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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. Rzemieślnicza 26, 97-300 Piotrków Trybunalski  

 

Paweł Śpiewak, Powiatowy Lekarz Weterynarii od 19 maja 2016 r. 

 

1. Prowadzenie ewidencji gospodarstw utrzymujących świnie. 

2. Sprawowanie nadzoru nad podmiotami utrzymującymi świnie. 

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 

 

 

Artur Witek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KRR/41/2020 z 15 września 2020 r. 

(akta kontroli str.1-2) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Powiatowy Lekarz Weterynarii sprawował nadzór nad przestrzeganiem zasad 

bioasekuracji w gospodarstwach z powiatu piotrkowskiego ― 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. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii prowadził ewidencję podmiotów utrzymujących 

świnie w systemie Vet Link. Nie był prowadzony natomiast rejestr tych podmiotów 

według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność 

                                                      
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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nadzorowaną na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt4. Rejestr ten sporządzono dopiero w trakcie kontroli NIK, 

jednakże nie wprowadzono niektórych wymaganych wzorem informacji, tj. nr PESEL 

lub NIP oraz daty wykreślenia z rejestru. 

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 (WLW) miesięcznych raportów z prowadzonych przez PIW kontroli 

spełniania wymogów bioasekuracji.  

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 oraz wypłaceniu 

dzierżawcom obwodów łowieckich środków z budżetu państwa. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Prowadzenie ewidencji gospodarstw utrzymujących 
świnie. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii (PIW) ewidencjonował gospodarstwa, w których były 

utrzymywane świnie, w systemie Vet Link od 2008 r., tj. od rozpoczęcia zwalczania 

choroby Aujeszky’ego na terenie powiatu piotrkowskiego.  

Powiatowy Lekarz Weterynarii wyjaśnił, że prowadzony w systemie Vet Link rejestr 

„jest labilny, stale zmienny, pozwalający wprowadzać na bieżąco zmiany, 

wykorzystywany nawet kilkanaście razy dziennie do weryfikacji stanu 

epizootycznego wyszukiwanego stada świń. Informacje w nim zawarte uzupełniają 

się z danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt w Centralnej 

Bazie Danych”.  

(akta kontroli str. 37-39, 241) 

Do PLW stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt6 (dalej uozz) właściciele 

gospodarstw zgłaszali zamiar utrzymania świń, jak i informacje o zaprzestaniu 

prowadzenia takiej działalności. W badanym okresie dokonano 124 takich zgłoszeń, 

jak i przekazano 39 informacji o zaprzestaniu utrzymywania trzody chlewnej. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował, że w okresie objętym kontrolą nie 

stwierdzono przypadków niezgłoszenia zamiaru utrzymania świń.   

(akta kontroli str. 37-40) 

                                                      
4  Dz. U. poz. 818. 

5  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. 

6  Dz. U. z 2020 r. poz. 1421. 
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W ramach sprawowanego nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt PLW 

realizował obowiązek współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (ARiMR) w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu. Pracownicy 

PIW posiadali dostęp do bazy danych w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 

(SIRZ). Z danych PLW oraz informacji pozyskanych z ARiMR wynika, że na terenie 

powiatu piotrkowskiego w dniu 31 grudnia 2019 r. zarejestrowanych było 3 562 

siedzib stad świń7, z tego 2 170 siedzib stad zasiedlonych i 1 392 siedzib stad 

niezasiedlonych. Na dzień 31 sierpnia 2020 r. zarejestrowanych było 3 552 siedzib 

stada8 z tego 2 089 siedzib stad świń zasiedlonych i 1 263 siedzib stad 

niezasiedlonych. 

Podczas kontroli siedzib stad urzędowi lekarze weterynarii weryfikowali dane 

zawarte w księgach rejestracji ze stanem faktycznym, sprawdzali prawidłowość 

oznakowania świń, porównywali dane uzyskane w wyniku przeprowadzonych 

kontroli z danymi zgromadzonymi w centralnej bazie danych SIRZ. W przypadkach 

stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu rejestru świń do Biura Powiatowego 

ARiMR wnioskowano o dokonanie korekt lub uzupełnień.  

(akta kontroli str. 89-91, 241, 251, 344-715) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono nieprawidłowość polegającą na braku, w badanym okresie, rejestru 

podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie trzody chlewnej 

zgodnie z wymaganiem art. 11 ust. 2 uozz oraz zgodnie ze wzorem określonym 

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 zwierząt9.  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w trakcie kontroli sporządził rejestr podmiotów 

prowadzących działalność nadzorowaną, o którym mowa w art. 11 ust. 2 uozz, 

według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 25 kwietnia 2018 r. Do rejestru wprowadzono dane dotyczące podmiotu 

prowadzącego działalność nadzorowaną, weterynaryjny numer identyfikacyjny lub 

numer siedziby stada, rodzaj i zakres prowadzonej działalności, miejsce 

prowadzenia działalności, datę wpisu do rejestru oraz daty wydania decyzji, 

o których mowa w art. 8 ust. uozz  

Powiatowy Lekarz Weterynarii wyjaśnił między innymi, że rejestr podmiotów 

prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie świń według wzoru określonego 

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

rejestrem statycznym, mającym małe zastosowanie w pracy Inspekcji 

Weterynaryjnej, wykorzystywany raczej przy kontroli organów wyższego rzędu, nie 

zaś przy pracy tak wysoce obciążonej placówki, jaką jest PIW w Piotrkowie 

Trybunalskim”.  

W sporządzonym w trakcie kontroli rejestrze nie wprowadzono jednak informacji 

dotyczących numerów PESEL, NIP oraz dat wykreślenia z rejestru.  

                                                      
7  W stadach tych utrzymywano 454 237 sztuk świń. 
8  W stadach tych łączna liczba świń wynosiła 463 374 sztuk 

9  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. 

Stwierdzone 

nieprawidłowości 
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Jak wyjaśnił Zastępca PLW powyższe dane „nie są niezbędne do pełnej identyfikacji 

podmiotu, bowiem do tego służą numer producenta i nr siedziby stada, które przy 

wykorzystaniu bazy danych ARiMR pozwalają zidentyfikować każdy podmiot 

utrzymujący świnie”. Ponadto podał, że „zdobycie danych odnośnie nr PESEL i NIP 

należących do podmiotów z uwagi na bardzo szczupłe zasoby kadrowe, jakimi 

dysponuje PLW oraz specyfikę powiatu piotrkowskiego (duża liczba stad 

i zagęszczenia hodowli) jest technicznie i czasowo niewykonalne”. Dodał także, że 

rejestr „w miarę możliwości będzie uzupełniany”.  

(akta kontroli str. 110, 124, 125) 

Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie świń został 

wprowadzony w trakcie kontroli, jednakże nie zawierał niektórych informacji 

wymaganych przepisami prawa. W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii na 

bieżąco korzystano z danych SIRZ oraz informowano Biuro Powiatowe ARiMR 

o wynikach kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.  

2. Sprawowanie nadzoru nad podmiotami utrzymującymi 
stada świń. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w maju 2019 r. określił plan/harmonogram kontroli 

gospodarstw utrzymujących świnie w zakresie spełnienia warunków bioasekuracji. 

Plan kontroli dla wszystkich lekarzy weterynarii zakładał przeprowadzenie 1.760 

kontroli i 165 kontroli sprawdzających w 2019 r. i odpowiednio: 4.250 i 600 kontroli 

w 2020 r.10 Po dokonanej korekcie planu termin zakończenia kontroli 

w gospodarstwach utrzymujących świnie został określony na dzień 15 września 

2020 r. Termin kontroli tych gospodarstw został dotrzymany. Od lipca do końca 

września 2020 r. na terenie powiatu piotrkowskiego przeprowadzonych zostało 

1 088 kontroli bioasekuracji, z czego 317 kontroli dotyczyło stad niezasiedlonych. 

(akta kontroli str. 31, 115-117, 252, 256) 

W okresie objętym kontrolą w PIW przeprowadzono kontrole wszystkich 

gospodarstw utrzymujących świnie w zakresie spełniania 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 świń11.  

W okresie objętym kontrolą w PIW przeprowadzono łącznie 3 985 kontroli i 272 

kontrole sprawdzające, w wyniku których 2 748 gospodarstw zostało uznanych za 

spełniające warunki bioasekuracji. 

Spośród gospodarstw objętych kontrolami sprawdzającymi 92 gospodarstwa nie 

spełniały warunków bioasekuracji. Z tej liczby 15 właścicieli gospodarstw złożyło 

oświadczenia o spełnieniu wymagań w zakresie bioasekuracji. Kolejne kontrole PIW 

potwierdziły spełnienie wymagań epizootycznych w 11 gospodarstwach. Cztery 

gospodarstwa pozostały do skontrolowania. W pozostałych 77 gospodarstwach 

dalsze kontrole potwierdziły zarówno niespełnianie wymagań w zakresie identyfikacji 

i rejestracji zwierząt, jak również wymagań w zakresie warunków bioasekuracji. 

                                                      
10  Zaplanowano przeprowadzenie 460 kontroli i 75 kontroli sprawdzających do wykonania przez jednego urzędowego 

lekarza weterynarii. 
11  Dz. U. z 2018 r. poz. 290, ze zm.  
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W przypadku 68 gospodarstw niespełniających wymagań w zakresie bioasekuracji 

PLW wydał decyzje zakazujące utrzymywania świń. 

(akta kontroli str.111-113, 242, 312, 315, 339-343) 

Powiatowy Lekarz Weterynarii na bieżąco analizował dokumentację kontrolną 

w zakresie zabezpieczenia gospodarstw przed afrykańskim pomorem świń (ASF), 

przedkładaną przez lekarzy wyznaczonych oraz stwierdzane nieprawidłowości. 

Przekazywał wytyczne dotyczące prawidłowego wypełniania protokołów kontroli 

gospodarstw (SPIWET) oraz wzory oświadczeń rolników dotyczących zakończenia 

utrzymania świń. W okresie od 1 stycznia 2019 do końca października 2020 r. PLW 

w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydał łącznie 707 decyzji 

administracyjnych12 na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 48a uozz, do wydania 

pozostało 516 decyzji. 

 (akta kontroli str.43-45, 118-123, 242) 

W wyniku przeprowadzonych kontroli gospodarstw stwierdzono łącznie 7 749 

nieprawidłowości, z tego 2 352 dotyczyło nieprawidłowości odnośnie identyfikacji i 

rejestracji zwierząt, a 5 397 wymagań w zakresie dokumentacji i przestrzegania 

wymogów bioasekuracji. 

Najwięcej stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyło: 

― terminowości zgłaszania do ARiMR zdarzeń dotyczących znakowania świń - 

1.432 przypadków (60,9%); 

― prowadzenia rejestru środków transportu do przewozu świń lub pasz 

wjeżdżających na teren gospodarstwa - 874 przypadki (16,2%), 

― sporządzania i aktualizacji przez posiadaczy świń spisu zwierząt z podziałem 

na grupy wiekowe i płeć zwierząt – 872 przypadki (16,2%).  

― wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są 

utrzymywane świnie - 755 (14%). 

(akta kontroli str. 312, 316, 317) 

Podczas oględzin czynności kontrolnych13 wykonywanych przez PLW w sześciu 

gospodarstwach utrzymujących stada świń nie stwierdzono naruszeń nakazów 

dotyczących przestrzegania zasad bioasekuracji. Kontrolą objęto wszystkie 

wymagania określone w § 1a rozporządzenia z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie 

środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. 

Podczas oględzin PLW nie stwierdził naruszania zasad biosaekuracji gospodarstw. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii rzetelnie sprawdzał prawidłowość spełniania 

wymogów bioasekuracji, dokonując porównania wyników kontroli sprawdzającej 

z wynikami poprzednich kontroli gospodarstwa. Sprawdził realizację zaleceń 

wynikających z uprzedniej kontroli, potwierdził ich wykonanie, a także dokonał 

porównania liczby zwierząt faktycznie utrzymywanych w gospodarstwie z liczbą 

zwierząt wg danych w SIRZ.  

(akta kontroli str. 344, 344-783) 

W badanym okresie przekazywano do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi 

comiesięczne raporty z prowadzonych przez PIW kontroli spełniania wymogów 

                                                      
12  Nakazujących usunięcie uchybień w określonym terminie. 

13  Oględziny przeprowadzono na podstawie art. 39 ustawy o NIK. 
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bioaekuracji14. Raporty te zawierały m.in. dane liczbowe dotyczące skontrolowanych 

gospodarstw i świń, rodzaju stwierdzonych nieprawidłowości, wszczętych 

postępowań administracyjnych oraz decyzji wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 

1, art. 48a uozz. Z danych ujętych w raportach wynika, że kontrole przestrzegania 

zasad bioasekuracji były prowadzone przez PIW systematycznie. Najwięcej 

gospodarstw 638 skontrolowano w październiku 2020 r., a najmniej (sześć 

gospodarstw) w okresie od stycznia do maja 2019 r.  

(akta kontroli str. 127, 128, 279-295) 

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

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej15 wystawiał świadectwa 

zdrowia zwierząt wprowadzanych na rynek spełniających przez hodowcę wymogów 

w kierunku choroby Aujeszky’ego. Świadectwa te nie dotyczyły spełniania warunków 

bioasekuracji. 

 (akta kontroli str. 249, 254) 

Kontrole gospodarstw utrzymujących świnie w zakresie przestrzegania zasad 

bioasekuracji prowadzone były przez 11 w 2019 r. i 20 w 2020 r. wyznaczonych 

urzędowych lekarzy weterynarii nadzorowanych przez PLW i Zastępcę PLW, jak 

i okresowym wsparciu pięciu pracowników PIW. W kontrolach nie uczestniczyli 

pracownicy PIW zatrudnieni w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt. Powiatowy 

Lekarz Weterynarii wyjaśnił, że „obowiązki w zakresie zwalczania afrykańskiego 

pomoru świń (ASF) podlegały stałej rotacji w zależności od wykonywania innych 

zadań zlecanych odgórnie oraz silnej presji zadaniowej tutejszego wysoko 

obciążonego pracą Inspektoratu Weterynarii”16.  

 (akta kontroli str.43, 195-214) 

Wydatki PLW poniesione od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2020 r. na 

weryfikację zabezpieczeń gospodarstw przed zakażeniem wyniosły łącznie 

285,8 tys. zł i zostały przeznaczone na: 

― wynagrodzenia osobowe lekarzy urzędowych niebędących pracownikami 

Inspekcji Weterynaryjnej (w 2019 r. ― 106,4 tys. zł, a na koniec III kwartału 

2020 r. ― 153,8 tys. zł); 

― środki dezynfekcyjne, ubrania ochronne i inne materiały biurowe (w 2019 r. 

― 13,8 tys. zł, a na koniec III kwartału 2020 r. ― 11,7 tys. zł). 

 (akta kontroli str. 136, 256) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

                                                      
14  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 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru 
świń. 

15  Dz. U. z 2018 r. poz. 1557 ze zm. 

16  W PIW w 2019 r. wykazano nieobsadzone trzy etaty merytoryczne. W 2018 r. z uwagi na największe pogłowie świń 
w województwie łódzkim PLW wystąpił do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o przydział 4,5 etatu. Z kolei o przydział 
siedmiu etatów dla PIW w Piotrkowie Trybunalskim wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Główny Lekarz 
Weterynarii w związku z wejściem w życie w dniu 28 lutego 2018 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictw i Rozwoju 
Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem 
afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 300). Powiatowy Lekarz Weterynarii nie otrzymał wzmocnienia 
kadrowego. 
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Powiatowy Lekarz Weterynarii prawidłowo sprawował nadzór nad przestrzeganiem 

warunków bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących stada świń. Kontrole 

gospodarstw zostały przeprowadzone terminowo. Rzetelny był nadzór nad pracą 

lekarzy urzędowych prowadzących czynności kontrolne w zakresie spełnienia 

warunków bioasekuracji w gospodarstwach. W przypadku nieprzestrzegania 

wymagań bioasekuracji Powiatowy Lekarz Weterynarii wydawał decyzje 

administracyjne nakazujące usunięcie stwierdzonych uchybień, a wobec podmiotów 

odmawiających w wyznaczonym terminie usunięcia nieprawidłowości wydawał 

decyzje nakazujące ubój i zakaz utrzymywania zwierząt w gospodarstwie. 

3. Prawidłowość działań związanych z redukcją populacji 
dzików 

W ramach działań związanych z redukcją populacji dzików PLW w Piotrkowie 

Trybunalskim określał corocznie liczbę dzików do odstrzału sanitarnego, na 

podstawie Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem 

wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz 

jej zwalczanie, stosownie do rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

29 marca 2019 r. i z 12 lutego 2020 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie 

odstrzału sanitarnego dzików17 (dalej Program) oraz rozporządzeń Wojewody 

Łódzkiego18.  

Powiatowy Lekarz Weterynarii corocznie po przeprowadzeniu analizy pogłowia 

i zagęszczenia dzików w powiecie piotrkowskim oraz po dokonaniu oceny wyników 

odstrzałów sanitarnych wnosił do WLW w Łodzi o odstrzał sanitarny dzików we 

wszystkich 21 obwodach łowieckich powiatu piotrkowskiego. Powyższe wnioski były 

podstawą do ustalenia liczby dzików przeznaczonych do odstrzału 

w rozporządzeniach Wojewody Łódzkiego w sprawie zarządzenia odstrzału 

sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na 

obszarze woj. łódzkiego. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii informował Zarząd Okręgowy Polskiego Związku 

Łowieckiego w Piotrkowie Trybunalskim o terminach i wielkościach zarządzonego 

przez Wojewodę Łódzkiego odstrzału sanitarnego na terenie obwodów łowieckich 

zlokalizowanych na terenie powiatu piotrkowskiego, jak również określał wzory 

wymaganych dokumentów dotyczących odstrzelonych dzików. Informował 

o przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas polowań oraz o wysokości stawek za 

pozyskane dziki.  

                                                      
17  Dz. U. z 2019 r. poz. 598 i Dz. U z 2020 r. poz. 290. 

18  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 zarządzania odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na 
obszarze województwa łódzkiego (Dz. Urz. Wojewody Łódzkiego, poz.4109). 
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Wielkość odstrzału sanitarnego dzików w powiecie piotrkowskim w 2019 r. określono 

na 480 dzików i wykonano w 100%. W 2020 r. do odstrzału zaplanowano 1 731 

dzików i do września 2020 r. odstrzelono 1 183 sztuki, tj. 68,3%.  

W badanym okresie wydatki PLW z tytułu redukcji populacji dzików w ramach 

odstrzału sanitarnego wyniosły łącznie 994,8 tys. zł z tego: 486,9 tys. zł 

wydatkowano w 2019 r. i 508 tys. zł do końca września 2020 r.  

(akta kontroli str. 129-136, 153-183, 321-330) 

Wydatki PLW poniesione w związku z pozyskanymi dzikami podczas polowań 

wyniosły łącznie 907,3 tys. zł w tym: 463,7 tys. zł wydatkowano w 2019 r. i  443,6 

tys. zł do końca września 2020 r.19 Łącznie podczas polowań odstrzelono 2 238 

dzików w tym 1 108 samic dzika, w tym w strefie WAMTA20 w 2019 r. dokonano 

odstrzału 575 dzików w tym 199 samic dzika.  

(akta kontroli str. 129-136) 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 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, współrzędnych geograficznych GPS, miejsca odstrzału oraz dostarczanych do 

PLW częściami tuszy odstrzelonych dzików w celu weryfikacji liczby odstrzelonych 

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 48 dzików, a w 2020 r.(do końca września) od 19 

dzików. W wyniku badań nie stwierdzono dodatnich wyników w kierunku ASF. 

Do PLW w Piotrkowie Trybunalskim nie były zgłaszane przypadki znalezienia zwłok 

dzików innych niż zabitych w wypadkach komunikacyjnych. 

 (akta kontroli str. 34-36, 307-312, 331-343) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości  

Powiatowy Lekarz Weterynarii zgodnie z przepisami oraz z wytycznymi 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wyznaczył liczbę dzików do odstrzału 

sanitarnego. Kwoty z tego tytułu były wypłacane na podstawie dokumentów kół 

łowieckich dotyczących odstrzelonych dzików. Powiatowy Lekarz Weterynarii 

przeprowadzał na bieżąco weryfikację odstrzelonych samic przelatek i samic 

starszych dzika zgodnie z założeniami Programu na rok 2019 oraz na rok 2020. 

                                                      
19  Wielkość kwot za odstrzelone dziki została określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików (Dz. U. poz. 2194). 

20  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym 
afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie (Dz. U. poz. 598) określono obszar 
działań średnioterminowych związanych ze zwalczaniem ASF (WAMTA - Wider Area for Medium Term Actions), na 
którym zgodnie ze strategią zwalczania ASF dla wschodniej części Unii Europejskiej (SANTE/7113/2015-Rev-7) będą 
prowadzone następujące działania: 1) redukcja populacji dzików prowadzona zarówno przez polowania, jak i odstrzał 
sanitarny; 2) zwiększenie redukcji samic dzika; 3) wprowadzenie zakazu karmienia dzików. 
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IV. Uwagi i wnioski 

Uwzględniając podjęte w trakcie kontroli działania, Najwyższa Izba Kontroli nie 

formułuje uwag ani 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,             grudnia 2020 r 
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