
 

 

 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii  

w Sępólnie Krajeńskim 

 

 
 

                                                             

Inspekcja Weterynaryjna 

 

 

Działa w strukturach Inspekcji Weterynaryjnej  

Główny Inspektorat Weterynarii  

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ,  

którym kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii  



                       Powiatowy Lekarz Weterynarii  
 Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt  

   w tym nadzór nad dobrostanem zwierząt i zwalczaniem chorób zakaźnych 

zwierząt, kontrola IRZ  

                                           2 osoby + 1 vacat  

(w tym lek. wet. pełniący obowiązki z-cy w przypadku nieobecności PLW) 

        Zespół ds. bezpieczeństwa żywności   

                                             1 osoba + 1 vacat 

 Zespół ds. pasz i utylizacji          2 osoby  

 Księgowość i kadry                  2 osoby 

 Sekretariat – obsługa klienta      1 osoba  
 Samodzielne stanowisko ds.  

 obsługi prawnej                          0,6 etatu 

                 Kierowca  

Struktura i obsada Inspekcji Weterynaryjnej  

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii  

w Sępólnie Krajeńskim 



     Obsada kadrowa PIW w Sępólnie Krajeńskim  

pracownicy merytoryczni inspektoratu 
 

2 lekarzy weterynarii 
wszyscy z tytułem specjalisty( w tym PLW) 

1 magister technolog żywności 

2 magistrów inż. zootechników 

1 magister technolog chemiczny 
 

Osoby wyznaczone do wykonywania  czynności urzędowych  

w ramach ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej  

 przez Powiatowego Lekarza Weterynarii  

11 lekarzy weterynarii wolnej praktyki  
(monitoring , obserwacje, świadectwa zdrowia,  

badanie zwierząt rzeźnych i mięsa )   

 



19-2-13 

Akty prawne obowiązujące w Inspekcji Weterynaryjnej  

 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej  

 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt 

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

 

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego 

 

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach 

 

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 

 
Wszystkie wymienione akty prawne zostawały zmieniane od czasu ich ukazania się  

do chwili obecnej !!!  

 



Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 

 
Ochrona zwierząt  -  

 nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt  

 
         Ważny element działalności  Inspekcji Weterynaryjnej  na szczeblu powiatowym  

                    

 Inspekcja Weterynaryjna pełni nadzór nad przestrzeganiem przepisów  

 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
  ( z późniejszymi zmianami )  

 w odniesieniu do wszystkich miejsc przebywania zwierząt.  

 

Regularne  kontrole podmiotów utrzymujących  zwierzęta gospodarskie  

       (corocznie 5% stad każdego gatunku zwierząt gospodarskich) 
 

 Pozostałe miejsca utrzymania zwierząt podlegają kontrolom doraźnym,  

 po zgłoszeniu przez osoby prywatne, instytucje, organizacje, 

 



 
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 

 
                         Monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt :  
       -   postępowanie  przy podejrzeniu  chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu, 
                        zgłaszane przez właścicieli zwierząt i lekarzy weterynarii, 
                     -    przeprowadzanie badań monitoringowych tych chorób, 
 

                 - nadzór nad dobrostanem zwierząt   gospodarskich i towarzyszących,  
                                                    (w tym działania interwencyjne ) 
 

                                                             nadzór nad IRZ i CC, 
                   nadzór nad obrotem zwierzętami gospodarskimi i towarzyszącymi  
                                                      (handel i obrót krajowy),  
                                               wystawianie świadectw zdrowia, 
                             nadzór nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu , 
                                nadzór nad  jakością zdrowotną materiału biologicznego. 
 
 



- Ochrona zwierząt  - nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o 

ochronie zwierząt  c.d.  

                           ochrona zwierząt transportowanych  

                ( transport drogowy, kolejowy, lotniczy )  

 
 prowadzenie rejestru przewoźników  oraz środków transportu  

 zatwierdzonych do długotrwałego transportu 

   

             kontrole załadunku oraz rozładunku zwierząt 

  
      kontrole punktów skupu, miejsc wysyłki,  

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 



 
Podmioty nadzorowane przez PIW w Sępólnie Krajeńskim 
              

                         Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt  
 

   

 Obrót zwierzętami, pośrednictwo w obrocie -                             17 
 Zarobkowy przewóz zwierząt -                                                     8 
 Organizowanie targów, wystaw, pokazów konkursów zwierząt-    7 
 Stada drobiu rzeźnego -                                                               5 
 Chów i hodowla zwierząt dzikich -                                               6 
 Pasieki -                                                                                  130 
 Zakład drobiu  -                                                                           4  
 Podmioty akwakultury -                                                             26 
 Punkty unasieniania zwierząt -                                                    5 
 Punkty kopulacyjne -                                                                   5 
 Punkty dystrybucji nasienia knurów -                                          5  
 Fermy zwierząt futerkowych  -                                                     3 
 



Pogłowie  trzody chlewnej  , bydła,  owiec,  kóz i   koni  
                       w powiecie sępoleńskim 

                            
                        LICZBA STAD       LICZBA ZWIERZĄT  
 

 Trzoda Chlewna      636                 53118 
 BYDŁO                       76                      22081 
 OWCE                           11                         166          
 KOZY                              20                           62 
 KONIE                          178                         476 
 



    Sprawowanie nadzoru nad: bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego,  

                      Kontrola   wymagań   weterynaryjnych  przy: 
produkcji,    magazynowaniu,    transporcie,    umieszczaniu na rynku,  

sprzedaży bezpośredniej,   rolniczym handlu detalicznym. 
 

badanie zwierząt rzeźnych i mięsa  
                  ( obwody badania zwierząt  rzeźnych i mięsa, rzeźnie ) 

Prowadzenie monitoringu :  występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości 
chemicznych, biologicznych, leków, skażeń promieniotwórczych i innych 
substancji niedozwolonych do stosowania u zwierząt i w środkach spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do konsumpcji  przez ludzi i paszach. 



Podmioty nadzorowane przez PIW w Sępólnie Kraj. 
                                 Zespół ds. bezpieczeństwa żywności  

 Podmioty zatwierdzone:    
 

 Ubojnie – 1 
   

        Zakłady przetwórstwa mleka – 1 
 

     Zakład przetwórstwa mięsa – 2 
 

 Zakład rozbioru mięsa drobiowego - 1 





Podmioty nadzorowane przez PIW w Sępólnie Krajeńskim 
                           Zespół ds. bezpieczeństwa żywności  

 Podmioty zarejestrowane:   
 

 Punkty skupu dziczyzny – 5 
 

 MLO  – 1  
 

Transport produktów pochodzenia zwierzęcego – 7  
 
 

 



    Podmioty nadzorowane przez PIW w Sępólnie Kraj. 
      Zespół ds. bezpieczeństwa żywności  

              Rolniczy Handel Detaliczny :  
 

                                                    produkcja  jaj     – 3 
 
     produkcja i obrót mlekiem surowym oraz produktami mlecznymi – 1 
   
                      produkcja obrót produktami pszczelimi   
  obrót nieprzetworzonymi produktami pochodzenia zwierzęcego 
              ( świeże mięso, i produkowane z tego mięsa wyroby) – 1 
 



 Podmioty nadzorowane przez PIW w Sępólnie Kraj. 
                               Zespół ds. bezpieczeństwa żywności  

  Sprzedaż bezpośrednia:  
 Jaja – 8 

 
 Drób – 2 

 
 Produkty pszczele – 31 

 
 Ryby - 2 



                 Zespół d/s. pasz i utylizacji 

 
  Nadzór nad:  

wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt, 
 

wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych, 
 

wytwarzaniem, magazynowaniem, utylizacją ubocznych produktów 
pochodzenia zwierzęcego.  

 



Podmioty nadzorowane przez PIW  w Sępólnie 
Krajeńskim 

                                                Pasze i utylizacja 

 Produkcja pasz     -                                     5  
 Obrót paszami      -                                   18 
 Hodowcy zwierząt gospodarskich  
 żywienie zwierząt przeznaczonych  
 do produkcji żywności   -                       1411 
 Produkcja pasz bez utrzymywania zwierząt -   214 
 



 Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego: 
 
 Zakłady przetwórcze kategorii  3  -  1 (produkcja mączki rybnej) 
 
 Zakład pośredni kat 1  -                                        1 
 
 Gromadzenie, transport, wykorzystanie  -        6  

Podmioty nadzorowane przez PIW  w Sępólnie Krajeńskim 
                                               Pasze i utylizacja 



 Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 w Sępólnie Krajeńskim  

 

     Adres korespondencyjny :   
       
            ul. Kościuszki 17         89-400 Sępólno Krajeńskie   

 
Adres www – strona internetowa :    www.sepolno.piw.org 

 
             Godziny pracy:          Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30  
 
KONTAKT : 
 

 e-mail: sepolno.piw@wp.pl         Tel./fax: 52 388 12 25          

 
                   

http://www.sepolno.piwet.org/


Dziękuję za uwagę.  


