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nadzorowanej w zakresie utrzymania świń, Ponadto, stosownie do art. 31 ust. 8 

Jednostka 
kontrolowana 

1. Dane identyfikacyjne 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii Ul. Marii Konopnickiej 21, 98-100 Łask 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej Sławomir Borkowski - Powiatowy Lekarz Weterynarii od 1 stycznia 1999 r. 

Zakres przedmiotowy 
kontroli 1. Prowadzenie ewidencji gospodarstw utrzymujących świnie 

2. Sprawowanie nadzoru nad podmiotami utrzymującymi stada świń 

3. Prawidłowość działań związanych z redukcją populacji dzików 

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

dowodów sporządzonych przed tym okresem, mających istotny wpływ na działalność 

objętą kontrolą a także zdarzeń występujących do dnia zakończenia czynności 

kontrolnych. 
Podstawa prawna 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 
Najwyższa Izba Kontroli Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Kontrolerzy 
Dariusz Marszałek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 

przeprowadzenia kontroli nr KRR/40/2020 z 15 września 2020 r. 

(akta kontroli str. 1-2, 32) 

OCENA OGÓLNA 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Powiatowy Lekarz Weterynarii prawidłowo sprawował nadzór nad przestrzeganiem 

zasad bioasekuracji, w gospodarstwach, na terenie powiatów łaskiego oraz 

zduńskowolskiego, nieobjętych chorobą afrykańskiego pomoru świń. 

Uzasadnienie oceny 

ogólnej 
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 zwierząt?. 

Do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w 

gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie w Powiatowym inspektoracie 

Weterynarii korzystano z danych zawartych w Systemie Identyfikacji i Rejestracji 

Zwierząt oraz podejmowano działania mające na celu uzyskanie informacji dotyczących 

prowadzenia bądź zaprzestania prowadzenia działalności 

1 Dz. U. z 2020 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. z2018 r, poz, 818. 
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ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 1 , 

przekazywano kierownikowi Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa protokoły zawierające wyniki kontroli gospodarstw 

utrzymujących świnie. 

Prowadzone kontrole tych gospodarstw odnośnie spełniania wymogów bioasekuracji 

były zgodne z wymogami określonymi 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 świń 2 . W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości Powiatowy Lekarz Weterynarii podejmował działania polegające na 

wszczęciu postępowań administracyjnych i wydaniu decyzji administracyjnych 

nakazujących usunięcie stwierdzonych naruszeń wymogów bioasekuracji. Dopełniono 

obowiązku przekazywania Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii miesięcznych 

raportów z prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii kontroli spełniania 

wymogów bioaekuracji, jednakże w raportach miesięcznych za 2019 r. wykazano 

omyłkowo mniejszą niż w rzeczywistości liczbę przeprowadzonych, postępowań i 

wydanych decyzji w związku z naruszeniem tych wymogów. 

Działając na rzecz ograniczenia populacji dzików Powiatowy Lekarz Weterynarii 

określał corocznie liczbę dzików do odstrzału sanitarnego stosownie do założeń 

Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym 

afrykański pomór świń. Kwoty za odstrzały sanitarne były prawidłowo wypłacone 

dzierżawcom obwodów łowieckich. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

OBSZAR ^ Prowadzenie ewidencji gospodarstw utrzymujących świnie 

Opis stanu W okresie objętym kontrolą Powiatowy Lekarz Weterynarii (dalej PLW) w Łasku 
faktycznego prowadził rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną o którym 

mowa w art. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt4 (dalej uozz) oraz 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 zwierząt. W rejestrze zawarto informacje 
dotyczące m.in. liczby stad świń na terenie powiatów łaskiego i zduńskowolskiego, 
weterynaryjnego numeru indentyfikacyjnego lub nr siedziby stada, rodzaju i zakresu 
prowadzonej działalności, informacje o wydanej decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 1 
pkt 2 i 3 lub ust. 3 uozz, miejscu prowadzenia działalności oraz informacje w zakresie 
wpisu i wypisu z rejestru. Rejestr nie zawierał danych dotyczących PESEL lub NIP. 

(dowód: akta kontroli str. 35-128) 

Odnośnie do nie umieszczania w rejestrze nr PESEL lub NIP PLW wyjaśnił, że: „w 

rejestrach PLW nie jest podawany PESEL lub NIP ponieważ nie jest on dostępny w 

Systemie IRZ; (...) Ponadto wyjaśnił, że dane wymagane protokołem kontroli „Lista 

kontrolna SPiWET ASF-2” nie obejmują PESEL lub NIP.” 

(dowód: akta kontroli str. 546-547) 

                                            
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 1149, ze zm. 
2 Dz. U. z 2018 r. poz. 290, ze zm. 
3 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. 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1421. 
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Powiatowy Lekarz Weterynarii w § 11 regulaminu organizacyjnego PIW w Łasku 

zawarł obowiązek prowadzenia rejestru podmiotów nadzorowanych określonego wart. 

11 ust 1 uozz oraz sprawowania nadzoru nad rejestracją i identyfikacją zwierząt 

prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej ARiMR) 

w zakresie wzajemnej zgodności. Zadania z zakresu prowadzenia rejestru zostały w 

trakcie kontroli NIK przypisane w regulaminie jednemu z pracowników Zespołu do 

spraw zdrowia. W zakresie obowiązków tego pracownika nie uwzględniono jednakże 

zadań dotyczących prowadzenia rejestru podmiotów nadzorowanych. Powiatowy 

Lekarz Weterynarii w Łasku wyjaśnił m.in., że w zakresie czynności lekarza 

weterynarii był zapis o sporządzaniu i archiwizacji oraz analizowaniu dokumentacji 

wykonywanych w związku ze wszystkimi zadaniami wymienionymi w zakresie 

czynności, czyli również nadzór nad podmiotami prowadzącymi lub mającymi zamiar 

prowadzić działalność w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich. Ponadto 

poinformował, że zakres czynności tego lekarza weterynarii został w trakcie kontroli 

doprecyzowany o obowiązki dotyczące prowadzenia rejestru podmiotów 

nadzorowanych. 

(dowód: akta kontroli str. 19-20, 32-34,172-173, 547) 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii dysponował wykazem gospodarstw utrzymujących 

świnie z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (dalej: System IRZ). Na wnioski 

PLW z Biura Powiatowego ARiMR przekazywano raz w roku informacje o liczbie stad 

świń i liczbie utrzymywanych w nich zwierząt według stanu na dzień 31 grudnia. 

Oprócz tego w systemie danych weterynaryjnych „N/et-link” gromadzono dane o 

stadach świń zawierające informacje o wynikach monitorowania statusu zdrowotnego 

stad pod względem choroby Aujeszky’ego, przy czym dane z tego systemu 

aktualizowane były w miarę realizacji badań monitoringowych na przestrzeni roku. 

(dowód: akta kontroli str.5-8,129-131) 

Zgodnie z rejestrem podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną 

prowadzonym przez PLW według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r, w powiecie łaskim 

było 500 podmiotów (siedzib stad świń), a w powiecie zduńskowolskim 374 siedzib 

stad świń. Według stanu na dzień 31 sierpnia 2020 r. w rejestrze prowadzonym przez 

PLW było 374 siedzib stad świń w powiecie łaskim oraz 251 siedzib stad w powiecie 

zduńskowolskim. 

(dowód: akta kontroli str.35-128) 

PLW w Łasku wyjaśnił m.in., że: „Rejestr Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z 

rozporządzeniem 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
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Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

zakaźnych zwierząt, jest rejestrem gospodarstw utrzymujących świnie. Rejestr, który 

otrzymujemy z ARiMR zawiera wszystkie stada zarejestrowane przez rolników, są to 

gospodarstwa aktywne posiadające świnie, w okresie o który wnioskujemy lub ze 

stanem zerowym. Rejestr Vetlink prowadzony od 2008 r, na którym pracujemy 

1 z którego pobieramy dane zawiera 2903 stad świń (1684 pow. łaski i 1219 pow. 

zduńskowolski). Są to wszystkie stada, które w przeciągu tych lat posiadały świnie. 

Rejestr PLW powstał w oparciu o obydwa rejestry i fizyczne wejścia do gospodarstw 

przy monitoringu choroby Aujeszky’ego świń i kontroli bioasekuracji - w ten sposób 

wyodrębnione zostały gospodarstwa posiadające świnie - w okresie ostatnich 3 lat'1/’. 

Poinformował ponadto, że właściciele gospodarstw nie zawsze informowali 

0 zaprzestaniu prowadzenia działalności nadzorowanej. 

(dowód: akta kontroli str. 544-545) 

W okresie objętym kontrolą PLW w Lasku, zgodnie z art. 31 ust. 8 ustawy z dnia 

2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przekazał do Biura 

Powiatowego ARiMR w Łasku i Zduńskiej Woli w 2019 r. 639, a w 2020 r. 47 

protokołów kontroli gospodarstw z bioasekuracji (SPIWET). Ponadto, zgodnie z § 2 

ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2016 r. w 

sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, 

współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji 

1 Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a 

także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, 

rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych 5 , PLW m.in. weryfikował dane 

zawarte w księgach rejestracji prowadzonych w siedzibach stad ze stanem 

faktycznym, porównywał dane uzyskane w wyniku przeprowadzanych kontroli 

zdanymi zgromadzonymi w centralnej bazie danych.W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości w prowadzeniu rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych 

przesyłał protokoły kontroli do BP ARiMR w celu dokonanie stosownych korekt w 

systemie IRZ. 

(dowód: akta kontroli str. 137,161-162,185-190,194-198, 545) 

W okresie objętym kontrolą do PIW zostały zgłoszone 153 wnioski o zaprzestaniu 

chowu (hodowli) świń, które były przekazywane do właściwego BP ARiMR. Na 

podstawie wniosków PLW w Łasku wydawał decyzje o wykreśleniu z rejestru 

podmiotów nadzorowanych. Ponadto, w okresie objętym kontrolą zostało zgłoszonych 

siedem przypadków rozpoczęcia chowu świń. 

(dowód: akta kontroli str. 6-7, 545,550-555) 

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

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łasku prowadzono 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 

                                            
5 Dz. U. z 2016 r. poz. 2136. 



 

zakaźnych zwierząt6. W rejestrze nie zawarto jednakże informacji wymaganej art 11 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt7, tj. nr PESEL oraz NIP. 

Pracownicy Pi W na bieżąco wykorzystywali dane z systemu IRZ na potrzeby 
prowadzonych kontroli w gospodarstwach utrzymujących świnie, a PLW zgodnie z art. 
31 ust. 8 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 
przekazywał protokoły kontroli do Biura Powiatowego ARiMR w Łasku i Zduńskiej 
Woli. 

OBSZAR 2. Sprawowanie nadzoru nad podmiotami utrzymującymi stada świń 

Opis stanu PLW w Łasku ustalał na początku roku kalendarzowego harmonogram kontroli faktycznego 

gospodarstw utrzymujących świnie w zakresie spełnienia warunków bioasekuracji. W związku z 

COVID-19 harmonogram kontroli na rok 2020 był korygowany. 

(akta kontroli str.7,174-176) 

W okresie objętym kontrolą lekarze urzędowi przeprowadzali kontrole w zakresie 

spełniania przez właścicieli stad 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 świń. W 

2019 roku PIW objął kontrolami 537 podmiotów, w tym z gminy Łask 338 podmiotów 

oraz z gminy Zduńska Wola 199 podmiotów8. Kontrolami objęto 96,2% gospodarstw 

posiadających świnie (stad zasiedlonych)9. W 2020 roku Pi W objął kontrolami 72 

gospodarstwa (odpowiednio dla powiatu łaskiego 47 i 25 dla powiatu 

zduńskowolskiego), co stanowiło 12,7% gospodarstw posiadających świnie. Kontrole 

były przeprowadzane przez wyznaczonych lekarzy weterynarii. 

(akta kontroli str. 148-171,178-180, 249-259) 

W okresie objętym kontrolą w sporządzanych przez wyznaczonych lekarzy weterynarii 

protokołach z kontroli gospodarstw (SPIWET) wskazywano nieprawidłowości 

dotyczące m.in. nieumieszczenia stosownej tabliczki informującej o zakazie wejścia 

osób nieupoważnionych, prowadzeniu rejestru środków transportu do przewozu świń, 

odpowiedniego zabezpieczenia budynku przed dostępem zwierząt domowych i 

zwierząt wolno żyjących, utrzymywania świń w odpowiednich pomieszczeniach 

zamkniętych, wyłożenia mat dezynfekujących oraz nieprawidłowości w zakresie 

prowadzenia spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki itd. 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie niedotrzymania warunków 

weterynaryjnych stad świń PLW wydał w okresie objętym kontrolą 36 decyzji 10 

administracyjnych na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 1 uozz, w tym 12 decyzji 

dotyczących niespełnienia wymogów weterynaryjnych przez poszczególne obiekty 

budowlane lub miejsca, w których jest prowadzona działalność nadzorowana (art. 8 

ust. 3 uozz). 

(dowód: akta kontroli str. 315-382,488 -541,582-606) 

W przekazywanych do Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej (WIW) w Łodzi 

                                            
6 Dz. U. z 2018 r, poz. 818. 

j 10 Dz. U. z 2020 r. poz. 1421. 
8 Kontrolami objęto również gospodarstwa, w których nie utrzymywano świń. 
9 Zgodnie z informacją PLW w Łasku z dnia 30.09.2020 r. 
10 35 decyzji w roku 2019 oraz jedną decyzję w 2020 r. 
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raportach miesięcznych z kontroli bioasekuracji gospodarstw PIW wykazała, że w 

2019 r. zostało przeprowadzonych 19 postępowań administracyjnych oraz wydano 

dwie decyzje w związku z stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie 

niedotrzymania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie. W 

okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. PIW wykazała, że wydano jedną 

decyzję w wyniku przeprowadzonego postępowania w związku ze stwierdzonymi 

nieprawidłowościami. 

Z raportów za 2019 r. wynikało, że przeprowadzono 19, zamiast 35 faktycznie 

przeprowadzonych postępowań administracyjnych w związku ze stwierdzonymi 

nieprawidłowościami dotyczącymi warunków weterynaryjnych stad świń oraz zostały 

wydane dwie decyzje zamiast 35 w związku z przeprowadzonymi postępowaniami. 

(dowód: akta kontroli str. 489-541, 562-606) 

Odnośnie danych zawartych w raportach do WIW w Łodzi PLW w Łasku wyjaśnił 

m.in:„(...) w 2019 r. omyłkowo nie wykazano wszystkich wszczętych postępowań i 

wydanych decyzji, W 2020 r. (...) dane w raportach miesięcznych wysyłanych do WIW 

w Łodzi są już kompletne”. 

(akta kontroli str. 562-581) 

W okresie objętym kontrolą urzędowy lekarz weterynarii stosownie do art, 26 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej11 wystawiał świadectwa 

zdrowia zwierząt w przypadku zwierząt wprowadzanych na rynek. Świadectwa te nie 

dotyczyły spełniania warunków bioasekuracji. 

(dowód: akta kontroli str. 192,488) 

Podczas kontroli dokonano oględzin 12  czynności kontrolnych przeprowadzanych 

przez lekarzy weterynarii w sześciu gospodarstwach utrzymujących stada świń. W 

wyniku oględzin stwierdzono, że w czterech przypadkach ustalenia kontroli nie 

wskazywały na naruszenia nakazów wynikających z § 1a rozporządzenia w sprawie 

środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. W 

jednym przypadku przeprowadzający kontrole stwierdzili brak prowadzenia rejestru 

środków transportu (art. 1 a pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 6 maja 2015 r.) oraz 

stosowych środków dezynfekcyjnych (art. 1 a pkt 1 lit. g), W drugim przypadku 

stwierdzono nieprawidłowości w zakresie niezapewnienia skuteczności działania mat 

dezynfekujących oraz nieprawidłowego dezynfekowania sprzętu do obsługi świń (art. 1 

a pkt 1 lit. g). Przeprowadzający kontrole stwierdzili ponadto nieprawidłowości w 

zakresie prowadzenia księgi rejestracji świń. Stwierdzone nieprawidłowości 

odnotowano w protokole kontroli SPIWET. 

(dowód: akta kontroli str. 132-170, 607-612) 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku w 2019 r. na weryfikację zabezpieczeń 
gospodarstw przed zakażeniem ASF poniósł wydatki w kwocie 97,9 tys, zł13, w tym na:  

                                            
11 Dz. U. z 2018 r. poz. 1557 ze zm. 
12 Na podstawie art. 39 ustawy o NIK, 
13 Z wyłączeniem wydatków na odstrzał sanitarny dzików omówionych w pkt 3 wystąpienia pokontrolnego 
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OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników PIW zajmujących się 
weryfikacją zabezpieczeń gospodarstw przed zakażeniem ASF - w kwocie 46,8 
tys. zł, 

- wynagrodzenia bezoosobowe i pochodne na lekarzy urzędowych dokonujących 
kontroli w zakresie bioasekurecji ASF - 37 tys. zł, 

- wydatki bieżące w kwocie 12,8 tys. zł, w tym badania w kierunku ASF - 5,5 tys. zł 

W 2020 r. na weryfikację zabezpieczeń gospodarstw przed zakażeniem ASF 
poniesiono wydatki w kwocie 106,3 tys. zł w tym na: 
- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników PIW w kwocie 35,3 tys. zł, 

- wynagrodzenia bezoosobowe i pochodne dla lekarzy urzędowych dokonujących 
kontroli w zakresie bioasekurecji ASF - 6,8 tys. zł 

- badania w kierunku ASF -1,2 tys. zł 

- wydatki majątkowe w kwocie 63 tys. zł 
(dowód: akta kontroli str. 557-558) 

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

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku w sposób prawidłowy sprawował nadzór nad 

podmiotami utrzymującymi stada świń. Corocznie określał harmonogram kontroli 

gospodarstw utrzymujących świnie w zakresie spełnienia warunków bioasekuracji 

oraz prowadził kontrole podmiotów utrzymujących stada świń. W przypadku 

stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie bioasekuracji były one wykazywane 

zgodnie ze stanem faktycznym w protokołach z kontroli gospodarstw (SPIWET). W 

przekazywanych do WIW w Łodzi raportach za 2019 r. Powiatowa Inspekcja 

Weterynaryjna w Łasku wykazała omyłkowo mniejszą liczbę, niż rzeczywiście 

przeprowadzonych, postępowań i wydanych decyzji w związku z naruszeniem 

warunków weterynaryjnych w zakresie bioasekuracji. 

3. Prawidłowość działań związanych z redukcją populacji dzików. 
W ramach działań związanych z redukcją populacji dzików PLW w Łasku określał 

corocznie liczbę dzików do odstrzału sanitarnego, stosownie do Programu mającego 

na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i 

poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie, stanowiącym załącznik 

do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2020 r. w 

sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików 14  (dalej 

Program) oraz rozporządzeń Wojewody Łódzkiego15.  

                                            
14 Dz, U. poz, 290, 
15 Rozporządzenie nr 10/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych 
na obszarze województwa łódzkiego (Dz. Urz. Wojewody Łódzkiego, poz.6132), rozporządzenie nr 3/2020 
Wojewody Łódzkiego z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie 
niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego (Dz, Urz. Wojewody 
Łódzkiego, poz.916), rozporządzenie nr 20/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 1 maja 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów 
łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego (Dz. Urz, Wojewody Łódzkiego, poz.2636) 
oraz rozporządzenie nr 22/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zarzadzania odstrzału 
sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa 
łódzkiego (. Dz. Urz. Wojewody Łódzkiego, poz.4109). 
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W okresie objętym kontrolą PLW w Łasku zawarł 16 umów z dzierżawcami obwodów 

łowieckich (kołami łowieckimi). Do odstrzału sanitarnego zaplanowano na 2019 r. 

łącznie 419 sztuk dzików, z czego odstrzelono 375 sztuk, w tym: 

- w powiecie łaskim zaplanowano 237 sztuk - odstrzelono - 211 sztuk (pozostałe 26 

sztuk zaplanowano do odstrzału w 2020 r.) 

- w powiecie zduńskowolskim -182 sztuk - odstrzelono -164 sztuk (pozostałe 22 

sztuki zaplanowano do odstrzału w 2020 r.). 

Na rok 2020 zaplanowano do odstrzału 419 dzików, z tego do 31 sierpnia 2020 r. 

odstrzelono 356 sztuk: 

- w powiecie łaskim - zaplanowano 249 sztuk - odstrzelono -194 sztuki, 

- w powiecie zduńskowolskim 170 sztuk, a odstrzelono -162 sztuki. 

(dowód: akta kontroli str. 247,260-293, 301-314) 

W 2019 r. na terenie powiatu łaskiego oraz zduńskowolskiego w związku z odstrzałem 

sanitarnym16 372 dzików (przelatek i starszych samic dzika) poniesiono wydatki w 

łącznej kwocie 190 tys. zł.17 

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 2 października 2020 r. za pozyskane dziki podczas 

polowań wydatkowano łącznie 141,7 tys. zł. 
(dowód: akta kontroli str. 294-300, 391-393, 394) 

Stosownie do pkt 3.2.2 Programu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku był 

informowany o stanie populacji dzików na podstawie comiesięcznego raportu 

Polskiego Związku Łowieckiego Okręg Sieradzki. 

(dowód: akta kontroli str. 247-248) 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku przeprowadzał na bieżąco weryfikację 

odstrzelonych samic przelatek i samic starszych dzika zgodnie z założeniami 

Programu na rok 2019 oraz 2020, tj. m.in. na podstawie przesyłanej dokumentacji 

fotograficznej, danych i opisów przesyłanych przez myśliwych, tj.: obwodu 

łowieckiego, płci, wieku, wagi, koordynatów GPS miejsca odstrzelenia oraz 

dostarczanych do PLW w Łasku częściami tusz określającymi płeć zwierząt z 

numerami plomb znajdujących się na tuszy dzika (zakładanych przez myśliwego po 

odstrzale dzika). 

Od dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych do badań laboratoryjnych pobrano 

próby: w 2019 r. od 15 dzików i jednej świni leśnej, a w 2020 r. od 10 dzików. W wyniku 

badań nie stwierdzono przypadków ASF. 

Do PLW w Łasku nie były zgłaszane przypadki znalezienia zwłok dzika innych niż 

dzika zabitego w wypadku komunikacyjnym, 
(dowód: akta kontroli str.248,559) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości.

                                            
16 Odstrzał sanitarny zgodnie z pozycją3.6. Programu. 
17 Różnica pomiędzy wykazaną przez PLW liczbą dzików w ramach odstrzału sanitarnego przeprowadzonego w 

2019 r, (375 sztuk), a liczbą dzików tego odstrzału wynikającą z ewidencji księgowej (372 szt.sztuki), zgodnie z 
informacją PLW wynikała z niewystawienia faktur przez koła łowieckie za odstrzelone dziki. 
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Prawo zgłoszenia 

zastrzeżeń 

PLW w Łasku zgodnie z przepisami oraz wytycznymi Wojewódzkiego Lekarza 

Weterynarii wyznaczył liczbę dzików do odstrzału sanitarnego. Kwoty wypłacone za 
odstrzały sanitarne były wypłacane na podstawie dokumentów kół łowieckich 
dotyczących odstrzelonych dzików. PLW w Łasku przeprowadzał na bieżąco 
weryfikację odstrzelonych samic przelatek i samic starszych dzika zgodnie z 
założeniami Programu na rok 2019 oraz 2020. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag i wniosków pokontrolnych. 

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 żart. 61 b 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, i. listopada 2020 r.
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Dariusz Marszałek 

główny specjalista kp. 
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