Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

RRW-5
Sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów,
w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego

Główny Inspektorat
Weterynarii

Numer identyfikacyjny - REGON

za 2018 rok

Dział 1. Nadzór i stan sanitarny obieków
Liczba obiektów

Razem (02, 32, 36)

01

Razem (03, 08, 15-26, 29-31)

02

Razem (04 -07)

03

Chłodnie składowe wolnostojące (S 0)

04

Statki chłodnie (S 0)

05

Zakłady przepakowywania - niezależne (S 0)

06

Rynki hurtowe - z wyłączeniem produktów
rybołówstwa (S 0)

07

Razem zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują
działy wymienione w 09 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12
i/lub 13 i/lub 14 i/lub 27 i/lub 28
Zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują działy
wymienione w 09a i/lub 09b i/lub 09c i/lub 09d
i/lub 09e i/lub 09f i/lub 09g

08

09

-działy prowadzące ubój zwierząt gospodarskich
kopytnych (S I)

09a

-działy prowadzące rozbiór mięsa zwierząt
gospodarskich kopytnych (S I)

09b

-działy składujące w warunkach chłodniczych
(S I)

09c

-działy przetwórstwa mięsa zwierząt gospodarskich
kopytnych (S VI)

09d

-działy prowadzące produkcję MM i/lub MOM i/lub
SWM z mięsa zwierząt gospodarskich kopytnych (S
V)

09e

-działy prowadzące produkcję tłuszczów zwierzęcyh i
skwarek (S XII)

09f

'-działy prowadzące obróbkę jelit, pęcherzy i żołądków
(S XIII)

09g

Zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują działy
wymienione w 10a i/lub 10b i/lub 10c i/lub 10d
i/lub 10e

10

15

16

17

18

19

20

21

22

na podstawie przepisów
ustawy o produktach
pochodzenia zwierzecego

1)

lit.h rozp.882/2004

zgodnie z art. 54 ust.2

1)

lit.g rozp.882/2004

zgodnie z art. 54 ust.2

1)

lit.f rozp.882/2004

zgodnie z art. 54 ust.2

1)

lit.e rozp.882/2004

zgodnie z art. 54 ust.2

1)

lit.d \rozp.882/2004

14

zgodnie z art. 54 ust.2

13

1)

12

lit.c rozp.882/2004

11

zgodnie z art. 54 ust.2

10

1)

specyficznych wymagań
określonych 853/2004

9

lit.b rozp.882/2004

systemu HACCP

8

zgodnie z art. 54 ust.2

traceability i znakowania

7

1)

wymagań dla opakowań
i materiałów
opakowaniowych

6

lit.a rozp.882/2004

obróbki cieplnej

5

zachowania łańcucha
chłodniczego

4

zabezpieczenia przed
szkodnikami i ich
zwalczania

3

higieny osobistej
pracowników i szkoleń

2

jakości wody

1

wymagań dotyczących
pomieszczeń
żywnościowych
wymagań dotyczących
sprzętu i wyposażenia
zagospodarowania
odpadów
żywnościowych, UPPZ, w
tym SRM

skontrolowanych

0

nadzorowanych

Rodzaj obiektu

zgodnie z art. 54 ust.2

Liczba spraw rozstrzygniętych decyzjami administracyjnymi,
wydanymi:

w których stwierdzono niezgodności w odniesieniu do:

23

-działy prowadzące ubój drobiu i/lub zajęczaków (S II)
-działy prowadzące rozbiór mięsa drobiowego i/lub
zajęczaków (S II)
-działy składujące w warunkach chłodniczych (S II)
-działy przetwórstwa mięsa drobiowego i/lub
zajęczaków (S VI)
-działy prowadzące produkcję MM i/lub MOM i/lub
SWM z mięsa drobiowego i/lub zajęczaków (S V)
Zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują działy
wymienione w 11a i/lub 11b i/lub 11c i/lub 11d
i/lub 11e i/lub 11f
-działy prowadzące ubój zwierząt dzikich
utrzymywanych w warunkach fermowych (S III)
-działy prowadzące rozbiór mięsa zwierząt dzikich
utrzymywanych w warunkach fermowych (S III)
-działy składujące w warunkach chłodniczych

10a
10b
10c
10d

10e

11
11a

11b
11c

-działy przetwórstwa mięsa zwierząt dzikich
utrzymywanych w warunkach fermowych

11d

- działy prowadzące produkcję MM i/lub MOM i/lub
SWM z mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w
warunkach fermowych

11e

-działy prowadzące obróbkę jelit, żołądków i pęcherzy
zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach
fermowych

11f

Zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują działy
wymienione w 12a i/lub 12b i/lub 12c i/lub 12d

12

- dział obróbki dziczyzny

12a

- działy prowadzące rozbiór dziczyzny (S IV)

12b

-działy prowadzące przetwórstwo dziczyzny (S IV)

12c

- działy składujące w warunkach chłodniczych (S IV)

12d

Zakłady zatwierdzone prowadzące wyłącznie
produkcję MM i/lub MOM i/lub SWM (S V)

13

Zakłady zatwierdzone prowadzące wyłącznie
przetwórstwo mięsa (S VI)

14

Zakłady wysyłki - żywe mięczaki dwuskorupowe
(S VII)

15

Zakłady oczyszczania żywe mięczaki dwuskorupowe
(S VII)

16

Statki przetwórnie (S VIII)

17

Statki zamrażalnie (S VIII)

18

Rynki hurtowe i aukcje produktów rybołówstwa
(S VIII)
Zakłady zatwierdzone przetwórstwa produktów
rybołówstwa (S VIII)

19
20

Zakłady zatwierdzone przetwórstwa mleka (S IX)

21

Punkty odbioru mleka (S IX)

22

Zakłady pakowania jaj (S X)

23

Zakłady produkcji jaj płynnych (S X)

24

Zakłady zatwierdzone przetwórstwa jaj (S X)

25

Zakłady przetwórcze - żabie udka i ślimaki (S XI)

26

Zakłady zajmujące się wyłącznie tłuszczami
zwierzęcymi i skwarkami (S XII)

27

Zakłady prowadzące wyłącznie obróbkę jelit i/lub
pęcherzy i/lub żołądków (S XIII)

28

Zakłady odbierające surowce lub produkujące
żelatynę (S XIV)

29

Zakłady odbierające surowce lub produkujące
kolagen (S XV)

30

Zakłady produkujące wysoko rafinowany siarczan
chondroityny, kwas hialuronowy, inne produkty z
hydrolizowanych chrząstek, chitozan, glukozamina,
podpuszczka, karuk i aminokwasy (S XVI)

31
32

Razem (33, 34, 35)
)

Zakłady produkujące na rynek krajowy2 ,
w których funkcjonują działy 33a lub 33b lub 33c

33

-działy prowadzące ubój zwierząt gospodarskich
kopytnych

33a

-działy prowadzące rozbiór mięsa zwierząt
gospodarskich kopytnych

33b

-działy prowadzące produkcję MM lub MOM lub SWM
z mięsa zwierząt gospodarskich kopytnych

33c

)

Zakłady produkujące na rynek krajowy2 ,
w których funkcjonują działy 34a lub 34b lub 34c

34

-działy prowadzące ubój drobiu

34a

-działy prowadzące rozbiór mięsa drobiowego i/lub
zajęczaków

34b

-działy prowadzące produkcję MM i/lub MOM i/lub
SWM z mięsa drobiowego i/lub zajęczaków

Zakłady produkujace na rynek krajowy 2), w których
funkcjonują działy 35a lub 35b lub 35c

-działy prowadzące ubój zwierząt dzikich
utrzymywanych w warunkach fermowych

34c

35

35a

-działy prowadzące rozbiór mięsa zwierząt dzikich
utrzymywanych w warunkach fermowych, z
wyłączeniem zajęczaków
-działy prowadzące produkcję MM i/lub MOM i/lub
SWM z mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w
warunkach fermowych, z wyłączeniem zajęczaków

35b

35c

Razem (37-52)

36

Zakłady wytwarzające żywność złożoną (roślinnozwierzęcą)

37

Zakłady konfekcjonujące lub przetwarzające miód i
produkty pszczele

38

Zakłady prowadzące składowanie produktów
pochodzenia zwierzęcego bez wymagań
temperaturowych

39

Zakłady prowadzące działalność marginalną, lokalną i
ograniczoną

40

Statki rybackie (z wyłączeniem statków przetwórni,
statków zamrażalni i statków chłodni)

41

Fermy jaj konsumpcyjnych

42

Punkty odbioru jaj

43

Podmioty prowadzące transport produktów
pochodzenia zwierzęcego, w tym mleka

44

Podmioty zajmujące się obrotem lub pośrednictwem
w obrocie produktami pochodzenia zwierzecego, z
wyłączeniem obrotu prowadzonego w ramach
produkcji

45

Punkty skupu dziczyzny

46

Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich (koła
łowieckie)

47

Gospodarstwa produkcji mleka

48

3

Rolniczy handel detaliczny

49

Podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią

50

Zakłady będace gospodarstwami, na terenie których
dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych
gospodarstw w celu pozyskania mięsa na użytek
własny

51

Inne

52

1) Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt
(Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004 r., str. 1, z późn. zm.)
2) Zakłady zatwierdzone korzystające z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności
pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.), w zakresie konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia zakładu.
3) Zakłady zarejestrowane prowadzące rolniczy handel detaliczny, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 29b) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149, z późn.zm.).

Dział 2. Liczba przeprowadzonych kontroli – postępowanie karne
Wyszczególnienie

Liczba

Kwota - w zł

0

1

2

1

x

środków transportu

2

x

środków transportu o złym stanie sanitarnym

3

x

Kary pieniężne wymierzone w drodze decyzji administarcyjnej

4

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Sprawy
skierowane do
Kodeks wykroczeń
sądów
i
prokuratury
Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego

5

x

6

x

7

x

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i
żywienia

Mandaty karne

Kodeks wykroczeń

Przeprowadzone
kontrole

ogółem

art. 110

8

art. 111 § 1

9

art. 111 § 2

10

art. 118 § 1

11

art. 118 § 2

12

art.100 ust. 1 pkt 1

13

art.100 ust. 1 pkt 2

14

art.100 ust. 1 pkt 7

15

art.100 ust. 1 pkt 8

16

art.100 ust. 1 pkt 11

17

art. 100 ust. 1 pkt 13

18

art. 100 ust. 1 pkt 14

19

art. 100 ust. 1 pkt 16

20

art. 100 ust. 1 pkt 17

21

Objaśnienia do sprawozdania RRW-5
Sprawozdanie sporządzają:
1) powiatowe inspektoraty weterynarii i przekazują do wojewódzkich inspektoratów weterynarii do dnia 29 stycznia 2019 roku,
2) wojewódzkie inspektoraty weterynarii i przekazują do Głównego Inspektoratu Weterynarii w terminie do 15 lutego 2019 roku,
3) Główny Inspektorat Weterynarii przekazuje do MRiRW w terminie do 21 marca 2019 roku,
4) MRiRW przekazuje do GUS w terminie do 31 marca 2019 roku.
Objaśnienia do działu 1:
1) w kolumnie nr 1 wpisujemy liczbę podmiotów nadzorowanych przez powiatowych lekarzy weterynarii w ciągu roku, włącznie z
podmiotami funkcjonującymi okresowo oraz podmiotami, które fukcjonowały i zakończyły działalność w trakcie roku sprawozdawczego,
2) w kolumnie nr 2 wpisujemy liczbę podmiotów, w których została przeprowadzona przez powiatowych lekarzy weterynarii (lub
upoważnionych urzedowych lekarzy weterynarii) jedna lub więcej kontroli w ciągu roku sprawozdawczego (kompleksowa i/lub doraźna
i/lub sprawdzająca). Nie wpisujemy podmiotów skontrolowanych przez wojewódzkich lekarzy weterynarii,
3) w kolumnie nr 14 wpisujemy niezgodności stwierdzone w odniesieniu do specyficznych wymagań dla działalności wymienionych w
poszczególnych sekcjach załącznika III rozporządzenia (WE) nr 853/2004, Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z
30.04.2004 r., str. 55, z późn. zm),
4) w kolumnie nr 23 wpisujemy decyzje administracyjne, które zostały wydane na podstawie następujących przepisów ustawy z dnia 16
grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzecego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242, z późn. zm.):
- art. 19 ust. 2,
- art. 20 ust. 1 pkt. 2,
- art. 21a ust, 1,
- art. 23 ust. 1 i 5, z wyłączeniem decyzji powołujących się również na art. 54 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 (te powinny być
odpowiednio uwzględnione w kolumnach 15-22).
5) w wierszu 04 podajemy chłodnie składowe wolnostojące niebędące częścią zakładu zintegrowanego,
6) w wierszu 05 podajemy statki chłodnie wykorzystywane do gromadzenia i przechowywania na morzu zamrożonych produktów
rybołówstwa pochodzących ze statków przetwórni i statków zamrażalni, transportujące te produkty do portów,
7) w wierszu 06 podajemy zakłady przepakowywania samodzielne, niebędące częścią zakładu zintegrowanego, przepakowujące produkty
pochodzące z innych zakładów,
8) w wieszu 08 podajemy faktyczną liczbę zakładów prowadzących jedną lub kilka z wymienionych działalności, nie musi ona stanowić
sumy prowadzonych działalności,
9) w wieszach 09c-09g wpisujemy zakłady zintegrowane, które oprócz działalności wymienionej w danym wierszu (składowanie;
przetwórstwo; produkcja MM, MOM, SWM; produkcja tłuszczy zwierzęcyh i skwarek; obróbka jelit, pęcherzy, żołądków) prowadzą inny
rodzaj działalności (jeden lub kilka) wymieniony w wierszach 09a-09g; np. jeżeli zakład oprócz rozbioru prowadzi produkcję mięsa
mielonego i mięsa odkostnionego mechanicznie wpisujemy go w wierszu 09b i 09e, natomiast w wierszu 09 jest on sumowany jako
jeden podmiot. W przypadku zakładu produkującego wyłącznie mięso mielone i mięso odkostnione mechanicznie wpisujemy go w
wierszu 13,
10) w wieszach 10c-10e wpisujemy zakłady zintegrowane, które oprócz działalności wymienionej w danym wierszu (składowanie;
przetwórstwo; produkcja MM, MOM, SWM) prowadzą inny rodzaj działalności (jeden lub kilka) wymieniony w wierszach 10a-10e,
11) w wieszach 11c-11f wpisujemy zakłady zintegrowane, które oprócz działalności wymienionej w danym wierszu (składowanie;
przetwórstwo; produkcja MM, MOM, SWM; obróbka jelit, pęcherzy, żołądków) prowadzą inny rodzaj działalności (jeden lub kilka)
wymieniony w wierszach 11a-11f,
12) w wieszach 09c, 10c, 11c, 12d wpisujemy chłodnie, które stanowią część zakładu zintegrowanego (nie uwzględniamy chłodni
składowych wolnostojących, które są wymienione w wierszu 04),
13) w wieszach 12c-12d wpisujemy zakłady zintegrowane, które oprócz działalności wymienionej w danym wierszu (przetwórstwo,
składowanie) prowadzą inny rodzaj działalności (jeden lub kilka) wymieniony w wierszach 12a-12d,
14) w wierszach 13, 14, 27, 28 wpisujemy zakłady zajmujące się wyłącznie daną działalnością niebędące częścią zakładu
zintegrowanego,
15) przy sumowaniu podmiotów w wierszu 36 w przypadku, gdy rejestrowany podmiot prowadzi kilka rodzajów działalności pod jednym
WNI, unikamy wielokrotnego zliczania tego samego podmiotu w taki sposób, że umieszczamy go zgodnie z kodem działalności
określonym w WNI, czyli zgodnie z działalnością dominującą,
16) wiersz 48 dotyczy wyłącznie gospodarstw wprowadzających mleko do obrotu (bez uwzględniania gospodarstw, które produkują
mleko wyłącznie na użytek własny),
17) wiersz 49 dotyczy zarejestrowanych zakładów prowadzących rolniczy handel detaliczny, w zakresie produkcji i sprzedaży produktów
pochodzenia zwierzęcego i/lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty
pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej).
Objaśnienia do działu 2:
liczba kontroli jest równoznaczna z liczbą sporządzonych protokołów kontroli.

