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  Wieluń, dnia 10 luty 2023 r. 

Zakres prac przewidziany do wykonania przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii 

niebędących/będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej (dział higieny- wyznaczenie wg 

art. 16 ust. 1 lit. d-j , l) na kolejne kwartały roku 2023.     

Lp. WNI Nazwa zakładu Adres zakładu i 

miejsce 

wykonania 

czynności z 

wyznaczenia 

Rodzaj i zakres czynności  objętych 

wyznaczeniem do wykonania 

Liczba lekarzy 

weterynarii  i 

innych osób 

potrzebnych 

do wykonania 

zadań- 

minimalna 

liczba w 

danym czasie 

1 10090114 
Ubój Zwierząt Handel Mięsem 

Władysław Radziwolski 

98-331 Nowa 

Brzeźnica, 

Brzeźnica Stara, 
 ul. Długosza 43 

- sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt 
rzeźnych, w tym badanie przed i poubojowe, 

ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, 

-pobieranie próbek do badań 

1 

2 10090210 ZAKŁAD MASARSKI Wdowczyk s.c. 
98-332 Rząśnia, 

 Biała 199 

-sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt 

rzeźnych, w tym badanie przed i poubojowe, 
ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem 

przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, 
-sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, 

przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i 
wystawianie wymaganych świadectw zdrowia, 

pobieranie próbek do badań, 

1 

3 10090302 PHOENIX Cold China Sp z. o.o. 
98-330 Pajęczno 
 ul. 1-go Maja 88 

- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, 
przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa, 

 -pobieranie próbek do badań,  

1 

4 10090303 

Przedsiębiorstwo Produkcji 

Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno- 
Spożywczego "ANITA" Grzegorz 

Mordalski 

98-335 

Działoszyn, 
ul. Wojska 

Polskiego 13 

- sprawowanie nadzoru nad przetwórstwem 
surowego mięsa wieprzowego, wołowego i 

drobiowego oraz wytwarzaniem mrożonych 
prod. kulinarnych, lodów na bazie mleka, 

podmiot pod wspólnym nadzorem z IS. 
-pobieranie próbek do badań 

1 

5 10091101 

Przedsiębiorstwo Produkcji 
Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno- 

Spożywczego "ANITA" Grzegorz 
Mordalski chłodnia składowa 

98-335 
Działoszyn, 

ul. Wojska 
Polskiego 13 

- sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem 

mięsa i innych produktów pochodzenia 
zwierzęcego w obiekcie stanowiącym odrębny 

budynek zakładu i wystawianie wymaganych 
świadectw zdrowia, 

-pobieranie próbek do badań, 

1 

6 10090601 "EUROPE TRADE" Sp. z o.o. 
98-338 

Sulmierzyce,            

ul. Szkolna 6A 

- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, 
przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa , 

-pobieranie próbek do badań 

1 

7 10093801 

Skup i Ubój Zwierząt Rzeźnych, 

Sprzedaż Mięsa            

Leszek Wroński 

98-337 Strzelce 
Wielkie               

Dębowiec Mały 
102 

- sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt 

rzeźnych, w tym badanie przed i poubojowe, 
ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem 

przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju 

-pobieranie próbek do badań 
-badanie laboratoryjne mięsa na obecność 

włośni w TPW 

1 

8 10093802 
Ubój Zwierząt i Handel Mięsem 

Jerzy Radziwolski 

98-331 Brzeźnica 
Nowa                     

Kruplin 
Radomszczański 

62a 

- sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt 

rzeźnych, w tym badanie przed i poubojowe, 

ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju 

- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem lub 
przechowywaniem mięsa -pobieranie próbek 

do badań, 
-badanie laboratoryjne mięsa na obecność 

włośni w TPW, 

1 

9 10093803 
Ubój Kupno-Sprzedaż Mięsa                   

Tadeusz Cieślak w spadku 
98-330 Pajęczno,  

Podładzin 49 
- sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt 
rzeźnych, w tym badanie przed i poubojowe, 

1 
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ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju 

- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, 
przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa -

pobieranie próbek do badań 

-badanie laboratoryjne mięsa na obecność 
włośni w TPW 

10 10093805 "MIR-KAR"  Sp. z o.o. sp.k. 

98-330 Pajęczno, 
Makowiska,  

ul. 
Radomszczańska 

82 

- sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt 
rzeźnych, w tym badanie przed i poubojowe, 

ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju 

- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, 

przepakowywaniem lub przechowywaniem 
mięsa i pobieranie próbek do badań 

- badanie laboratoryjne mięsa na obecność 
włośni w TPW 

- sprawowanie nadzoru nad 
przepakowywaniem i przechowywaniem prod. 

poch. zw. w odrębnym wolnostojącym 
budynku chłodni składowej i wystawianie 

wymaganych świadectw zdrowia 

1 

11 10093806 
Zakład Mięsny WOLA Henryk 

Konieczny 

98-337 Strzelce 
Wielkie,                           

Wola Jankowska 
56 A 

- sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt 
rzeźnych, w tym badanie przed i poubojowe, 

ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju 

- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, 
przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa  

-pobieranie próbek do badań 

-badanie laboratoryjne mięsa na obecność 
włośni w TPW 

1 

12 10093807 P.W. „PAWPOL” Piotr Pawlik 

98-335 

Działoszyn, ul. 

Przemysłowa 9 

- sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt 
rzeźnych, w tym badanie przed i poubojowe, 

ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju 

- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, 

przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa 
-pobieranie próbek do badań 

-badanie laboratoryjne mięsa na obecność 
włośni 

2 

13 10093808 
Ubojnia Handel Mięsem Kazimierz 

Radziwolski 

98-331 Nowa 

Brzeźnica, 
Brzeźnica Stara, 

 ul. Długosza 31 

- sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt 

rzeźnych, w tym badanie przed i poubojowe, 
ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem 

przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju 
- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, 

przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa 
-pobieranie próbek do badań 

1 

14 10093809 
Ubojnia Zwierząt Rzeźnych 

Agnieszka Mielczarek 

98-330 Pajęczno, 

Ładzin 73 

- sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt 

rzeźnych, w tym badanie przed i poubojowe, 
ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem 

przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju 
- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, 

przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa  
-pobieranie próbek do badań 

-badanie laboratoryjne mięsa na obecność 
włośni w TPW 

2 

15 10093901 
ROKOKO Ubój, Przetwórstwo i 

Sprzedaż Drobiu Robert Rozumek 

98-332 Rząśnia 

Gawłów 108 

- sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt 

rzeźnych, w tym badanie przed i poubojowe, 
ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem 

przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju 
- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, 

przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa  
-pobieranie próbek do badań 

1 

16 10097201 

Sprzedaż Bezpośrednia Mięsa i 

Wędlin Borowiecki- Karol 
Borowiecki 

Stróża 6, 98-332 
Rząśnia 

- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem i 

przetwórstwem mięsa w ramach działalności 
marginalnej ograniczonej i lokalnej 

 

1 
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17 10097202 NOSTERIA Sp. z o.o. 
98-330 Pajęczno, 

ul. Kościuszki 78 

- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem i 
przetwórstwem mięsa w ramach działalności 

marginalnej ograniczonej i lokalnej 
 

1 

18 10097204 
Zakład Produkcji Produktów 
Mięsnych Sterczewski Paweł, 

98-337 Strzelce 
Wielkie, ul. Armii 

Ludowej 33 

- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem i 

przetwórstwem mięsa w ramach działalności 
marginalnej ograniczonej i lokalnej 

 

1 

19 10097205 
Posmyk Wojciech Mini Masarnia 

Swojskie Wyroby 

98-300 Pajęczno, 
Makowiska, ul. 

Radomszczańska 
116/118 

- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem i 

przetwórstwem mięsa w ramach działalności 
marginalnej ograniczonej i lokalnej 

1 

20 10097206 

"Zakład Produkcyjno-Handlowo 
Usługowy 

Masarnia PAWOMIT s.c. 

Lech Podgórniak, Wojciech 
Podgórniak, Paweł Podgórniak 

98-324 
Siemkowice, 

Radoszewice, ul. 
Niwy 38 

- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem i 

przetwórstwem mięsa w ramach działalności 

marginalnej ograniczonej i lokalnej 

1 

21 10170104 

Ubój Zwierząt Rzeźnych, Skup i 

Sprzedaż Żywca, Skór, Runa 
Leśnego oraz Półtusz Krzysztof 

Gmerek 

98-333 Dzietrzniki  
Troniny 3 

- sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt 
rzeźnych, w tym badanie przed i poubojowe, 

ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju 

-pobieranie próbek do badań 

-badanie laboratoryjne mięsa na obecność 
włośni w TPW 

1 

22 10170202 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
         Wójcin, ul. Wieluńska 16, 98-

432 Łubnice   Ryszard Duszyński 
          adres zakładu                                                                          

Zakład Przetwórstwa Mięsnego                                                                              
Ul. Wojska Polskiego 65, 98-300 

Wieluń 
 

98-300 Wieluń 
ul. Wojska 

Polskiego 65 

- sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt 
rzeźnych, w tym badanie przed i poubojowe, 

ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem 

przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju 
- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, 

przetwórstwem lub przechowywaniem -
pobieranie próbek do badań 

-badanie laboratoryjne mięsa na obecność 
włośni w TPW 

1 

23 10170204 
MATYJA Skup Przetwórstwo i 
Sprzedaż Wyrobów Mięsnych  

Andrzej Matyja 

98-324 
Wierzchlas      

Mierzyce 201 B 

- sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt 

rzeźnych, w tym badanie przed i poubojowe, 
ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem 

przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju 
- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, 

przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa -
pobieranie próbek do badań 

-badanie laboratoryjne mięsa na obecność 
włośni w TPW 

1 

23 10174002 
„Jan-Mag” Małgorzata Wolna 

Janusz Wolny s.c. 

98-324 

Wierzchlas  
ul. Piechowska 15 

- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, 

przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa  
-pobieranie próbek do badań 

1 

24 10170206 

Zakłady Mięsne Silesia S.A. ul. 
Opolska 22, 40-084 Katowice 

Zakład Produkcyjny: 98-345 
Mokrsko 343 

98-345 Mokrsko 

343 

- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, 

przetwórstwem, produkcją mięsa mielonego, 
surowych produktów mięsnych lub 

przechowywaniem mięsa, 
- pobieranie próbek do badań 

1os./nadzór 

6os./miesiąc 

25 10170301 
Przetwórstwo Mięsno- 

Wędliniarskie Jacek Podgórniak 
98-320 Osjaków      

Felinów 8A 

- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, 
przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa, 

- pobieranie próbek do badań 

1 

26 10173801 
Zakład Przetwórstwa Mięsnego- 

Ubojnia Majos-Olczak Spółka Jawna 

98-310 Czarnożyły 

Czarnożyły 241 

- sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt 
rzeźnych, w tym badanie przed i poubojowe, 

ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju 

- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem 
przechowywaniem mięsa  

-pobieranie próbek do badań 

-badanie laboratoryjne mięsa na obecność 
włośni w TPW 

1 

27 10173901 Ubojnia Drobiu Józef Kowal 
98-300 Wieluń, 

Sieniec 3 

- sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt 
rzeźnych, w tym badanie przed i poubojowe, 

ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem 

przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju 

1 
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- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, 
przechowywaniem mięsa  

-pobieranie próbek do badań 

28 10174001 "Strzała" Sp. z o.o. 
98-345 Mokrsko 

341 A 

- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, 
przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa  

-pobieranie próbek do badań 

1 

29 10177201 BUZET Sp. z o.o. Sklep Intermarche 
ul. Warszawska 8, 

98-300 Wieluń 

- sprawowanie nadzoru nad działalnością 

marginalna ograniczoną i lokalną 

1 

30 10177204 Firma Dobry Smak Paweł Mikuś 
Huby 4, 98-350 

Biała 
- sprawowanie nadzoru nad działalnością 
marginalna ograniczoną i lokalną 

1 

31 10177207 
Wyroby Tradycyjne z Szynkielowa 
Piotr Kolanek  

Szynkielów 221, 
98-313 Konopnica 

-sprawowanie nadzoru nad działalnością 
marginalna ograniczoną i lokalną 

1 

32 10171601 
Spółdzielnia Dostawców Mleka w 

Wieluniu 

Ul. Kolejowa 63, 

98-300 Wieluń 

sprawowanie nadzoru nad przetwórstwem 

mleka, punktami odbioru mleka 

1 

33 10170601 

Sinbad   Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialności                                                                   
Ul. Dębowa 14b, 03-054 Warszawa                               

Cieśle 10, 98-335 

Pątnów 

- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, 

przetwórstwem  mięsa drobiowego lub 

przechowywaniem mięsa drobiowego 
-pobieranie próbek do badań 

1 

 


