru PLW nad programem zwalczania ch. 
Aujeszkyego 
> Kontrola nadzoru PLW nad higieną materiału 
biologicznego

wrzesień Grzegorz Wall



14
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w 
Zgorzelcu

> Kontrola nadzoru PLW nad warunkami utrzymania 
zwierząt w schronisku dla zwierząt,
> Kontrola nadzoru PLW nad warunkami utrzmania bydła, 
owiec, kóz oraz koni

październik Agnieszka Kozak

15
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w 
Zgorzelcu

> Kontrola nadzoru PLW nad programem zwalczania ch. 
Aujeszkyego 
> Kontrola nadzoru PLW nad higieną materiału 
biologicznego

październik Grzegorz Wall

16
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w 
Głogowie

> Realizacja urzędowych kontroli identyfikacji i rejestracji 
zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności; październik Honorata Makosiej

17
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w 
Głogowie

> Realizacja zadań wynikajacych z rozp. MRiRW z dnia 4 
kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu majacego 
na celu wczesne wykrycie zakazeń wirusem wywołującym 
afrykański pomór świń  i poszerzenie wiedzy na temat tej 
choroby oraz jej zwalczanie"  
> Kontrola spełniania zasad  bioasekuracji w 
gospodarstwach utrzymujących świnie. 

październik
Joanna Otachel - Hawranek

Adam Szymerowski

18
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Jaworze

> Realizacja urzędowych kontroli identyfikacji i rejestracji 
zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności;
> Realizacja kontroli pośredników w obrocie bydłem 
wynikających z "Procedury weryfikacji zdarzeń dotyczących 
zwierząt z gatunku bydło zgłaszanych do Centralnej Bazy 
Danych Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt przez podmioty 
zajmujące się pośrednictwem w obrocie bydłem oraz 

listopad Honorata Makosiej



19
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Lubinie

> Realizacja zadań wynikajacych z rozp. MRiRW z dnia 4 
kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu majacego 
na celu wczesne wykrycie zakazeń wirusem wywołującym 
afrykański pomór świń  i poszerzenie wiedzy na temat tej 
choroby oraz jej zwalczanie"  
> Kontrola spełniania zasad  bioasekuracji w 
gospodarstwach utrzymujących świnie. 

listopad
Joanna Otachel - Hawranek

Adam Szymerowski

20
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Środzie 
Śląskiej

> Postępowanie PLW po otrzymaniu powiadomienia o 
podejrzeniu wystąpienia wścieklizny oraz kontrola ULW 
wyznaczonych do czynności urzędowych z zakresu 
obserwacji w kierunku wścieklizny

listopad Magdalena Dacko-Urbanowicz

21
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Środzie 
Śląskiej

> Realizacja badań kontrolnych FMD, SVD  oraz kontrola 
ULW wyznaczonych do czynności urzędowych z zakresu 
badań kontrolnych w kierunku FMD/SVD

listopad Joanna Gozdecka

22
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Lubaniu

> Realizacja zadań wynikajacych z rozp. MRiRW z dnia 4 
kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu majacego 
na celu wczesne wykrycie zakazeń wirusem wywołującym 
afrykański pomór świń  i poszerzenie wiedzy na temat tej 
choroby oraz jej zwalczanie"  
> Kontrola spełniania zasad  bioasekuracji w 
gospodarstwach utrzymujących świnie. 

grudzień
Joanna Otachel - Hawranek

Adam Szymerowski



Organ kontrolowany Temat  kontroli Termin Osoby odpowiedzialne 

1
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Jeleniej Górze 
Planowanie oraz wydatkowanie środków finansowych Czerwiec 2022 r. Marta Mokrzycka

2
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Legnicy 
Planowanie oraz wydatkowanie środków finansowych Wrzesień 2022 r. Marta Mokrzycka

3
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Miliczu
Planowanie oraz wydatkowanie środków finansowych Październik 2022 r. Marta Mokrzycka

4

5

6

                                               Zespół ds. finansowo - księgowych



kontrolowane podmioty termin kontroli ilość zaplanowanych kontroli okresowych
hurtownie farmaceutyczne 
produktów leczniczych 
weterynaryjnych

2022 r. 9

zakłady lecznicze dla zwierząt 2022 r. 55

przedsiębiorcy prowadzący obrót 
detaliczny produktami leczniczymi 
weterynaryjnymi OTC

2022 r. 40

    

Zespół ds. nadzoru farmaceutycznego 


