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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
P/14/124 – „Skuteczność przyjętych procedur i podejmowanych działań w celu 
ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia w Polsce afrykańskiego pomoru świń” 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 

Kontroler  Janusz Zawirski – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr 91441 z dnia 4 września 2014 r.                                          (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce („Inspektorat” lub „PIW”)             

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jan Dynkowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii  („PLW”)               (dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działania Inspektoratu podejmowane od stycznia do września 2014 roku w celu 
zabezpieczenia powiatu hajnowskiego przed wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 
(„ASF”). 

PIW właściwie prowadził perlustracje i kontrole gospodarstw trzody chlewnej. Monitorowano 
stan zdrowotny świń, pobierano próbki do badań laboratoryjnych od świń i dzików oraz 
informowano posiadaczy trzody chlewnej i myśliwych o procedurach związanych 
z zapobieganiem ASF. Inspektorat nie wykorzystywał jednak uzyskanych w wyniku 
perlustracji i kontroli gospodarstw danych o liczbie stad i świń na terenie powiatu do 
skonfrontowania z informacjami zgromadzonymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji 
Zwierząt („SIRZ”), a w przypadku stwierdzenia rozbieżności nie przekazywał Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa („ARiMR”) wniosków o dokonanie korekt lub 
protokołów z przeprowadzonych kontroli. W konsekwencji ARiMR nie posiadała rzetelnych 
danych o liczbie stad i świń na terenie powiatu hajnowskiego. Wystawiono też dwa 
pozwolenia na przemieszczenie 136 świń po upływie dwóch dni od przeprowadzenia ich 
badań klinicznych i wydania świadectw zdrowia, chociaż badanie takie powinno być 
przeprowadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką świń, zaś w 24 z 30 świadectw 
zdrowia urzędowi lekarze weterynarii nie określili środka transportu zwierząt. Z kolei 
w rejestrze podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie hodowli trzody 
chlewnej nie zamieszczono dat wpisu i wykreślenia z rejestru takich podmiotów. 
Niekorzystny wpływ na skuteczność zabezpieczenia powiatu przed wystąpieniem choroby 
ma otrzymywanie przez Inspektorat2 informacji o padłych świniach w terminach 
uniemożliwiających rozpoznanie przyczyn padnięć i pobieranie próbek do badań 
laboratoryjnych w kierunku ASF. W rezultacie w okresie objętym kontrolą próbki do tych 
badań pobrano jedynie od jednej z 1.347 padłych świń. Niewykonywanie badań zwiększa 
zaś prawdopodobieństwo wystąpienia ASF. 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej byłoby nadmiernie utrudnione albo taka ocena nie dawałaby 
prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową 
bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

2  Z ARiMR, a od 1 stycznia do 28 lutego 2014 r. także od hodowców. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1.  Zabezpieczenie Polski przed wystąpieniem ASF 

1.1. W związku z możliwością przeniesienia ASF z terytorium Białorusi na terytorium Polski, 
powiat hajnowski został określony jako obszar zagrożenia i od 9 sierpnia 2013 r. 
do 20 lutego 2014 r. podlegał wymogom trzech rozporządzeń Wojewody Podlaskiego 
w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 
na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej3. Po stwierdzeniu na terenie Polski ASF u dzików (17 lutego 2014 r.): 

− od 20 do 27 lutego 2014 r. powiat hajnowski był dalej uznany za obszar zagrożenia ASF 
i podlegał wymogom rozporządzenia Wojewody Podlaskiego nr 2/2014 w sprawie 
zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego 
pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu4, 

− od 26 lutego do 30 marca 2014 r. powiat hajnowski został zaliczony do obszaru objętego 
ograniczeniami i z tego powodu podlegał wymogom rozporządzenia z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików 
afrykańskiego pomoru świń5, 

− od 31 marca 2014 r. gminy: Narew, Narewka, Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne 
i Hajnówka, a także gminy Czeremcha i Kleszczele (od 28 sierpnia 2014 r.) zostały 
zaliczone do obszaru ochronnego i z tego powodu podlegały wymogom rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków 
podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń6. 

1.2. Od 1 stycznia 2014 r. sprawy związane z ASF powierzono czterem pracownikom 
merytorycznym Inspektoratu (po dwóch lekarzy weterynarii z: Zespołu ds. zwalczania 
choroby, organizacji i nadzoru, kontroli, BHP i dobrostanu zwierząt oraz Zespołu 
ds. oczyszczania deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji). Ponadto w pracach związanych 
z zabezpieczaniem powiatu hajnowskiego przed wystąpieniem ASF i monitorowaniem 
przemieszczania świń uczestniczyli trzej (z pięciu) urzędowi lekarze weterynarii, którym 
PLW (umowami z 27 grudnia 2014 r. na wykonywanie zleconych czynności urzędowych) 
zlecił, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej7: 
wykonywanie badań diagnostycznych, pobieranie prób do badań laboratoryjnych 
i wystawianie świadectw zdrowia przemieszczanym świniom. W ocenie PLW stan kadrowy 
Inspektoratu nie zapewniał w 2014 roku prawidłowej realizacji zadań, co wynikało 
ze znacznego zwiększenia zadań prowadzonych w związku z wystąpieniem ASF w Polsce.  

W dniu 5 maja 2014 r. PLW zwrócił się do Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 
w Białymstoku („WLW”) z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na dodatkowe 
zatrudnienie lekarza weterynarii, w związku z nowymi, licznymi obowiązkami związanymi 
szczególnie ze zwalczaniem ASF. W dniu 31 października 2014 r. WLW poinformował PLW, 
że ww. wniosek został rozpatrzony odmownie.       
                                                 (dowód: akta kontroli str. 16-25, 26-28, 50-52 i 221-227 i 234) 

1.3. W Inspektoracie prowadzono rejestr podmiotów prowadzących działalność 
nadzorowaną („rejestr”), na podstawie danych przekazywanych corocznie przez ARiMR. 
Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt8 i z załącznikiem do rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie rejestru podmiotów 
prowadzących działalność nadzorowaną9, w rejestrze ujęto: imię i nazwisko oraz adres 

                                                      
3  Rozporządzenie nr 1/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. – Dz. Urz. Woj. Podl., poz.3184, rozporządzenie nr 2/2013 z dnia 

5 listopada 2013 r. – Dz. Urz. Woj. Podl., poz. 3845 i rozporządzenie nr 1/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. – Dz. Urz. Woj. 
Podl., poz. 597. 

4  Rozporządzenie nr 2/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. – Dz. Urz. Woj. Podl., poz. 806. 
5    Dz. U. z 2014 r., poz. 247. Rozporządzenie zwane dalej „rozporządzeniem z 26 lutego 2014 r.” 
6   Dz. U. z 2014 r., poz. 420. Rozporządzenie zwane dalej „rozporządzeniem z 31 marca 2014 r.” 
7   Dz. U. z 2010 r., Nr 112, poz. 744 ze zm.  
8  Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, ze zm. Ustawa zwana dalej „uozz” 
9  Dz. U. z 2012 r., poz. 128. 
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podmiotu, numery poszczególnych stad, informacje o wydanych decyzjach, skutkujących 
ograniczeniami w prowadzeniu tej działalności, tj. dane, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 
i 3 powołanej ustawy oraz określenie rodzaju i zakresu prowadzonej działalności 
nadzorowanej. Nie zamieszczono natomiast dat wpisu i wykreślenia z rejestru, o których 
mowa w art. 11 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, co szczegółowo przedstawiono w dalszej części 
wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 4-12) 

W dniu 5 września 2013 r. Inspektorat otrzymał z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii 
w Białymstoku („WIW”) pismo Głównego Lekarza Weterynarii („GLW”) przypominające 
o konieczności posiadania rejestru oraz wskazówkę, „aby ww. rejestr zawierał możliwie 
aktualny stan pogłowia świń w danych gospodarstwach w rozbiciu na lochy, warchlaki 
i tuczniki”. Dane o liczbie stad i świń utrzymywanych w powiecie hajnowskim PIW posiadał 
na podstawie: 

− rejestru perlustracji przeprowadzonych od 1 do 17 marca 2014 r., w którym ujęto imię 
i nazwisko właściciela stada, dane adresowe, numer i datę perlustracji oraz ogólną 
liczbę świń w stadzie i liczbę zwierząt z poszczególnych grup produkcyjnych (knury, 
lochy, tuczniki, prosięta), 

− własnej bazy danych Vetlink, prowadzonej (w programie Excel) na potrzeby 
realizowanego od 2008 roku programu zwalczania i monitorowania u świń choroby 
Aujeszkiego10. W rejestrze tym odnotowywano: 1) nr stada, imię i nazwisko właściciela 
stada, dane adresowe, 2) typ stada (tuczarnia, zarodowe, pełny cykl produkcji), 3) datę 
pobrania próbki i datę badania, 4) ogólną liczbę stad i świń w stadzie oraz liczbę 
zwierząt z poszczególnych grup produkcyjnych (knury, lochy, tuczniki, prosięta), 

− danych ARiMR z SIRZ. W ramach podglądu tego systemu PIW posiadał dane 
dotyczące: 1) daty rejestracji gospodarstwa i numeru stada, 2) statusu epizootycznego 
stada, 3) liczby świń i daty zarejestrowanych zdarzeń (urodzenie, kupno, sprzedaż, ubój 
gospodarczy lub padnięcie zwierzęcia) oraz 4) dane adresowe gospodarstwa. 
Funkcjonalność SIRZ z poziomu Inspektoratu była ograniczona, gdyż zapewniała 
podgląd danych dotyczących każdego z gospodarstw, lecz system ten nie generował 
informacji zbiorczych dotyczących np. ilości świń w powiecie hajnowskim, czy padnięć 
świń w określonym okresie czasu (o dane zbiorcze Inspektorat występował pisemnie). 
Dostęp do przeglądania danych SIRZ posiadały w PIW dwie osoby, w tym jedna osoba 
do wprowadzania wyników kontroli dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ) 
oraz wymogów wzajemnej zgodności (CC). Uprawnienia te ujęto w dwóch aneksach 
do zakresów czynności pracowników, sporządzonych w latach 2010-2012. 

(dowód: akta kontroli, str. 13-25, 177-178, 180-194, 228-233 i 237-238) 

Wyniki perlustracji i monitorowania u świń choroby Aujeszkiego oraz ich wykorzystanie 
w ramach nadzoru nad SIRZ, omówiono w pkt 2.1 niniejszego wystąpienia. 

1.4. Realizacja przez PIW zadań określonych w rozporządzeniach Wojewody Podlaskiego 
polegała na: 

− kontroli targowisk w Hajnówce (12 i 26 lutego 2014 r.) oraz  w Kleszczelach (17 lutego 
2014 r.), które nie wykazały obrotu trzodą chlewną; 

− bieżącym nadzorze weterynaryjnym prowadzonym przez pracowników Inspektoratu 
w gospodarstwach hodujących trzodę chlewną, w trakcie którego dokonywano – oprócz 
kontroli identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz warunków ich utrzymywania (dobrostanu) 
– także oceny przestrzegania przez rolników aktualnych nakazów i zakazów 
związanych z zapobieganiem ASF. Do 27 lutego 2014 r. inspektorzy PIW 
przeprowadzili 21 kontroli w tym zakresie, stwierdzając: brak mat dezynfekcyjnych 
(w ośmiu gospodarstwach), brak środka dezynfekcyjnego (w pięciu gospodarstwach) 
i nieodkażanie narzędzi oraz sprzętów wykorzystywanych do obsługi świń (w pięciu 
innych gospodarstwach). Po zakończonych kontrolach zalecono usunięcie 

                                                      
10  Program realizowany od 2008 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie 

wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkiego u świń (Dz. U. 2012, poz. 1440). 
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ww. uchybień w terminie trzech dni. Przeprowadzona 3 marca 2014 r. kontrola 
sprawdzająca potwierdziła wykonanie ww. zaleceń; 

− pobraniu od 1 stycznia do 28 lutego 2014 r. prób do badań laboratoryjnych w kierunku 
wykrycia wirusa ASF od 184 dzików odstrzelonych i siedmiu padłych (we wszystkich 
przypadkach wyniki były negatywne). W tym okresie nie było zgłoszeń o padniętych 
świniach; 

− wystawieniu od 8 sierpnia 2013 r. do 27 lutego 2014 r. przez pięciu urzędowych lekarzy 
weterynarii 205 świadectw zdrowia dla 8.721 świń przeznaczonych 
do przemieszczenia.                               (dowód: akta kontroli str. 40, 59-64, 69-89 i 94)  

Od 1 stycznia do 28 lutego 2014 r. PLW nie otrzymywał od hodowców zgłoszeń o padłych 
świniach. Z danych otrzymanych z ARiMR wynika, że w okresie tym padły 334 świnie 
(PIW informacje te uzyskał po dokonaniu utylizacji zwierząt), lecz z uwagi na brak wiedzy 
w tym zakresie wynikającej z braku zgłoszeń przez posiadaczy świń, PIW nie miał 
możliwości rozpoznania przyczyn padnięć i pobierania próbek do badań laboratoryjnych 
w sytuacji przekroczenia odsetka padnięć określonego w § 4 pkt 5 ww. rozporządzeń 
Wojewody Podlaskiego (prosięta – 20%, warchlaki – 10%, tuczniki – 5%).  

(dowód: akta kontroli  str. 40 i 91) 

1.5. Na realizację Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem 
wywołującym afrykański pomór świń oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia 
tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej11, PIW od 1 stycznia do 30 września 
2014 r. wydatkował 214.930 zł, w tym: 210.935, zł na badania próbek przeprowadzone 
przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach („PIWet”), 2.662 zł na pobranie 
próbek do badań, 830 zł na zakup sprzętu specjalnego i 503 zł na dezynfekcję.  
                                                                                           (dowód: akta kontroli str. 173-174) 

Analiza wydatków w kwocie 41.477 zł, tj. 19,3 % poniesionych na realizację Programu 
wykazała, że zrealizowano je celowo i w sposób gospodarny, prawidłowo zaliczono 
do poszczególnych kategorii wydatków ustalonych Programem oraz ujęto w księgach 
rachunkowych Inspektoratu.                               (dowód: akta kontroli, str. 108-170 i 173-174) 

1.6. W związku z wykonywaniem zaleceń GLW z 27 czerwca i 29 sierpnia 2013 r., PLW 
prowadził akcję informacyjną dotyczącą nakazów i zakazów wynikających z zagrożenia 
wirusem ASF,  skierowaną m. in. do hodowców trzody chlewnej: 

• Pracownicy Inspektoratu i urzędowi lekarze weterynarii (w ramach bieżącego nadzoru 
weterynaryjnego nad stadami trzody chlewnej) przekazywali hodowcom ulotki 
informacyjne, w których informowano o zagrożeniach i metodach zapobiegania ASF. 
Ponadto PLW przekazał służbie celnej na przejściach granicznych w Połowcach, 
Siemianówce i Białowieży ulotki (w języku polskim i rosyjskim) informujące 
o zagrożeniach związanych z tą chorobą, w celu rozdania ich podróżnym. 

• Do siedmiu wójtów i dwóch burmistrzów skierowano (23 czerwca i 9 września 2013 r., 
10 marca, 8 kwietnia i 5 sierpnia 2014 r.) pisma, w których zwracano się z prośbą 
o rozpowszechnienie wśród mieszkańców (na tablicy ogłoszeń i na stronach 
internetowych) nakazów i zakazów związanych z zagrożeniem ASF. Ponadto 
14 sierpnia i 24 września 2013 r. przekazano 14 największym hodowcom trzody 
chlewnej z powiatu hajnowskiego pisma i materiały informacyjne dotyczące procedur 
postępowania w zakresie zapobiegania ASF, a 17 maja 2013 r. i 4 marca 2014 r. 
przekazano nadleśnictwom i kołom łowieckim procedury postępowania z padłymi 
i odstrzelonymi dzikami. 

• Przeprowadzono (5 września 2013 r. i 8 sierpnia 2014 r.) 
szkolenie odpowiednio 39 i 19 największych hodowców trzody chlewnej w ww. 
zakresie. 

                                                      
11  Program został wprowadzony do realizacji zaleceniem GLW z 15 stycznia 2014 r. (wersja Programu Rev.4-13.012014) 

i zatwierdzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego 
na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń oraz poszerzenie wiedzy na temat 
ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 996), zwany dalej 
„Programem na 2014 rok” 
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• Na stronie internetowej PIW (w zakładce aktualności) od sierpnia 2013 roku do września 
2014 roku zamieszczono informacje o obowiązujących przepisach i zasadach 
postępowania w zakresie zapobiegania ASF.  

                                                (dowód: akta kontroli str. 58, 91, 195-220 i 235-236) 

1.7. PIW posiadał plan gotowości zwalczania ASF opracowany w listopadzie 2009 roku 
i zaktualizowany 3 marca 2014 r. w części dotyczącej głównie: wykazu obowiązujących 
aktów prawnych, rejestru gospodarstw utrzymujących świnie, wykazu lekarzy weterynarii 
wytypowanych do zwalczania ASF i sprzętu do zabezpieczenia epizootycznego będącego 
na wyposażeniu PIW. Stosownie do wymogów art. 54 ust. 2 uozz, w dokumencie tym 
zawarto:  

– wykaz aktów prawnych dotyczących zwalczania ASF,  

– ogólne informacje o przyczynach oraz przebiegu tej choroby,  

– zasady finansowania zwalczania ASF (głównie z rocznej rezerwy budżetu państwa),  

– strukturę, organizację i zadania zespołu kryzysowego przy PLW oraz cztery zespoły: a) 
zwalczania choroby, organizacji i nadzoru, kontroli, BHP i dobrostanu zwierząt, 
b) analizy zagrożeń, c) monitoringu występowania choroby (czterech) i d) obsługi 
administracyjnej,  

– skład Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (starosta, wójtowie 
i burmistrzowie, komendanci powiatowi Policji i Państwowej Straży Pożarnej) i jego 
zadania dotyczące głównie: wydawania zarządzeń i obwieszczeń, koordynacji 
podejmowanych działań oraz zabezpieczenia zagrożonego obszaru,  

– plan szkoleń lekarzy weterynarii oraz przedstawicieli innych podmiotów 
współdziałających z PLW, a także hodowców świń i myśliwych na lata 2010-2015 
z określeniem ich częstotliwości w roku (od jednego do dwóch).  

Przykładowo w latach 2013-2014 PLW przeszkolił (zgodnie z planem): 11 lekarzy 
weterynarii (osiem szkoleń), 49 myśliwych (dwa szkolenia), 58 hodowców świń 
(pięć szkoleń), 33 pracowników nadleśnictw (dwa szkolenia), 18 pracowników służb celnych 
(dwa szkolenia) i 38 członków Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
(trzy szkolenia).                                                                       (dowód: akta kontroli str. 42-58) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość, polegającą na niezamieszczeniu dat wpisu i wykreślenia w prowadzonym 
przez Inspektorat rejestrze podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie 
hodowli trzody chlewnej , czym naruszono art. 11 ust. 2 pkt 5 uozz.  

(dowód: akta kontroli str. 4-12) 

PLW wyjaśnił, że niezamieszczenie danych wynikło z pośpiechu przy sporządzaniu tego 
dokumentu.                       (dowód: akta kontroli str.26-27) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez PIW działań na rzecz 
zabezpieczenia powiatu przed wystąpieniem ASF. 

2.  Działania PLW w Hajnówce po stwierdzeniu wirusa ASF na terenie Polski  

2.1. Zgodnie z zaleceniem GLW z 21 lutego 2014 r., PLW przeprowadził od 1 do 17 marca 
2014 r. perlustracje, stwierdzając 335 stad trzody chlewnej, w których utrzymywano 9.008 
świń. Ponadto w ramach realizacji programu zwalczania i monitorowania choroby 
Aujeszkiego od 1 stycznia do 30 września 2014 r. przeprowadzono kontrole w 181 stadach, 
stwierdzając 7.065 świń. Uzyskane w wyniku perlustracji i kontroli dane o liczbie stad i świń 
nie były porównywane z danymi zgromadzonymi w SIRZ, ani też przekazywane ARiMR, 
co szczegółowo przedstawiono w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji 
„Ustalone nieprawidłowości”. 

Z danych PIW wynika, że w marcu 2014 roku w powiecie hajnowskim było 335 stad i 9.008 
świń, a według danych ARiMR z 1 lutego 2014 r. było 285 stad i 7.397 świń (dla porównania 
według ARiMR z 1 listopada 2011 roku było 419 stad i 9.303 świń, a na 1 listopada 
2012 roku 352 stada i 9.834 świnie).  (dowód: akta kontroli, str. 13-28, 90-91, 235 i 239-243) 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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Porównanie stanów trzody chlewnej w wybranych losowo 14 (z 335) stadach wykazało, 
że liczba zwierząt według danych ARiMR i według perlustracji przeprowadzonych przez 
PIW na ten sam dzień w 12 stadach różniła się od jednej do 50 sztuk. Na przykład:  

− na dzień 4 marca 2014 r. w stadzie nr 061089120-001 według danych ARiMR były dwie 
świnie, a według perlustracji 27 świń,  

− na dzień 13 marca 2014 r. w stadzie nr 063176710-001 według danych ARiMR było 15 
świń, a według perlustracji 65 sztuk, 

− na dzień 13 marca 2014 r. w stadzie nr 032364896-001 były według danych ARiMR trzy 
świnie, a według perlustracji 13 świń.                  (dowód: akta kontroli str. 4-25, 180-194) 

2.2. Inspektorat wywiązał się z większości obowiązków określonych w rozporządzeniach 
z 26 lutego 2014 r. i z 31 marca 2014 r.:  

• Sprawowano bieżący nadzór weterynaryjny w gospodarstwach hodujących trzodę 
chlewną, w ramach którego dokonywano m.in. oceny przestrzegania przez rolników 
wymogów wynikających ww. rozporządzeń. Od 27 lutego do 30 września 2014 r. 
inspektorzy PIW przeprowadzili 70 kontroli warunków utrzymywania zwierząt 
(dobrostanu), w tym 16 dotyczących hodowli trzody chlewnej. W wyniku tych kontroli 
stwierdzono: brak mat dezynfekcyjnych (w trzech gospodarstwach), brak środka 
dezynfekcyjnego (w dwóch gospodarstwach) i  nieodpowiednią czystość w budynkach 
inwentarskich (w trzech gospodarstwach). Ponadto urzędowi lekarze weterynarii 
przeprowadzili od 24 marca do 30 września 2014 r. 181 wizytacji w gospodarstwach 
hodujących trzodę chlewną, w związku z realizacją badań monitoringowych trzody 
chlewnej w kierunku choroby Aujeszkiego. Po ich zakończeniu urzędowi lekarze 
weterynarii nie informowali PLW o wystąpieniu nieprawidłowości w zakresie 
zapobiegania ASF. 

• 9 maja 2014 r. przeprowadzono pięć kontroli dotyczących przestrzegania 
w gospodarstwach hodujących świnie wymogów zabezpieczenia zwierząt przed 
zakażeniem wirusem ASF. W ich wyniku stwierdzono brak mat dezynfekcyjnych przed 
wjazdem do czterech gospodarstw. Przeprowadzona 16 maja 2014 r. kontrola 
sprawdzająca potwierdziła usunięcie ww. nieprawidłowości. 

• PLW od 24 lutego do 31 marca 2014 r. wydał 38 pozwoleń na przemieszczenie 1.556 
świń do rzeźni lub innych stad (powiat hajnowski był zaliczony do „obszaru objętego 
ograniczeniami”). 

• Urzędowi lekarze weterynarii od 22 lutego do 30 września 2014 r. wydali 97 świadectw 
zdrowia świń, w tym 16 w związku z przemieszczeniem 708 sztuk trzody chlewnej 
z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar (nie wydawano świadectw 
w związku z przemieszczeniem świń z obszaru ochronnego poza terytorium Polski). 

• Od świń żywych i padłych oraz od dzików padłych i odstrzelonych pobierano próby 
do badań laboratoryjnych, o czym szerzej napisano w pkt 2.3 wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli, str. 4-25, 89, 92-97 i 102-107) 

Analiza 30 świadectw zdrowia i wydanych na ich podstawie 30 (z 38) pozwoleń 
na przemieszczenie świń w okresie od 24 lutego do 31 marca 2014 r. wykazała, że: 

− 29 pozwoleń wydano na przemieszczanie świń z gospodarstwa do rzeźni, a jedno 
z gospodarstwa do gospodarstwa położonego poza obszarem objętym ograniczeniami; 

− liczba zwierząt wykazanych w pozwoleniach na przemieszczanie była zgodna z liczbą 
ujętą w świadectwach zdrowia; 

− wszystkie pozwolenia (wydane przez PLW) określały maksymalną liczbę świń, które 
mogą zostać przemieszczone oraz położenie miejsca przeznaczenia, stosownie do § 3 
ust. 4b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2014 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku 
z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń12. Ponadto w pozwoleniach – 
oprócz danych hodowcy i odbiorcy trzody chlewnej – określono trasę przemieszczenia 

                                                      
12 Dz. U. z 2014 r., poz. 354. Rozporządzenie zwane dalej „rozporządzeniem MRiRW z 19 marca 2014 r.” 
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oraz numer i datę wystawienia świadectwa zdrowia. Przy czym, dwa pozwolenia 
na wysyłkę świń do rzeźni wydano (3 i 24 marca 2014 r.) po upływie dwóch dni 
od przeprowadzenia badań klinicznych i wydania świadectw zdrowia, co szerzej 
przedstawiono w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”; 

− we wszystkich świadectwach zdrowia zamieszczono: numery identyfikacyjne świń, 
miejsce pochodzenia i przeznaczenia, numer rejestracyjny środka transportu, 
poświadczenie spełniania przez świnie wymagań zdrowotnych oraz datę wystawienia 
wraz z pieczęcią i podpisem właściwego urzędowego lekarza weterynarii 
(w 24 świadectwach nie wykazano środka transportu, co szerzej opisano w dalszej 
części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”); 

− w każdym z 11 przypadków dotyczących przemieszczenia świń z gospodarstw do rzeźni 
(w Podgórzu i Turośni Kościelnej), położonych poza obszarem objętym ograniczeniami, 
PLW informował o tym Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży i Białymstoku, 
stosownie do § 3 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia z 19 marca 2014 r.; 

− w jednym przypadku dotyczącym wydania (21 marca 2014 r.) pozwolenia 
na przemieszczenie 100 świń do gospodarstwa położonego w gminie Ciechanowiec 
(poza obszarem objętym ograniczeniami), uzyskano zgodę PLW w Wysokiem 
Mazowieckiem, o której mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia z 26 lutego 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 92-97) 

Do stad znajdujących się na terenie powiatu hajnowskiego (zaliczonego do 31 marca 
2014 r. do obszaru objętego ograniczeniami) nie wprowadzano świń. Od 26 lutego 
do 25 maja 2014 r. nie wyprowadzano także świń z powiatu hajnowskiego, w celu 
przemieszczenia ich do stad położonych na obszarach objętych ograniczeniami.  

(dowód: akta kontroli str. 92-94) 

PLW od 25 lutego do 7 marca 2014 r. wydał dziewięć zezwoleń na przeprowadzenie 
polowań na terenie powiatu hajnowskiego dla sześciu kół łowieckich i trzech nadleśnictw 
(PLW nie wprowadzał po 18 lutym 2014 r. zakazu odstrzału dzików). 

(dowód: akta kontroli str. 40) 

2.3. PIW na ogół prawidłowo realizował założenia Programu na 2014 rok, w którym powiat 
hajnowski zaliczono do obszaru ochronnego (strefa IA), z wyjątkiem gmin Czeremcha 
i Kleszczele zaliczonych do obszaru wzmożonego nadzoru (strefa IB): 

• Monitorowano padnięcia trzody chlewnej zgłoszone przez posiadaczy zwierząt, ARiMR 
i urzędowego lekarza weterynarii. Od 1 stycznia do 30 września 2014 r. odnotowano 
zgłoszenia o padnięciu 1.347 świń (dla porównania w latach 2012–2013 padło 
odpowiednio 2.778 i 2.680 świń) i w przypadku jednej świni (zgłoszenie z 5 czerwca 
2014 r.) PLW ustalił przyczynę jej padnięcia, na podstawie informacji uzyskanych 
od urzędowego lekarza weterynarii (lekarz ten pobrał próbkę do badań i PLW przesłał ją, 
wraz z protokołem pobrania do PIWet.). W przypadku pozostałych 1.346 świń 
nie ustalono przyczyn padnięcia, jednak: 

− zgłoszenia o padnięciu 1.341 świń wpłynęły do PIW z ARiMR od 10 do 72 dni 
od zdarzenia i PLW nie miał możliwości ustalenia przyczyn padnięcia, co w ocenie 
NIK zwiększa prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia się ASF w Polsce. 

PLW wyjaśnił, że: niepobieranie w gospodarstwach próbek do badań w kierunku 
ASF od padłych świń było spowodowane niezgłaszaniem do PIW oraz urzędowych 
lekarzy weterynarii faktów ich padnięcia przez większość hodowców, mimo że byli 
poinformowani o takim obowiązku. Stąd też w momencie otrzymania od ARiMR 
informacji o padłych świniach, było już za późno na przeprowadzenie tych czynności, 
bowiem padłe zwierzęta były już zutylizowane, 

− zgłoszenia o padnięciu pięciu świń wpłynęły od hodowców ze strefy IA w dniu 
zdarzenia lub w dniu następnym (2 kwietnia, 29 lipca oraz 18 i 25 sierpnia 2014 r.). 
W żadnym z tych przypadków PLW nie przeprowadził badań klinicznych w celu 
wykluczenia potrzeby pobrania prób do badań laboratoryjnych, co szerzej 
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przedstawiono w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”. 

• Pobrano próbki do badań laboratoryjnych (19 września 2014 r.) od wszystkich 23 świń 
zdrowych hodowanych w 20 gospodarstwach położonych w promieniu do 10 km 
od miejsca (powiat białostocki) znalezienia padłego dzika, u którego stwierdzono ASF 
(obszar ten obejmował dwie wsie położone na terenie powiatu hajnowskiego, gmina 
Narewka). Do każdej próbki urzędowy lekarz weterynarii sporządził protokół pobrania 
próbki krwi, w którym m. in. zawarto: datę jej pobrania, numer identyfikacyjny zwierzęcia 
i jego opis  oraz określono stan kondycji świni (w każdym przypadku – dobry). 
Dokumenty te wraz z próbkami PLW przesłał do PIWet. 

• Od 1 stycznia do 30 września 2014 r. pobrano próbki do badań od wszystkich 50 dzików 
padłych (w tym 30 zabitych w kolizjach drogowych) i 802 dzików odstrzelonych. 
Do próbek dołączano protokoły dochodzenia epizootycznego, w których oprócz daty 
znalezienia dzika i opisu zwierzęcia zamieszczono datę przesłania próbki do badań 
laboratoryjnych. Pobrane próbki przesyłano do PIWet raz w tygodniu (w poniedziałki). 

(dowód: akta kontroli str. 26-27, 29-40 i 91) 

PLW wyjaśnił, że przesyłanie próbek do badań jedynie w poniedziałki wynikało z faktu, 
że koła łowieckie posiadały tylko po jednej chłodni i tym samym po zgromadzeniu w nich 
tusz dzików wraz z patrochami i narogami zamykano je do czasu otrzymania wyników 
badań, w celu niedopuszczenia do połączenia tych tusz z nowo odstrzelonymi dzikami. 
W związku z tym, że wyniki badań  otrzymywaliśmy najczęściej w środę lub czwartek, 
to dopiero po tym fakcie chłodnie były opróżniane i mogły być ponownie 
wykorzystywane.                                                               (dowód: akta kontroli str. 26-27) 

Badania wszystkich próbek (przeprowadzone przez PIWet) dały wynik ujemny. 
(dowód: akta kontroli str. 40) 

Od 1 stycznia do 30 września 2014 r. do PIW nie wpływały informacje o podejrzeniu 
zakażenia świń wirusem ASF (lekarze weterynarii przebadali w tym okresie 699 chorych 
świń, a w 2013 roku 1.487 chorych świń).                  (dowód: akta kontroli  str. 41 i 171-172) 

2.4. Od 17 lutego (stwierdzenie wirusa ASF w województwie podlaskim) do 30 września 
2014 r. badaniami laboratoryjnymi objęto 21 gospodarstw z obszaru ochronnego, w których 
przebadano próbki od 24  świń (kosztem 6.024 zł). Pobrano i przebadano odpowiednio 55 
prób od dzików z obszaru objętego ograniczeniami (kosztem 14.705 zł) i 626 prób 
od dzików z obszaru ochronnego (kosztem 147.598 zł). Wszystkie próbki przebadane 
w PIWet wykazały wynik ujemny.                                       (dowód: akta kontroli  str. 40 i 173) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Inspektorat nie porównywał i nie przekazywał do ARiMR danych z perlustracji i kontroli 
monitoringu choroby Aujeszkiego, dotyczących liczby świń w gospodarstwach, w celu 
ustalenia rozbieżności własnych danych z danymi SIRZ, czym naruszono § 2 ust. 1 pkt 
3-5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie 
wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt13. 

PLW wyjaśnił, że zaniechanie ww. zadań wynikło z jego przeoczenia spowodowanego 
nadmiarem innych bardzo ważnych i terminowych prac. 

(dowód: akta kontroli str. 26-28 i 241) 

2. W dniach 3 i 24 marca 2014 r. PLW wystawił dwa pozwolenia na przemieszczenie 136 
świń do rzeźni, po upływie dwóch dni od przeprowadzenia badań klinicznych i wydania 
świadectw zdrowia (1 i 22 marca 2014 r.), czym naruszono § 1 ust. 3 rozporządzenia 
z 26 lutego 2014 r.                                                          (dowód: akta kontroli str. 98-101) 

PLW wyjaśnił, że wystawienie dwóch pozwoleń na wysyłkę świń do rzeźni po upływie 
dwóch dni po przeprowadzeniu badań klinicznych i wydaniu świadectw zdrowia było 

                                                      
13  Dz. U. Nr 64, poz. 400 ze zm. 
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spowodowane niezauważeniem daty przeprowadzenia badań klinicznych i wystawienia 
świadectw zdrowia.                                                           (dowód: akta kontroli str. 26-27) 

3. W 24 (z 30) analizowanych świadectwach zdrowia urzędowi lekarze weterynarii 
nie wskazali środka transportu, co naruszało  § 1 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia z 26 lutego 
2014 r.                                                                                (dowód: akta kontroli str. 95-97) 

PLW wyjaśnił, że nieokreślenie środka transportu w 24 świadectwach zdrowia wynikało 
z niedokładności urzędowych lekarzy weterynarii i nieskutecznego nadzoru PLW w tym 
zakresie.                                                                            (dowód: akta kontroli str. 26-27) 

4. W przypadku czterech zgłoszeń (2 kwietnia, 29 lipca oraz 17 i 25 sierpnia  2014 r.) 
o padnięciu pięciu świń, PLW nie posiadał informacji o przyczynach padnięcia 
i nie przeprowadził badań klinicznych (sekcyjnych), co naruszało: 

− § 15 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z 31 marca 2014 r., zobowiązującego 
do przeprowadzenia badań sekcyjnych świń padłych w celu wykluczenia lub 
potwierdzenia ASF, zaś  

− w przypadku zgłoszeń z 17 i 25 sierpnia 2014 r. otrzymanych od hodowców ze strefy 
IA – także pkt 3.2.2 Programu na 2014 rok, który obliguje do prowadzenia badań 
sekcyjnych wszystkich świń padłych, zgłoszonych przez hodowców organom 
Inspekcji Weterynaryjnej.                                            (dowód: akta kontroli str. 65-68) 

PLW wyjaśnił, że nie ustalił przyczyn padnięcia ww. świń z powodu natłoku innych 
terminowych zadań.                                                          (dowód: akta kontroli str. 26-27) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działania podejmowane przez PLW po stwierdzeniu wirusa ASF na terenie Polski.  

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli14, wnosi o: 

1. Zamieszczanie dat wpisu i wykreślenia stad trzody chlewnej w rejestrze podmiotów 
prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie hodowli trzody chlewnej. 

2. Porównywanie danych o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwach ustalonych 
w trakcie przeprowadzonych kontroli z danymi zamieszczonymi w SIRZ, a w przypadku 
ich niezgodności – przesyłanie ARiMR wniosków o dokonanie korekt i protokołów 
z wykonanych czynności kontrolnych. 

3. Przeprowadzanie badań sekcyjnych w przypadku braku danych o przyczynach padnięć 
świń, a w sytuacji podejrzenia ASF – pobieranie próbek do badań laboratoryjnych. 

4. Wyegzekwowanie od urzędowych lekarzy weterynarii wskazywania środka transportu 
w wydawanych świadectwach zdrowia. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden kierownikowi 
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 Delegatury NIK 
w Białymstoku. 

                                                      
14  Dz. U. z 2012 r., poz. 82. ze zm. Ustawa zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

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. 

 

Białystok, dnia 16 grudnia 2014 r. 

 

 

Kontroler  
Janusz Zawirski 

główny specjalista kontroli państwowej 

DYREKTOR DELEGATURY 
Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku 

z up. WICEDYREKTOR 
Robert Skwarko 

........................................................ ........................................................ 
podpis podpis 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania 

wniosków 

 


