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Opole, dnia  15.01.2014 r.

plan kontroli Wojew6dzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu  na 2014 rok

Lp. Rodzaj kontroli Podmiotkontrolowany Tematyka kontroli Symbolzespolu
MiesiQC

1.

Problemowa 7JJZKrapkowice(1 )

Obr6t detaliczny produktami lecznicz)mi weterynaryjn)-i,dokumentacjalekarskoweterynaryjna(ksiqZkileczeniazwierzat

DF styczeri(okresowa) stosowanie produkt6w leczniczych), transport i przecho\vywanieprodukt6wleczniczych,\vystawianiereceptistosowanieuzwierzatprodukt6wilek6wprzeznaczonychdlaludzi,\vyrobydodiagnostykiinvitro-

2. Sprawdzajapa
7JJZOlesno(1)

Sprawdzenie \vykonania zalecch pokontrolnych. DF styczeh

3.

Planowana
PIW  Brzeg

Realizacja krajowego programu badah kontrolnych obecnofcisubstancjiniedozwolonych,pozostaloScichemicznych,biologicznych,produkt6wleczniczychiskazehpromieniotw6rczychatck2edioksyni

DH lutyproblemowa i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli u zwierzat, w
sprawdzajaca produkeach pochodzenia zwierzecego oraz w wodzie prze2naCZOnej dOpojeniazwierzqtoraz\vykonaniezalecehOWLW\vydanychprzypiSmienrDH.l611.4.2013zdnia21.05.2013I.

4.
Planowanasprawdzajapa

PIW Brzeg
Spos6b sprawowania nadzoru przez PLW  w zakladach miesaczervonego-\vykonaniezalecedOWLW\vydanychprzypiSmienr1611.6.2013zdnia27.05.2013r.

DH 1uty

5.
Planowanaproblemowa PIW Brzeg

Kontrola z zckresu \vykonywania nadzoru madpodmiotamiprodukujacymiSrodkispoZywczepochodzeniazwierz?cegowzakladachsektoramleczarskiego
DH Iuty

6.
Planowana

PIW Brzeg
Kontrola PLW w zakresie \vykonywania nadzoru nad przetwarzaniem DH-N Iuty

probIemowa uppz.kat.3 (biogazownia) oraz mad sektorem paszo\vym



7.
Problemowa(okresowa)

rZJJZOpole(2)
Obr6t detaliczny produlctami lecznicz)mi weterynaryjtrymi,dokumentacjalekarskoweterynaryjna(ksiaZkileczeniazwierzatstosowanieprodulct6wleczniczych),transportiprzecho\vywanieprodukt6wleczniczych,\vystawianiereceptistosowanieuzwierzatprodulct6wilek6wprzeznaczonychdlaludzi,\vyrobydodiagnostykiinvitro.

DF luty

8.
Sprawdzajapa 7JJ1Brzeg(1)

Sprawdzenie \vykonania zaleced pokontrolnych. DF 1uty

9. Problemowa PIW Brzeg

Nadz6r PLW nad ochrona zdrowia 2WierZat OraZ ZWalczaniem chor6bzakaZnychzwierzat,obrotemzwierzetami,materialembiologiczn)m,zakladami\vylego\vymidrobiu,dobrostanemzwierzatutrzymywanychprzezczlowiekawgospodarstwachitransporcie.

DZ marZeC

10. Problemowa PIW StrzelceOpolskie
Nadz6r PLW mad ochrona zdrowia zwierzat oraz zwalczaniem chor6bzckaZnychzwierzat,obrotemzwierzetami,dobrostanemzwierzatutrzymywanychprzezczlowickawgospodarstwachitransporcie

DZ marZeC

ll.
Planowanaproblemowa PIW Gfubczyce

Kontrola z zakresu \vykonywania nadzoru madpodmiotamiprodukujap)-iSrodkispodywczepochodzeniazwierzecegowzakladachsektorami?snego-
DH marZeC

12.
Planowanaproblemowa PIW Glubczyce

Kontrola z zakeesu lvykonywania nadzoru nadpodmiotamiprodukujapymiSrodkispodywczepochodzeniazwierzecegowzakladachsektoramleczarskiego
DH marZeC

13.

Planowana
PIW Glubczyce

Realizacja krajowego programu badah kontrolnych obecnoScisubstancjiniedozwolonych,pozostaloScichemicznych,biologicznych,produkt6wleczniczychiskazehpromieniotw6rcaychatakZedioks)mi

DH marZeCproblemowa i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli u zwierzat, w
sprawdzajapa produktach pochodzenia zwierzecego oraz w wodzie przeznaczonej dopojeniazwierzaptoraz\vykonaniezalecedOWLW\vydanychprzypiSmieurDH.1611.9.2013zdnia21.05.2013r.

14.
Planowanasprawdzajapa PIW Opole

Kontrola sprawdzajapa \vykonanie zaleceh pokontrolnych \vydanych w`vystapieniupokontrotrymOWLWurDH.1611.2.2012zdnia4.06.2012r.(branZamiesna)
DH marzecfroiecied

15.
Planowana PIW Kluczbork

Kontrola PLW w zakresie lvykonywania nadzoru mad: fermamizwierzatfuterko\vych\vykorzystujapychwZywieniuzwierzatuboczne

DH-N marZeC
problemowa produlcty pochodzenia zwierz?cego oraz przetwarzaniu iwprowadzaniudoobrotuupz



16.
Problemowa

7JJZ
Obr6t detaliczny produktami lecznicz)-i weterynaryjnymi,dokumentacjalekarskoweter)maryjna(ksiackileczeniazwierzat

DF marZeC
Opole (2) stosowanie produkt6w leczniczych), transport i przechowywanie

(okresowa) Brzeg (1) produkt6w leczniczych, \vystawianie recept i stosowanie u zwierzatprodukt6wilek6wprze2naCZOnyChdlaludzi,\vyrobydodiagnostykiinvitro.

17. Sprawdzajapa 7JJJZOpole(1)
Sprawdzenie lvykOnania Zalecefi pokontrolnych DF marZeC

18.
Problemowa(okresowa)

Sklepzoologiczny -
Obr6t detaliczny produktami lecznicz)mi weterJmaryjn)mi

DF marZeCOpole (1) lvydawan)mi bez przepisu lekarza, przechow)wanie produke6w
Nysa (1) 1eczniczych.

19.
Problemowa(okresowa) HurtowniaNamysI6w(1) Transport, przyjmowanie, przecholvywanie i lvydawanie produlct6w1eczniczychweter)maryjnych,stosowanieprocedurDobrejPraldykiDystrybucyjnej.

DF marZeC

20.
Problemowa- PIW Brzeg Sprawozdanie flnanSOWe Za 2013 rok - bilans, rachunek zysk6w DG marzectwieciehtryb uproszczony i strut, zestawienie zmian w funduszu.

21.
Problemowa- PIW Glut)czyce Sprawozdanie fmansowe za 2013 rok - bilans, rachunek zysk6w DG marzecfroiecierrtryb uproszczony i strat, zestawienie zmian w funduszu.

22.
Problemowa- PIW Kedzierayn Sprawozdanie finansowe za 2013 rok - bilans, rachunek aysk6w DG marzectwieciedtryb uproszczony - KoZle i strat, zestawienie zmian w funduszu.

23.
Problemowa- PIW Kluczbork Sprawozdanie finansowe za 2013 rok- bilans, rachunek zysk6w            1 DG marzectwieciehtryb uproszczony strat, zestawienie zmian w funduszu.

24.
Problemowa- PIW Sprawozdanie finansowe za 2013 rok - bilans, rachunek zysk6w DG marzectwieciedtryb uproszczony Krapkowice i strat, zestawienie zmian w funduszu.

25.
Problemowa- PIW Namys16w Sprawozdanie fmansowe za 2013 rok- bilans, rachunek zysk6w            I DG marzec/kwiecied

tryb uproszczony strat, zestawienie zmian w funduszu.

26.
Problemowa- PIW Nysa Sprawozdanie flnanSOWe Za 2013 rok - bilans, rachunek zysk6w DG mat.zecfroiecieh

tryb uproszczony i strat, zestawienie zmian w funduszu.

27.
Problemowa- PIW Olesno Sprawozdanie flnansowe za 2013 rok - bilans, rachunek zysk6w DG marzecfroiecied

tryb uproszczony i strat, zestawienie zmian w funduszu.

28.
plot)1emowa-trybuproszczony

PIW Opole
Sprawozdanie finansowe za 2013 rok - bilans, rachunek aysk6wistrat,zestawieniezmianwfunduszu.

DG marzec/kwiecich



29.
Problemowa- PIW Prudnik Sprawozdanie flnanSOWe Za 2013 rok - bilans, rachunek aysk6w DG marzecfroiecichtryb uproszczony i strat, zestawienie zmian w funduszu.

30.
Problemowa- PIW Strzelce Sprawozdanie flnanSOWe Za 2013 rok - bilans, rachunek zysk6w DG marzectwiecied

tryb uproszczony Op. i strat, zestawienie zmian w funduszu.

31. Problemowa PIW Opole

Nadz6r PLW mad ochrona zdrowia zwierzap oraz zwalczaniem chor6bzakainychzwierzat,obrotemzwierzgtami,materialembiologicznym,zakladami\vylegow)midrobiu,dobrostanemzwierzatutraymywanychprzezczlowiekawgospodarstwachitransporcie

DZ kwiecied

32.
Planowana

PIW Kluczbork

Realizacja krajowego programu badah kontrolnych obecnoScisubstancjiniedozwolonych,pozostaloScichemicznych,biologicznych,produlct6wleczniczychiskazedpromieniotw6rczychatakeedioksyni

DH kwieciedproblemowa i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli u zwierzat, w
sprawdzajaca produktach pochodzenia zwierzecego oraz w wodzie przeznaczonej dopojeniazwierzatorazlvykonaniezalecchOWLWlvydanychprzypiSmienrDH.1611.10.2013zdria26.06.2013I.

33.
Planowanaproblemowa isprawdzajapa

PIW Kluczbork

Spos6b sprawowania nadzoru mad bezpieczehstwem produlct6wpochodzeniazwierzecegowsektorzejajczarskim(zakladypakowaniajaj)oraz\vykonaniezalecedO"ELW\vydanychprzypiSmieurDH.1611.12.2013zdnia22.07.2013r.

DH kwiecieh

34.
Planowana PIW Kontrola PLW w zakresie \vykonywania  nadzoru mad sektorem

DH-N kwiecieri
problemowa Namyst6w PaSZOWym 1utylizaeyjnym(biogazo\unia).

35.
Planowana PIW Strzelce Kontrola PLW w zakresie \vykonywania  nadzoru mad sektorem DH-N kwiecied/maj

problemowa Opolskie PaSZOWym.

36.
Problemowa(okresowa)

rZJJZ
Obr6t detaliczny produktami lecznicz)mi weterynaryjnymi,dokumentacjalek-wet(ksiqZkileczeniazwierzatstosowanieprodulct6w

DF kwieciefiOpole (1) 1eczniczych), transport i przechowywanie produkt6w leczniczych,lvystawianiereceptistosowanieuzwierzapprodukt6wilek6wprzeznaczonychdlaludzi,wyrobydodiagnostykiinvitro.

37. Sprawdzajapa

7JJ1Kedzierzyn-KoZle(1)

Sprawdzenie \vykonania zalecch pokontrolnych DF kwieciefi

38.
Problemowa Hurtownia Transport, przyjmowanie i lvydawanie produkt6w leczniczych DF kwiecich
(okresowa) Opole (1) przechowywanie produkt6w leczniczych, stosowanie procedur DPD



39. Problemowa PIW Olesno
Nadz6r PLW mad ochrona zdrowia zwierzat oraz zwalczaniem chor6bzakainychzwierzat,obrotemidobrostanemzwierzatutrz)mywanychprzezczlowiekawgospodarstwachitransporcie

DZ maj

40.
Planowana PIW

Realizacja krajowego programu badah kontrolnych obecnoScisubstancjiniedozwolonych,pozostaloScichemicznych,biologicznych,produkt6wleczniczychiska2edpromieniotw6rczychatck2edioks)mi

DH maj
problemowa Krapkowice dioks)mopodobnych polichlorowanych bifenyli u zwierzat, wproduktachpochodzeniazwierz?cegoorazwwodzieprzeznaczonej dopojeniazwierzat

41.
Planowana PIW Spos6b sprawowania nadzoru mad podmiotami zarejestrowanymi DH maj

problemowa Krapkowice zgodnie z rozporzqdzeniem WE ur 852/2004

42.
Planowana Wytw6rniapasz Spelnienie  przez podmiot w)magafi przy w)rfwarzaniu i obrocie DH-N maj
okresowa-1 1eczniczych-1 paszami leczniczymi przeznaczonymi do obrotu

.43. Planowana Wytw6mia paszleczniczych-2 Speinienie  przez podmiot w)magafi przy wytwarzaniu i obrocie DH-N maj
okresowa-1 paszami leczniczymi przeznaczonymi do obrotu

44.
Problemowa-trybzvykly PIW Opole Gospodarka flnanSOWajednOStki. DG maj

45.
Problemowa

7JJZ
Obr6t detaliczny produlctami lecznicz)mi weter)maryjn)mi,dokumentacjalekarskoweter)maryjna(ksiaZkileczeniazwierzat

DF majNysa (1) stosowanie produkt6w leczniczych), transport i przechowywanie
(okresowa) Brzeg (3) produlct6w leczniczych, lvystawianie recept i stosowanie u zwierzatprodulct6wilek6wprzeznaczonychdlaludzi,lvyrobydodiagnostykiinvitro.

46. Sprawdzajapa 7JJZKrapkowice(2) Sprawdzenie \vykonania zalecefi pokontrolnych DF maj

47. Problemowa PIW
Nadz6r PLW mad ochrona zdrowia zwierzat oraz zwalczaniem chor6bzckainychzwierzat,ot)Totemzwierzetami,materialembiologicznym,

DZ czerwiecKrapkowice zckladami \vylegow)mi drobiu, dobrostanem zwierzat utrz)mywanychprzezczlowiekawgospodarstwachitransporcie

48. Problemowa PIW Namys16w
Nadz6r PLW mad ochrona zdrowia zwierzat oraz zwalczaniem chor6bzakaZnychzwierzat,obrotemzwierzgtami,dobrostanemzwierzatutrz)mywanychprzezczlowiekawgospodarstwachitransporcie

DZ czerwiec

49.
Planowana PIW Namys16w Spos6b sprawowania nadzoru mad bexpieczedstwem produkt6w DH czerwiec

problemowa pochodzenia zwierzecego w sektorzejajczarskim



50.
Planowana PIW Namys16w Spos6b sprawowania nadzoru mad podmiotami zarejestrowanymi DH czerwiec

problemowa zgodnie z rozporzadzeniem WE nr 852/2004

51.
Plunowana

PIW Opole

Kontrola PLW w zckresie \vykonywania  nadzoru mad  sektorempaszovy)mizakladamiprzeprowadzajac)-iczynnoScipoSredniena

DH-N czerwiec
problemowa produktach ubocmych

52.
Problemowa-trybzwykly PIW Gfubczyce Gospodarka flnanSOWajednOStki. DG czerwiea

53.
Problemowa

rZJJJZ
Obr6t detaliczny produlctari lecznicz)-i weter)maryjnymi,dokumentacjalekarskoweter)maryjna(ksiqzkileczeniazwierzat

DF czerwiea
Opole (1) stosowanie produkt6w leczniczych), transport i przecho\vywanie

(okresowa) Brzeg (1) produkt6w leczniczych, \vystawianie recept i stosowanie u zwierzatprodulct6wilek6wprze2naCZOnyChdlaludzi,wysobydodiagnostykiinvitro.

54. Sprawdzajapa

rZ:JJZKedzierzyn-KoZle(1)StrzelceOpolskie(1)Krapkowice(1)Prudnik(1)

Sprawdzenie \vykonania zalecefi pokontrolnych DF czerwiec

55. Problemowa PIW Gfubczyce
Nadz6r PLW mad ochrona zdrowia zwierzat oraz zwalczaniem chor6bzakaZnychzwierzat,obrotemzwierzetami,dobrostanemzwierzatutrzymywanychprzezczlowiekawgospodarstwachitransporcie

DZ 1ipiec

56.
Planowanaproblemowa isprawdzajaca

PIW Nysa

Spos6b sprawowania nadzoru mad beapieczefistwem produlct6wpochodzeniazwierz?cegowsektorzemleczarskimoraz\vykonaniezalecedpokontrolnychlvydanychprzypiSmieOWLWurDH.1611.11.2013zdnia09.07.2013r.sektormleczarski

DH 1ipiec

57.
Planowana

PIWNysa

Realizacja krajowego programu badah kontrolnych obecno5cisubstancjiniedozwolonych)pozostaloScichemicznych,biologicznych,produkt6wleczniczychiskazedpromieniotw6rczychatck2edioks)mi

DH lipiecproblemowa i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli u zwierzat, w
sprawdzajapa produktach pochodzenia zwierzecego oraz w wodzie przeznaczonej dopojeniazwierzatoraz\vykonaniezalecehOWLWlvydanychprzypiSmienrDH.1611.14.2013zdnia19.07.2013I.



58.
Planowana PIW Nysa Spos6b sprawowania nadzoru mad beapieczefistwem produlct6w DH 1ipiec/sieapiefi

prob1emowa pochodzenia zwierzecego w sektorzejajczarskim

59.
Problemowa

7J:ZBrzeg(1)Krapkowice(2)K?dzierzyn-KoZle(1) Obr6t detaliczny produktami lecznicz)mi weterynaryjnyuni,.dokumentacjalekarskoweterynaryjna(ksiaZkileczeniazwierzatstosowanieprodukt6wleczniczych),transportiprzechowywanie

DF lipiec
(okresowa) produkt6w leczniczych, \vystawianie recept i stosowanie u zwierzatprodukt6wilek6wprzeznaczonychdlaludzi,\vyrobydodiagnostykiinvitro.

60. Problemowa PIW Prudnik
Nadz6r PLW mad ochrona zdrowia zwierzat oraz zwalczaniem chor6bzakaZnychzwierzat,obrotemzwierzetami,dobrostanemzwierzatutrzymywanychprzezczlowiekawgospodarstwachitransporcie

DZ sieapied

61.
Problemowa

rZ:JJ;Z Obr6t detaliczny produktami lec2niCZ)mi Weter)maryjn)mi,

DF sieapied

Prudnik (1) dokumentacja lekarsko weter]maryjna (ksiqZki leczenia zwierzat
Gfubczyce (1) stosowahie produkt6w leczniczych), transport i przechowywanie

(okresowa) K?dzierzyn- produlct6w leczniczych, \vystawianie recept i stosowanie u zwierzat
KoZle(1) produkt6w i lek6w prze2maCZOnyCh dla ludzi, wysoby do diagnostyki invitro.

62.
Planowana

PIW Olesno

Realizacja krajowego programu badafi kontrolnych ot)ecnoScisubstancjiniedozwolonych,pozostaloScichemicznych,biologicznych,produlct6wleczhiczychiskaZefipromieniotw6rcaychatckZedioks)mi

DH sierpiedproblemowa i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli u zwierzat, w
sprawdzajaca produktach pochodzenia zwierzecego oraz w wodzie przeznaczonej dopojeniazwierzatorazlvykonaniezalecedOWLW\vydanychprzypiSmieurDH.1611.15.2013zdnia26.07.2013r.

63.
Planowana

PIW Olesno
Spos6b sprawowania nadzoru mad bezpieczehstwem produlct6w DH sieapieh

problemowa pochodzenia zwierzecego w sektorze miesnym

64'
Planowana PIW Gfubczyce Kontrola PLW w zakresie \vykonywania  nadzoru nad sektorem DH-N sieapiefikompleksowa paszow)un i utylizacyjngm

65. Sprawdzajapa
7J;ZPrudnik(1)Kluczbork(1)

Sprawdzenie \vykonania zalecefi pokontrolnych DF sierpieh

66.
Problemowa(okresowa)

SklepzoologicznyK?dzierzyn-KoZle(1) Obr6t detaliczny produlctari leczhiczymi weter)maryjngmi\vydawan)mibezprzepisulekarza,przechowywanieprodulct6wleczniczych.
DF sieapieh



67. Problemowa PIW Nysa
Nadz6r PLW mad ochrona zdrowia zwierzat oraz zwalczaniem chor6bzckaZnychzwierzat,obrotemzwierzetami,dobrostanemzwierzatutrzymywanychprzezcztowiekawgospodarstwachitransporcie

DZ wrzesieh

68.
Planowana

PIW Opole Wykonanie zaleceh pokontrolnych \vydanych przez OWLW przy DH wrzesiehsprawdzajaca piSmienrDH.1611.18.2013 z dria 18.09.2013 r. - PSD

69.
Planowana PIW Opole

Realizacja krajowego programu badafi kontrolnych obecno5cisubstancjiniedozwolonych,pozostaloScichemicznych,biologicznych,produkt6wleczniczychiskazefipromieniotw6rczychatck2edioks)mi

DH wrzesieh
problemowa dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli u zwierzat, wproduktachpochodzeniazwierzecegoorazwwodzieprze2naCZOnej dOpojeniazwierzat

70.
Planowana PIW Prudnik Kontrola PLW w zakresie \vykonywania  nadzoru mad sektorem DH-N wrzesieri

problemowa PaSZOWym.

71.
Problemowa

rZ:JJZ
Obr6t detaliczny produktami leczniczymi weter)maryjn)mi,dokumentacjalekarskoweter)mapjna(ksia2kileczeniazwierzat

DF wrzesieri
Namys16w (2) stosowanie produkt6w leczniczych), transport i przechowywanie

(okresowa) Kluczbork (2) produkt6w leczniczych, \vystawianie recept i stosowanie u zwierzatprodukt6wilek6wprzeznaczonychdlaludzi,\vyrobydodiagnostykiinvitro.

72.
Problemowa(okresowa)

SklepzoologicznyGfubczyce(1)Prudnik(1) Obr6t detaliczny produktami lecznicz)mi weter)maryjng-ilvydawan)-ibezprzepisulekarza,przechowywanieproduke6w1eczniczych.
DF wrzesiefi

73.
Problemowa-trybzwyfty PIW Namys16w Gospodarka fmansowajednostki. DG wrzesieri

74. Problemowa PIW Kluczbork
Nadz6r PLW mad ochrona zdrowia zwierzat oraz zwalczaniem chor6bzakainychzwierzat,obrotemzwierzetami,dobrostanemzwierzatutrz)-ywanychprzezczlowiekawgospodarstwachitransporcie

DZ paZdziemik

75.
Planowana PIWPrudnik Wykonanie zaleceh pokontrolnych OWLW \vydanych pray piSmie ur DH paZdziemiksprawdzajaca DH.161 1.8.2013 z dnia 26.04.2013 r. ( nadz6r mad badaniami)

76.
Planowana PIW Prudnik Spos6b sprawowania nadzoru mad beapieczedstwem produkt6w DH paZdziernikproblemowa     . pochodzenia zwierzecego w sektorze mleczarskim

77.
Problemowa(okresowa)

r7JJZ Obr6t detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi,
DF paZdziemikGfubczyce (2) dokumentacja lekarsko weterynaryjna (ksiaZki leczenia zwierzat

Olesno (1) stosowanie produkt6w leczniczych), transport i przechowywanie



produke6w leczniczych, \vystawianie recept i stosowanie u zwierzatprodulct6wilek6wprzeznaczonychdlaludzi,wyrobydodiagnostykiinvitro.

78.
Problemowa(okresowa)

Sklepzoologiczny
Obr6t detaliczny produktami lecznicz)mi weter)maryjnymi

DF paZdziemikStrzelce \vydawan)mi bez przepisu lekarza, przechowywanie produlct6w
Opolskie (2) 1eczhiczych.

79.
Problemowa-trybzvykly PIW Kluczbork Gospodarka finansowajednostki. DG paZdziemik

80. Problemowa
PIW Nadz6r PLW mad ochrona zdrowia zwierzat oraz zwalczaniem chor6b

DZ listopadKedzierzyn- zckaZnych zwierzqt, obrotem zwierzetami, dobrostanem zwierzap
KoZle utrz]-ywanych przez czlowieka w gospodarstwach i transporcie

81.

Planowanaproblemowa isprawdzajaca PIW Strzelce
Spos6b sprawowania nadzoru nad bezpieczefistwem produkt6wpochodzeniazwierzecegowsektorzemleczarskimoraz\vykonanie

DH listopad
Opolskie zalecefi pokontrolnych OWLW \vydanych przy piSmie urDH.1611.7.4.2013zdnia17.07.2013r.(tracebility)sektormleczarski

82.
Planowanaproblemowa PIW StrzelceOpolskie Spos6b sprawowania nadzoru mad bezpieczehstwem produkt6wpochodzeniazwierzecegowsektorzejajczarskim

DH 1istopad

83.
Planowanakompleksowa PIW Nysa

Kontrola PLW w zckresie \vykonywania  nadzoru mad sektoremPaSZOWym
DH-N 1istopad

84.
Planowanaokresowa-2 Wytw6mia pasz1eczniczych-1

Speinienie  przez podmiot \vymagafi przy w)rfuvarzaniu i obrociepaszamileczniczymiprzeznaczonymidoobrotu
DH-N 1istopad

85.
Problemowa(okresowa)

7JJJ;i
Obr6t detaliczny produktami lecznicz)-i weterynaryjnymi,dokumentacjalekarskoweter)maryjna(ksiqZkileczeniazwierzat

DF listopad
Strzelce stosowanie produlct6w leczniczych), transport i przechowywanie

Opolskie (2) produlct6w leczniczych, \vystawianie recept i stosowanie u zwierzat
Brzeg (1) produkt6w i lek6w przeznaczonych dla ludzi, wysoby do diagnostykiinvitro.

86.
Problemowa-trybzvykly PIW Brzeg Gospodarka fmansowajednostki. DG 1istopad



87.
Planowana Dystrybutor Spelnienie  przez podmiot vymagah przy wprowadzaniu do obrotu

DH-N grudziefiokresowa-1 PaSZIeczniczych
przez dystrybutora pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu

88.
Planowana Wytw6mia pasz Spelnienie  przez podmiot \vymagah przy \vytwarzaniu i obrocie

DH-N grudziefiokresowa-2 Ieczniczych-2 paszami leczniczymi przeznaczonymi do obrotu

Sporzadzi1

/    I

Zatwierdzi1
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