
Informacja o Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii 

w Zielonej Górze w tekście łatwym do czytania 

i zrozumienia. 

 

Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wykonuje zadania przy 

pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze 

(WIW), którego jest kierownikiem.  

Zadania Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii określa 

ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej1. 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze chroni zdrowie 

publiczne poprzez ochronę zdrowia zwierząt, ochronę zwierząt oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego produktów pochodzenia 

zwierzęcego, wykonując: 

a) nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, 

jak i pasz,  

b) analizy i oceny sytuacji epizootycznej na obszarze województwa 

lubuskiego, 

 
1 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 306) 



c) monitoring chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników 

chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania w 

produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach,  

d) nadzór nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i 

wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt. 

Badania laboratoryjne dla celów urzędowych kontroli przeprowadza 

Zakład Higieny Weterynaryjnej. Zakład Higieny Weterynaryjnej mieści 

się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Bohaterów Warszawy 4, a Oddział 

Terenowy Zakładu Higieny Weterynaryjnej Pracownia Badań 

Serologicznych w Zielonej Górze przy ul. Browarnej 6. 

 

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Bohaterów 

Warszawy 4 posiada dwie pracownie: 

a) Pracownia Badań Mikrobiologicznych, która wykonuje: 

• mikrobiologiczne badania żywności, pasz, 

• mikrobiologiczne badania próbek środowiskowych z obszaru 

produkcji i obrotu żywnością i paszami, 



• mikrobiologiczne badania próbek środowiskowych z etapu 

produkcji pierwotnej oraz 

b) Pracownia Badań Chemicznych, która wykonuje: 

• badania chemiczne żywności i pasz; 

• badania mikroskopowe pasz w kierunku wykrywania obecności 

białka pochodzenia zwierzęcego; 

• wykrywanie obecności larw włośni w mięsie surowym metodą 

wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody 

magnetycznego mieszania. 

 

 

Terenowy Zakład Higieny Weterynaryjnej Pracownia Badań 

Serologicznych w Zielonej Górze przy ul. Browarnej 6 wykonuje: 

• diagnostykę serologiczną chorób zwierząt; 

• diagnostykę wścieklizny; 

• badania bakteriologiczne materiału biologicznego pochodzenia 

zwierzęcego, w tym diagnostykę parazytologiczną zwierząt; 

• diagnostykę molekularną chorób zakaźnych zwierząt metodą rt-

PCR; 

• wykrywanie obecności larw włośni w mięsie surowym  metodą 

wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody 

magnetycznego mieszania.  



 

Jeżeli chcesz załatwić sprawę możesz: 

• napisać pismo i wysłać je na adres: ul. Botaniczna 14, 65-306 

Zielona Góra 

• zostawić wniosek w skrzynce podawczej, która znajduje się przy 

wejściu do budynku przy ul. Botanicznej 14 w godzinach pracy 

urzędu, 

• przyjść do WIW i spotkać się z pracownikiem w godzinach otwarcia 

urzędu (w okresie zagrożenia epidemicznego bezpośrednia obsługa 

klienta przez pracownika urzędu może być ograniczona), 

• zadzwonić pod numer telefonu 68 453 73 00, 

• wysłać faks na numer telefonu 68 453 73 01, 

• napisać wiadomość e-mail i wysłać na adres 

zielonagora.wiw@wet.zgora.pl 

• napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP 

www.epuap.gov.pl 

• osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się za pomocą 

tłumacza języka migowego po wcześniejszym złożeniu wniosku – 

koszty tłumacza pokrywa WIW. 

 

WIW czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 

7:00-15:00. 

 

Wojewódzki Lekarz przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków 

w każdy poniedziałek w godz. od 9:00 do 16:00. 

 

Wszystkie informacje o WIW można znaleźć na stronie internetowej: 

https://www.wet.zgora.pl 
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