
 
 

 
 

 
 
KRR.411.002.01.2020  
 
 

Pan 
Tadeusz Płyk 
Powiatowy Lekarz Weterynarii  
ul. Wilsona 21A 
97-500 Radomsko  

 
 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
 
 

I/20/002 –  Nadzór nad przestrzeganiem zasad bioasekuracji gospodarstw na obszarach nieobjętych 
chorobą afrykańskiego pomoru świń 

 
 



 

2 

I. Dane identyfikacyjne 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku, ul. Wilsona 21A,  

97-500 Radomsko  

 

Tadeusz Płyk ― Powiatowy Lekarz Weterynarii od 18 października 2016 r.  

 

1. Prowadzenie ewidencji gospodarstw utrzymujących świnie. 

2. Sprawowanie nadzoru nad podmiotami utrzymującymi stada świń. 

3. Prawidłowość działań związanych z redukcją populacji dzików. 

 
Od 1 stycznia 2019 r. do zakończenia czynności kontrolnych z uwzględnieniem 

dowodów sporządzanych przed tym okresem, mających istotny wpływ   

na działalność objętą kontrolą, a także zdarzeń występujących do dnia zakończenia 

czynności kontrolnych. 

 
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 
 

 Małgorzata Czuchryta, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 1.

do kontroli nr KRR/38/2020 z 15 września 2020 r.   

 Elżbieta Grzeszczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie   2.

do kontroli nr KRR/39/2020 z 15 września 2020 r.  

(akta kontroli str. 1-4) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Powiatowy Lekarz Weterynarii prawidłowo sprawował nadzór nad przestrzeganiem 

zasad bioasekuracji w gospodarstwach z powiatu radomszczańskiego ―   

na obszarze nieobjętym chorobą afrykańskiego pomoru świń. 

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii przeprowadzono kontrole wszystkich 

gospodarstw utrzymujących świnie w zakresie spełniania wymogów bioasekuracji 

określonych w § 1a pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia   

6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem 

afrykańskiego pomoru świń3, a w przypadku stwierdzenia ich nieprzestrzegania 

Powiatowy Lekarz Weterynarii podejmował działania polegające na wszczęciu 

postępowań administracyjnych i wydaniu decyzji administracyjnych nakazujących 

usunięcie stwierdzonych w trakcie kontroli naruszeń wymogów bioasekuracji.     

                                                      
1  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę   

w formie opisowej. 
3  Dz. U. z 2018 r. poz. 290, ze zm.  
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Powiatowy Lekarz Weterynarii prowadził rejestr podmiotów prowadzących 

działalność nadzorowaną w zakresie trzody chlewnej według wzoru określonego   

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2018 r.   

w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną   

na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt4. W rejestrze nie zawarto informacji wymaganych art. 11 ust. 2 

pkt 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt5, które uzupełniono w trakcie kontroli NIK. 

Do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych  

w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną na bieżąco korzystano  

z danych zawartych w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz 

podejmowano działania mające na celu uzyskanie informacji o prowadzeniu bądź 

zaprzestaniu prowadzenia tej działalności. Realizowano ustawowy obowiązek 

polegający na przekazywaniu kierownikowi Biura Powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa protokołów z kontroli gospodarstw   

w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt.  

Dopełniono również obowiązku przekazywania Wojewódzkiemu Lekarzowi 

Weterynarii miesięcznych raportów z prowadzonych przez PIW kontroli spełniania 

wymogów bioaekuracji. 

Działania Powiatowego Lekarza Weterynarii na rzecz ograniczenia populacji dzików 

w celu zapobiegania rozszerzaniu się afrykańskiego pomoru świń były prawidłowe  

i polegały na wydaniu nakazu wykonania odstrzału sanitarnego dzików oraz 

wypłaceniu dzierżawcom obwodów łowieckich środków z budżetu państwa. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Prowadzenie ewidencji gospodarstw utrzymujących 
świnie  

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (dalej: uozz) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii (dalej: 

PIW) prowadzono rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną   

w zakresie utrzymywania trzody chlewnej (dalej: rejestr). Rejestr był prowadzony 

zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie rejestru podmiotów 

prowadzących działalność nadzorowaną na podstawie przepisów o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt7 i zawierał dane 

dotyczące podmiotu prowadzącego działalność nadzorowaną, weterynaryjny numer 

identyfikacyjny lub numer siedziby stada, rodzaj i zakres prowadzonej działalności, 

miejsce prowadzenia działalności oraz datę wpisu do rejestru lub wykreślenia 

podmiotów.  

                                                      
4  Dz. U. poz. 818. 
5  Dz. U. z 2020 r. poz. 1421. 
6 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
7  Wzór rejestru stanowił załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 

2018 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną na podstawie przepisów   
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (dalej: rozporządzenie z dnia   
25 kwietnia 2018 r.). 
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Rejestr nie zawierał informacji wymaganych art. 11 ust. 2 pkt 4 i 5 uozz, tj. dat 

wydania decyzji o których mowa w art. 8 ust. 3 uozz oraz dat wpisu i wykreślenia   

z rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, za wyjątkiem   

18 podmiotów, które od 1 stycznia 2019 r.8 zgłosiły Powiatowemu Lekarzowi 

Weterynarii (dalej: PLW) zamiar utrzymywania świń w gospodarstwie oraz   

35 podmiotów, które zaprzestały prowadzenia tej działalności. Jak wyjaśnił PLW 

brak w rejestrze dat wydania decyzji był spowodowany ujmowaniem tej informacji   

w innym sporządzonym do tego celu rejestrze. W sprawie przyczyn braku daty 

wpisu i wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną 

PLW poinformował, że „(…) zgodnie z wyjaśnieniami osoby odpowiedzialnej   

za prowadzenie rejestru brak adnotacji w zakresie dat wpisu i wykreślenia z rejestru 

podmiotów wynikał z faktu, że ww. informacje zawarte są w Systemie SIRZ ARiMR9, 

z którego codziennie korzystał”. 

W trakcie kontroli brakujące w rejestrze ww. informacje zostały przez   

PIW uzupełnione.  

 (akta kontroli str. 28, 30-84, 232-238, 261, 303-346, 593) 

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. do rejestru wpisanych było 1 255 siedzib stad 

świń, z tego 542 siedzib stad zasiedlonych i 713 siedzib stad niezasiedlonych.   

Na 31 sierpnia 2020 r. wpisano 1 249 siedzib stad świń, z tego 549 siedzib stad 

zasiedlonych i 700 siedzib stad niezasiedlonych. Powiatowy Lekarz Weterynarii 

wskazał, że źródłem informacji o liczbie stad świń na terenie powiatu był System 

Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. 

Informacje dotyczące prowadzenia bądź zaprzestania prowadzenia działalności 

nadzorowanej pozyskiwano także w ramach realizowanych w gospodarstwach 

kontroli, z Systemu IRZ oraz od urzędowych lekarzy weterynarii realizujących 

program monitorowania choroby Aujeszkyego u świń. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 

i art. 7 uozz utrzymanie świń lub zaprzestanie prowadzenia takiej działalności 

podlega zgłoszeniu w formie pisemnej powiatowemu lekarzowi weterynarii. 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 25 września 2020 r. 18 podmiotów zgłosiło 

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii zamiar utrzymywania świń w gospodarstwie, 

a 35 podmiotów o zaprzestaniu prowadzenia tej działalności. Z wyjaśnień PLW 

wynika, że informacje o rozpoczęciu lub zaprzestaniu utrzymywania trzody chlewnej 

właściciele gospodarstw zgłaszali głównie do kierownika Biura Powiatowego  

(dalej: BP) ARiMR.  

W okresie objętym kontrolą PLW pięciokrotnie10 wystąpił do kierownika BP ARiMR  

z wnioskiem o udostępnienie danych o siedzibach stad świń ze zbioru danych 

osobowych Systemu IRZ.  

 (akta kontroli str. 28, 110, 128, 191, 224-225, 303-346)     

                                                      
8  Dane według stanu na dzień 25 września 2020 r. 
9  System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (dalej: System IRZ lub SIRZ) prowadzony przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: ARiMR) obejmuje dane dotyczące posiadaczy zwierząt oraz 
miejsc przebywania i przemieszczeń zwierząt. 

10  Powiatowy Lekarz Weterynarii wystąpił do kierownika BP ARiMR w dniach: 3 czerwca i 3 października   
2019 r. oraz 31 stycznia, 12 czerwca i 10 września 2020 r. 
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Zgodnie z art. 31 ust. 8 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji   

i rejestracji zwierząt11 powiatowy lekarz weterynarii i kierownik biura przekazują 

sobie nawzajem protokoły kontroli gospodarstw w zakresie identyfikacji i rejestracji 

zwierząt. W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. PLW przekazał  

do BP ARiMR 2 727 protokołów kontroli12. Powiatowy Lekarz Weterynarii stwierdził, 

że w ww. okresie nie otrzymał protokołów kontroli gospodarstw z BP ARiMR. 

 (akta kontroli str. 29) 

W 2019 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał 181 decyzji na podstawie art. 8   

ust. 3 uozz, a w 2020 r. ― 32 decyzje. Decyzje te wydano w związku   

ze stwierdzonymi przypadkami niespełniania wymagań weterynaryjnych przez 

poszczególne obiekty budowlane lub miejsca, w których prowadzona była 

działalność nadzorowana. Nie zostały przez PLW wydane decyzje nakazujące ubój 

lub zabicie świń i zakazujących ich utrzymywanie na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2   

i ust. 3 ww. ustawy.  

(akta kontroli str. 231-238, 529-549) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii prowadził rejestr podmiotów prowadzących 

działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania trzody chlewnej zgodnie  

z wzorem określonym w rozporządzeniu z dnia 25 kwietnia 2018 r. Wymagane   

art. 11 ust. 2 pkt 4 i 5 uozz informacje zostały uzupełnione w trakcie kontroli NIK.  

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii na bieżąco korzystano z danych SIRZ 

oraz informowano BP ARIMR o wynikach kontroli gospodarstw utrzymujących 

trzodę chlewną.  

2. Sprawowanie nadzoru nad podmiotami utrzymującymi 
stada świń  

W okresie objętym kontrolą Powiatowa Inspekcja Weterynarii prowadziła kontrole   

w zakresie spełniania przez posiadaczy świń wymagań bioasekuracji określonych   

w § 1a pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. 

w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego 

pomoru świń13 (dalej: wymagania lub zasady bioasekuracji). Łącznie w 2019 r. 

skontrolowano 489 gospodarstw zasiedlonych oraz około 800 gospodarstw 

niezasiedlonych, a w 2020 r.14 odpowiednio 535 i około 700 gospodarstw. 

Jak poinformował Powiatowy Lekarz Weterynarii kontrole nie były realizowane 

w oparciu o wcześniej przygotowany harmonogram, gdyż podstawowym założeniem 

było skontrolowanie wszystkich gospodarstw w 2019 r. oraz objęcie ponownie 

kontrolą w 2020 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii wyjaśnił również, że dokonując 

                                                      
11  Dz. U. z 2019 r. poz. 1149, ze zm.  
12  Dotyczy kontroli planowych oraz kontroli sprawdzających realizację zleceń poprzedniej kontroli   

w związku ze stwierdzonymi uchybieniami. 
13  Dz. U. z 2018 r. poz. 290, ze zm.  
14  Według stanu na 30 września 2020 r.  
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doboru podmiotów do kontroli w 2020 r. uwzględniano wyniki poprzedniej kontroli 

i realizację obowiązków wynikających z decyzji nakazujących usunięcie 

stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień zasad bioasekuracji.  

W 2019 r. zrealizowano 1 349 kontroli wymagań bioasekuracji15, którymi objęto  

1 276 siedzib stad świń. Niespełnianie tych wymagań zostało stwierdzone podczas 

146 kontroli, tj. w około 11% przeprowadzonych kontroli. Łącznie stwierdzono   

361 naruszeń zasad bioasekuracji, z tego najwięcej 77 dotyczyło nieprawidłowego 

utrzymywania świń ― w jednym pomieszczeniu z innymi zwierzętami kopytnymi. 

Stwierdzono także brak mat dezynfekcyjnych przed wejściem i wyjściem   

z pomieszczeń w których utrzymywane były świnie, w stanie zapewniającym 

utrzymanie skuteczności działania środków dezynfekcyjnych (w 71 przypadkach). 

Najmniej naruszeń dotyczyło zabezpieczenia paszy przed dostępem zwierząt wolno 

żyjących (sześć przypadków).  

W związku ze stwierdzonymi w kontrolach naruszeniami warunków bioasekuracji 

wszczęto 131 postępowań administracyjnych16, z tego w 119 przypadkach 

zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych na podstawie art. 48b ust. 1   

pkt 1 uozz, a w 12 przypadkach umorzeniem.  

W 2020 r.17 PIW zrealizowała 1 464 kontroli, którymi objęto 1 267 siedzib stad świń. 

Naruszenie wymogów bioasekuracji stwierdzono w 46 kontrolach, tj. w ponad 3% 

kontroli. Łącznie stwierdzono 93 naruszeń, z tego najwięcej ― ponad 35%18 ― 

dotyczyło braku mat dezynfekcyjnych i nakazu utrzymywania świń w odrębnym 

pomieszczeniu. Najmniej naruszeń (pięć przypadków) polegało na nieużywaniu 

przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz 

obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.  

W następstwie stwierdzonych przypadków nieprzestrzegania wymagań 

bioasekuracji PIW wydał 32 decyzje administracyjne, z tego 26 decyzji 

nakazujących usunięcie stwierdzonych naruszeń wymogów bioasekuracji oraz 

sześć decyzji umarzających postępowanie.  

Podczas oględzin czynności kontrolnych19 wykonywanych przez pracowników 

Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt w sześciu gospodarstwach utrzymujących 

stada świń nie stwierdzono naruszeń nakazów dotyczących przestrzegania zasad 

bioasekuracji, wynikających z § 1a rozporządzenia w sprawie środków 

podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (dalej: ASF).  

 (akta kontroli str. 377, 379-384, 386, 426-499, 586-599)   

                                                      
15  W tym kontrole sprawdzające wykonania nakazów wynikających z decyzji oraz kontrole w gospodarstwach, 

w których siedziby stad nie były zasiedlone. 
16  Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r.   

poz. 1557, ze zm.) w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach związanych  
z wykonywaniem zadań Inspekcji, organem pierwszej instancji jest powiatowy lekarz weterynarii, chyba, że 
odrębne przepisy stanowią inaczej. 

17  Według stanu na 30 września 2020 r.  
18  Brak mat dezynfekcyjnych przed wejściem do pomieszczenia, w których utrzymywane były świnie i wyjściem 

do tego pomieszczenia stwierdzono w 17 kontrolach, a w 16 kontrolach stwierdzono przypadki 
utrzymywania w pomieszczeniu świń z innymi zwierzętami kopytnymi. 

19  Oględziny przeprowadzono na podstawie art. 39 ustawy o NIK. 
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W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2020 r. przekazano Wojewódzkiemu 
Lekarzowi Weterynarii w Łodzi 21 miesięcznych raportów z prowadzonych przez 
PIW kontroli spełniania wymogów bioaekuracji20. Raporty te zawierały m.in. dane 
liczbowe dotyczące skontrolowanych gospodarstw i świń, rodzaju stwierdzonych 
nieprawidłowości, wszczętych postępowań administracyjnych i decyzji wydanych  
na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 1 uozz. Z danych ujętych w raportach wynika, że 
kontrole przestrzegania zasad bioasekuracji były prowadzone przez PIW 
systematycznie ― najwięcej gospodarstw 518 skontrolowano w maju 2020 r., 
a najmniej 16 gospodarstw w styczniu 2020 r. Z raportów wynika również, że 
w 2019 r. wszczęto 131 postępowań administracyjnych i wydano 181 decyzji 
administracyjnych21, a w 2020 r. (do 30 września) wszczęto 32 postępowań 
administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji.  

(akta kontroli str. 377-378, 380, 386, 506, 515, 529-549) 

Kontrole gospodarstw utrzymujących świnie w zakresie przestrzegania zasad 
bioasekuracji były prowadzone przez pracowników Zespołu ds. zdrowia i ochrony 
zwierząt (pięciu w 2019 r. i czterech do końca III kwartału 2020 r.) oraz urzędowych 
lekarzy weterynarii (15 w 2019 r. i 12 do końca III kwartału 2020 r.). Kontrole 
zrealizowane przez pracowników PIW stanowiły: w 2019 r. ponad 2% wszystkich 
kontroli z tego zakresu, a do 30 września 2020 r. ponad 7%22. Z informacji 
przekazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii wynika, że główną 
przyczyną takiego stanu była mała liczba pracowników merytorycznych 
zatrudnionych w PIW w stosunku  do ilości wszystkich zadań wymagających 
realizacji. 

 (akta kontroli str. 386, 503-504, 550) 

Wydatki PIW na weryfikację zabezpieczeń gospodarstw przed zakażeniem ASF 
wyniosły 290 tys. zł i zostały przeznaczone na: 

― wynagrodzenia osobowe pracowników merytorycznych Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii wraz z pochodnym (w 2019 r. ― 67,4 tys. zł,     
a na koniec III kwartału 2020 r. ― 55,2 tys. zł); 

― wynagrodzenia lekarzy urzędowych niebędących pracownikami Inspekcji 
Weterynaryjnej (w 2019 r. ― 72,7 tys. zł, a na koniec III kwartału 2020 r. ―   
84,4 tys. zł); 

― środki dezynfekcyjne i ubrania ochronne (w 2019 r. ― 4,9 tys. zł, a na koniec 
III kwartału 2020 r. ― 5,4 tys. zł). 

 (akta kontroli str. 385) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w ramach sprawowanego nadzoru przeprowadził 
kontrole wszystkich gospodarstw utrzymujących świnie w zakresie spełniania 
warunków bioasekuracji. W przypadku nieprzestrzegania wymagań bioasekuracji 
Powiatowy Lekarz Weterynarii wszczynał postępowania administracyjne i wydawał 
decyzje administracyjne nakazujące usunięcie stwierdzonych uchybień.     

                                                      
20  Według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do pisma z dnia 9 marca 2018 r. Wojewódzkiego Lekarza 

Weterynarii pn. Raport z kontroli gospodarstw, przeprowadzonych na podstawie protokołu kontroli SPIWET 
– ASF2 w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, zlokalizowanych na terytorium Polski poza 
obszarami ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia – zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia   
9 lutego 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku   
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. 

21  W raporcie za styczeń 2019 r. wykazano liczbę (50) decyzji wydanych w styczniu 2020 r. w związku 
z kontrolami przeprowadzonymi przed 1 stycznia 2019 r.  

22  W 2019 r. pracownicy merytoryczni Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt przeprowadzili 29 z 1 349 kontroli 
wymagań bioasekuracji, a do końca 30 września 2020 r. 108 z 1 464 kontroli.  
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3. Prawidłowość działań związanych z redukcją populacji 
dzików  

W 2019 r. PLW zawarł z dzierżawcami obwodów łowieckich 26 umów   
na przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików. Taką samą liczbę umów zawarto 
w 2020 r.23 W każdej z umów określono zasady realizacji odstrzału, w tym 
wymaganą dokumentację potwierdzającą jego wykonanie oraz zryczałtowany zwrot 
kosztów ze środków budżetu państwa wynikających z rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek   
za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików24, a wcześniej rozporządzenia z dnia 
16 grudnia 2016 r.25 

W 2019 r. dzierżawcom obwodów łowieckich z powiatu radomszczańskiego 
nakazano przeprowadzenie odstrzałów sanitarnych dzików w liczbie 310 sztuk, 
z tego nakaz odstrzału 160 sztuk wprowadził Wojewoda Łódzki26, a 150 sztuk 
Powiatowy Lekarz Weterynarii27. W 2019 r. limit odstrzału dzików został wykonany 
w 100%. Za odstrzelonych 294 sztuk dzików PLW wypłacił łącznie 130,5 tys. zł, 
w tym za 172 sztuk samców ― 51,6 tys. zł i 121 sztuk samic 78,7 tys. zł.  

Określony na 2020 r. limit wynoszący 919 sztuk dzików28 ― na dzień 30 września 
2020 r. ― zrealizowano prawie w 70% (635 sztuk). Za odstrzelonych 499 sztuk 
dzików wypłacono 223,9 tys. zł, z tego za 212 sztuk samców ―137,8 tys. zł i 287 
sztuk samic ― 86,1 tys. zł.  

W celu monitorowania sytuacji epizootycznej dotyczącej ASF wśród dzików żyjących 
na obszarze powiatu radomszczańskiego, PLW pobrał 19 próbek (w 2019 r. ― 14 
i w 2020 r. ― pięć próbek). W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono 
przypadku zakażenia.  

W okresie objętym kontrolą nie poniesiono wydatków związanych ze znalezionymi 
na obszarze powiatu zwłokami dzików. 

(akta kontroli str. 347-375, 377) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Działania Powiatowego Lekarza Weterynarii na rzecz ograniczenia populacji dzików 
w celu zapobiegania rozszerzaniu się afrykańskiego pomoru świń były prawidłowe   
i polegały na wydaniu nakazu wykonania części odstrzałów sanitarnych dzików oraz 
dokonaniu wypłat dzierżawcom obwodów łowieckich środków budżetu państwa za 
realizację tych odstrzałów.  

                                                      
23  Według stanu na 30 września 2020 r. 
24  Dz. U. poz. 2194.  
25  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości ryczałtu 

za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików (Dz. U. poz. 2172). 
26  Przeprowadzenie odstrzału zostało nakazane przez Wojewodę Łódzkiego w rozporządzeniu: nr 12/2018   

z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów 
łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 19); 
nr 4/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych 
obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 3227)  
i nr 9/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików terenie niektórych 
obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5856). 

27  Rozporządzenie nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia 
odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu radomszczańskiego (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5856).  

28  Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego: nr 1/2020 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie 
zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych   
na obszarze województwa łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 200); nr 3/2020 z dnia 7 lutego 2020 r.   
w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich 
zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 916) i nr 22/2020 z dnia   
15 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów 
łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4109). 
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 

formułuje uwag i wniosków.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 

kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 

prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 

pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 

do dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Najwyższej Izby Kontroli. 

Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK,   

nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 

uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 

przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 

zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 

Warszawa,            listopada 2020 r.  
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