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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 Lublinie 

Kontrolerzy Dariusz Barej, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 92260 
z 25 listopada 2014 r., w okresie od 8 września do 22 września 2014 r.  
W kontroli uczestniczył także Jerzy Łukaszuk, główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr 92207 z 4 września 2014 r., 
 

(dowód: akta kontroli str. 1-2, 39-40) 

Jednostka 

kontrolowana 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie, 20-325 Lublin, ul. Męczenników 
Majdanka 50 (dalej: „WIW” lub „Inspektorat”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Jerzy Zarzeczny, Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (dalej: WLW). 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Działania podjęte przez WLW pomogły w zabezpieczeniu obszaru województwa 
przed wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (dalej: „ASF”)1. Opracowano 
i aktualizowano plan gotowości zwalczania tej choroby2, zgodnie z wymogami 
art. 54 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt3 (dalej: „uozz”). Dokonano spisu (perlustracji) zwierząt 
w powiatach objętych zagrożeniem. Monitorowano realizację programu4 mającego 
na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym ASF. Organizowano 
szkolenia i ćwiczenia związane z zagrożeniem rozprzestrzeniania się ASF wśród 
świń i dzików – w dniach 30.09.2014 r. - 4.10.2013 r. przeprowadzono symulacyjne 
ćwiczenia zwalczania ASF (w ramach ćwiczeń krajowych o kryptonimie „LIBERO 
2013”), obejmujących województwa lubelskie, mazowieckie i podkarpackie. 
Zapewniono wystarczające środki dla realizacji badań próbek pobieranych od 
zwierząt na terenie objętym ograniczeniami i wysyłanych do Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. WLW 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali 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. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 
2 „Polski weterynaryjny plan gotowości zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń na poziomie województwa lubelskiego ASF-
Plan” (dalej: „ASF Plan”). 
3 Dz. U. z  2008 r. Nr 213, poz. 1342, ze zm. 
4 „Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń oraz poszerzenie wiedzy 
na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” (dalej: „Program wczesnego wykrywania 
ASF”), wprowadzony od 2.07.do 31.12.2013 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2014 r. 
w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym ASF oraz 
poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 115) oraz od 
01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2014 r. 
w sprawie wprowadzenia w 2014 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. 996). 

Ocena ogólna 
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zapewnił nadzór nad działalnością powiatowych inspektoratów weterynarii (dalej: 
„PIW”) poprzez prowadzenie bezpośrednich kontroli (weryfikacja rejestrów 
podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, wydawanie świadectw 
i pozwoleń na przemieszczanie zwierząt), a także poprzez zatrudnienie w WIW 
osoby odpowiedzialnej za choroby świń.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prowadzenie działań podejmowanych dla zabezpiecze-
nia Polski przed wystąpieniem ASF 

1.1. Łączne wydatki w województwie lubelskim na realizację Programu wczesnego 
wykrywania ASF5, od 2.07.2013 r. do 31.12.2013 r. wyniosły 1.040,5 tys. zł, w tym 
w strefie I6 – 873.1 tys. zł, w strefie II7 – 97,3 tys. zł, w strefie III8 – 63,6 tys. zł, inne 
koszty – 6,5 tys. zł (ćwiczenia Libero 6,1 tys. zł, utylizacja i probówki – 0,4 tys. zł). 

W okresie od 1.01.2014 r. do 30.09.2014 r. na realizację Programu wczesnego 
wykrywania ASF w województwie lubelskim wydatkowano 754,7 tys. zł, w tym 
w strefie IB9 – 736,3 tys. zł, w strefie II10 – 18,4 tys. zł.  
Pobrane od świń (żywych, padłych i ubitych na własny użytek) i dzików 
(odstrzelonych i padłych) próbki badane były tylko w Państwowym Instytucie 
Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. 

(dowód: akta kontroli str. 4-6, 358-361) 

Plany kontroli obowiązujące w WIW na lata 2013-2014, nie przewidywały 
bezpośredniej kontroli sposobu realizacji „Programu wczesnego wykrywania ASF”. 
Zostały one sporządzone w oparciu o analizę ryzyka uwzględniającą częstotliwość 
kontroli poszczególnych problemów, wyniki wcześniej przeprowadzonych kontroli 
oraz zalecenia Głównego Inspektora Weterynarii, a także pismo GLW 
(GIWpuf.710ui.67/2011) z dnia 10.11.2011 r., które zalecało objęcie kontrolą 
zwierząt futerkowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 271-330, 344-345) 

WLW wyjaśnił, że odstąpił od bezpośredniej kontroli realizacji Programu wczesnego 
wykrywania ASF ze względu na duże obciążenie pracowników w powiatowych 
inspektoratach weterynarii, przeprowadzaną na początku 2014 r. perlustracją 
gospodarstw i nadzorem nad przemieszczaniem zwierząt. Realizacja Programu 
wczesnego wykrywania ASF oceniana była w WIW na podstawie spływających 
sprawozdań (tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych) oraz stałej konsultacji 
telefonicznej.  

 (dowód: akta kontroli str. 9-38, 41-99, 337-340) 

1.2. WIW posiadał ASF Plan w formie aneksu nr 1 do zatwierdzonego przez GLW 
dnia 1.09.2003 r. Krajowego planu gotowości zwalczania afrykańskiego pomoru 

                                                      
5 W dniu 16.09.2013 r. Główny Lekarz Weterynarii przysłał m.in. do WIW w Lublinie Program wczesnego wykrywania ASF 
wraz z pisemnym poleceniem  wdrożenia działań w województwie lubelskim. 
6 Powiaty: bialski i miasto Biała Podlaska, chełmski i miasto Chełm, lubartowski, łęczyński, parczewski, radzyński i włodawski. 
7 Powiaty: hrubieszowski i tomaszowski. 
8 Pozostałe powiaty położone na terytorium województwa lubelskiego, niezaliczone do strefy I lub II. 
9 Na terenie województwa lubelskiego nie było powiatów zakwalifikowanych do strefy IA, zaś do strefy IB zaliczane były 
powiaty: bialski i miasto Biała Podlaska, chełmski i miasto Chełm, hrubieszowski, lubartowski, łęczyński, parczewski, 
radzyński, tomaszowski i włodawski. 
9 Powiaty: hrubieszowski i tomaszowski. 
10 Do strefy II zaliczane były pozostałe powiaty położone na terenie województwa lubelskiego, niezaliczone do strefy I lub IB. 

Opis stanu 
faktycznego 
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świń (jako aneks nr 2 oznaczony jest plan zwalczania ASF na poziomie powiatu, 
a jako aneks nr 3 – plan na poziomie laboratorium.).  
Ostatnia aktualizacja11 miała miejsce we wrześniu 2013 r. w związku 
z przeprowadzanymi od 30 września do 4 października 2013 r. krajowymi 
ćwiczeniami sprawdzającymi realizację Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego 
(KPZK) pod kryptonimem „LIBERO 2013”. Głównym celem było „przetestowanie 
rozwiązań zawartych w KPZK w sytuacji zagrożenia epizootią oraz zebranie danych 
do aktualizacji Planu w tym zakresie, a także szkolenie służb Inspekcji 
Weterynaryjnej w zakresie gotowości do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
(afrykańskiego pomoru świń – ASF)”. 
ASF Plan spełniał wymogi art. 54 uozz, w szczególności określał strukturę 
i organizację zespołu kryzysowego, zadania dotyczące zwalczania choroby 
zakaźnej zwierząt oraz organy, jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację 
tych zadań, a także plany szkoleń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz 
innych jednostek i podmiotów. 

(dowód: akta kontroli str. 100-118) 

W 2012 r. WLW zorganizował dla powiatowych lekarzy weterynarii (PLW) cztery 
szkolenia (6.03.2012 r., 22.03.2012 r., 14.06.2012 r., 15-16.11.2012 r.) związane 
z ASF u świń i dzików oraz zagrożeniem rozprzestrzeniania się tej choroby 
w związku z przemieszczaniem się ludzi i międzynarodowych środków transportu.  

W dniu 26.09.2013 r. WLW zorganizował szkolenie dla powiatowych lekarzy 
weterynarii, na którym omówił: sytuację  epizootyczną na terenie Europy w zakresie 
występowania ASF; Program mający na celu wczesne wykrycie ASF; decyzję 
wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 5.08.2013 r. w sprawie środków mających 
na celu zapobieżenie wprowadzeniu do Unii Europejskiej wirusa ASF z niektórych 
państw trzecich (…); rozporządzenie Wojewody Lubelskiego nr 2/2013 w sprawie 
zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na 
terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej12; przepisy dotyczące nadzoru nad miejscami gromadzenia zwierząt. 
Według sprawozdania WLW z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie 
województwa lubelskiego w roku 2013, zagadnienia związane z zagrożeniem 
możliwości wystąpienia ASF w Polsce i zwalczaniem tej choroby były siedmiokrotnie 
podejmowane wśród szkoleń organizowanych dla powiatowych inspektorów 
weterynarii oraz 23 krotnie wśród szkoleń organizowanych przez powiatowych 
inspektorów weterynarii dla „lekarzy wyznaczonych” w 15 inspektoratach 
powiatowych. 

(dowód: akta kontroli str. 119, 120-174) 

1.3. WLW korzystając z uprawnień określonych w art. 46 ust. 3 i z art. 48 ust. 2 uozz 
wystąpił do Wojewody Lubelskiego o wydanie czterech rozporządzeń13 i określenie 
środków bezpieczeństwa przeciw wystąpieniu ASF w związku z wystąpieniem tej 
choroby na terytorium Białorusi, Litwy i Ukrainy i możliwości jej przeniesienia do 
Polski. Projekty tych rozporządzeń były przygotowane przez GLW. 

                                                      
11 Bez zatwierdzania przez GLW. 
12 Dz. Urz. Wojewody Lubelskiego  z 2013 r. poz. 3697 ze zm. 
13 Rozporządzenie nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku 
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Woj. Lub. poz. 3697), rozporządzenie nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 2013 r. 
w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości 
jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Woj. Lub. poz. 4613), rozporządzenie nr 1 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 
na terytorium Białorusi i Litwy oraz możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Woj. Lub. 
poz. 776), rozporządzenie nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 lutego 2014 r. 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 powiatu (Dz. U. Woj. Lub. poz. 826). 
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(dowód: akta kontroli str. 175-209) 

WLW podjął m. in. następujące działania dla zapobieżenia ASF: 
1) od marca 2012 r. nadzorował pobieranie prób w kierunku ASF w pasie 

przygranicznym o szerokości 40 km od granicy z Federacją Rosyjską, Republiką 
Litewską, Republiką Białorusi i Ukrainą, wraz z raportowaniem o liczbie 
pobranych prób i wynikach badań, 

2) prowadził od 2012 roku obowiązkowe szkolenia z ASF (z elementami 
klasycznego pomoru świń), kampanię informacyjną dla rolników (ulotki 
z Głównego Inspektoratu Weterynarii) oraz szkolenia dla pracowników Inspekcji 
Weterynaryjnej i lekarzy weterynarii wolnej praktyki, 

3) sporządzał analizy ryzyka i prognozy na lata 2013-2014 wystąpienia ASF 
w woj. lubelskim (19.12.2012 r.), 

4) nadzorował spis (perlustrację) zwierząt przeprowadzonym w powiatach objętych 
zagrożeniem14, 

5) informował Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego o sytuacji epizootycznej dotyczącej ASF na terenie 
województwa lubelskiego i państw graniczących z RP, 

6) w lipcu 2013 r. zarządził przeglądy magazynów (środki ochrony osobistej, środki 
dezynfekcyjne, sprzęt do uśmiercania zwierząt),  

7) przeprowadził w dniach 30.09.-4.10.2013 r. ćwiczenia symulacyjne ze zwalczania 
ASF (w ramach ćwiczeń krajowych o kryptonimie „LIBERO 2013”, obejmujących 
województwa lubelskie, mazowieckie i podkarpackie), 

8) zorganizował w dniach 16-18.10.2013 r. praktyczne ćwiczenia dla pracowników 
weterynarii, mające na celu prawidłowe pobieranie prób do badań i humanitarny 
ubój świń (ćwiczenia na terenie zakładu utylizacyjnego Bacutil w Zastawiu, 
powiat puławski). 

(dowód: akta kontroli str. 7-16, 119-262, 341-343, 352-357) 

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

WLW nie skontrolował w 2013 r. i w 2014 r. bezpośrednio w powiatach realizacji 
Programu wczesnego wykrywania ASF, do czego uprawniał art. 14 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej15. W ocenie NIK, pozyskiwanie 
informacji m.in. poprzez analizę sprawozdań składanych przez powiatowych lekarzy 
weterynarii oraz konsultacje telefoniczne, może okazać się niewystarczające do 
oceny prawidłowości realizacji Programu ASF.      

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

2. Prawidłowość przygotowania i funkcjonowania procedur 
po stwierdzeniu obecności wirusa afrykańskiego pomoru 
świń  

2.1. Analiza ryzyka wystąpienia ASF na terenie województwa lubelskiego, 
przeprowadzona została w grudniu 2012 r. na okoliczność stwierdzenia ASF 
u dzików i świń na terenie państw graniczących z województwem lubelskim 
(tj. Ukrainy i Białorusi). Wykazała, że podstawowym czynnikiem ryzyka przeniesienia 
choroby na teren naszego województwa jest migracja dzików z tych państw. Dziki są 

                                                      
14 Spis (perlustrację) przeprowadzono w dniach 21.02.2014 r. – 13.03.2014 r. w powiecie bialskim i włodawskim, 
skontrolowano łącznie 4.739 stad i 109.982 świń w tych stadach. 
15 Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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istotnym rezerwuarem ASF, a ich swobodne przemieszczanie się nie podlega 
nadzorowi i rejestracji. Odległość od ww. ognisk ASF do granic naszego 
województwa  wynosiła wówczas ok. 250 km. 
W wyniku analizy w 2012 r. poziom ryzyka przeniesienia ASF na teren naszego 
województwa określono jako „ryzyko najwyższego zagrożenia”. 
WLW wyjaśnił, że poziom ryzyka nie uległ zmianie (został oceniony, jako 
najwyższy), stąd analiza ryzyka opracowana w roku 2012 pozostaje aktualna. 
Stwierdzenie w roku 2014 ASF u dzika, na terenie województwa podlaskiego 
(w dniu 17.02.2014 r.), nie spowodowało zmiany poziomu ryzyka przeniesienia tej 
choroby na teren naszego województwa.  

(dowód: akta kontroli str. 7-16, 214) 

2.2. WLW w dniu 21.02.2014 r. w trybie art. 46 ust. 3 uozz, zwrócił się z pismem 
(WLW.021.7.2014 z dnia 20.02.2014 r.) do Wojewody Lubelskiego o wydanie 
rozporządzenia, którego treść została przygotowana przez GLW. Projekt 
rozporządzenia zmieniał obszar zagrożenia wystąpieniem ASF z siedmiu powiatów 
(bialski, chełmski, lubartowski, łęczyński, parczewski, radzyński i włodawski) na dwa 
powiaty województwa lubelskiego (bialski i włodawski). WLW uzasadnił złożenie 
wniosku treścią decyzji Komisji Europejskiej nr 2014/100/UE z dnia 18.02.2014 r. 
dotyczącej środków ochrony w odniesieniu do ASF, zmieniającej obszar zagrożony 
wystąpieniem ASF, z siedmiu do dwóch powiatów województwa lubelskiego. 
Katalog ograniczeń zawartych w projekcie rozporządzenia odpowiadał zakresowi 
określonemu w art. 46 uozz.  

 (dowód: akta kontroli str. 7-16, 175-209, 251) 

2.3. WLW w dniu 27.02.2014 r. w trybie art. 46 ust. 5 uozz, zwrócił się z wnioskiem 
(pismo nr WLW.021.11.2014 z dnia 27.02.2014 r.) do Wojewody Lubelskiego 
o uchylenie rozporządzenia nr 2 z dnia 20 lutego 2014 r. Powyższe podyktowane 
było ukazaniem się rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
26.02.2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem 
u dzików afrykańskiego pomoru świń16.  

(dowód: akta kontroli str. 7-16, 255) 

2.4. Główny Lekarz Weterynarii ustalił obszar zagrożenia wystąpieniem ASF (tzw. 
strefy buforowej) obejmujący siedem powiatów województwa lubelskiego (bialski, 
chełmski, lubartowski, łęczyński, parczewski, radzyński i włodawski)17. Pismem 
GIWz-35/2013(64) z dnia 28.10.2013 r. oraz GIWz-25/2014(04) z dnia 31.01.2014 r. 
– utrzymał obszar zagrożenia wystąpieniem ASF obowiązujący wcześniej. 
WLW nie był stroną ustaleń w zakresie wielkości obszaru objętego ograniczeniami 
po stwierdzeniu przypadków ASF w Polsce. Nie wnioskował do GLW o zmianę 
obszaru zagrożonego ASF, obszar ten został ustanowiony decyzją wykonawczą 
komisji z 18 lutego 2014 r. nr 2014/100/UE oraz rozporządzeniem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014 r., wydanym w ślad za tą decyzją.  

(dowód: akta kontroli str. 7-16, 175-209) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

                                                      
16 Dz. U. poz. 247, obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie 
środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U poz. 420). 
17 Pismem GIWz-402-35/2013(23) z dnia 2.08.2013 r. 
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3. Ocena skuteczności działań podejmowanych przez 
Inspekcję Weterynaryjną na obszarach objętych 
ograniczeniami i na obszarach ochronnych 

3.1. Od stycznia 2014 r. do 30.09.2014 r. badaniami laboratoryjnymi objęto 35 
gospodarstw, wykonano 55 badań świń. Koszt tych badań wyniósł 12.269 zł. 
W wymienionym okresie pobrano 1.174 prób od dzików na łączną kwotę 263.485 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 263, 346-351) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

4. Prawidłowość działań podejmowanych w zakresie 
zwalczania afrykańskiego pomoru świń w stadach świń 

4.1. Na terenie województwa lubelskiego, do dnia zakończenia kontroli 
tj. 18.12.2014 r., nie wystąpiły przypadki zachorowań świń na ASF. 

5. Prowadzenie nadzoru nad działalnością powiatowych 
inspektoratów weterynarii 

5.1. WLW przeprowadził w PIW w 2013 roku trzy kontrole rejestru podmiotów 
prowadzących działalność nadzorowaną (dalej: „rejestr”), a w 2014 – pięć, w tym 
również utrzymujących trzodę chlewną. Pracownicy WIW skontrolowali zgodność 
prowadzenia rejestrów z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
24 stycznia 2012 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność 
nadzorowaną18. W jednym przypadku (PIW w Krasnymstawie) stwierdzono brak 
wskazania zakresu prowadzonej działalności. Nieprawidłowość została usunięta.     

Oprócz kontroli, prawidłowość prowadzenia rejestru przez poszczególne PIW 
kontrolowana była poprzez wykorzystanie możliwości podglądu rejestru z poziomu 
WIW, który prowadzony był w formie elektronicznej. Dane przesyłane przez PLW do 
GLW za pośrednictwem WLW (na podstawie art. 11 ust. 3 uozz), były comiesięcznie 
weryfikowane, a stwierdzone nieprawidłowości PLW usuwali na bieżąco. 
W trakcie kontroli NIK, stwierdzono brak spójności pomiędzy rejestrem 
prowadzonym przez PIW we Włodawie19 i wersją, którą dysponował WIW. WLW 
wyjaśnił, że dane w rejestrze PLW we Włodawie zostały poprawione i są zgodne 
z zakresem i rodzajem działalności nadzorowanej określonej w załączniku do 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego 
numeru identyfikacyjnego20 oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 3 lutego 2012  r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność 
nadzorowaną.   

(dowód: akta kontroli str. 265-330, 337-340) 

5.2.  WLW zapewnił nadzór nad realizacją rozporządzeń Wojewody Lubelskiego 
i rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków 

                                                      
18 Dz. U. poz. 128. 
19 Kontrola NIK nr P/14/124, pod tyt. „Skuteczność przyjętych procedur i podejmowanych działań w celu ograniczenia 
prawdopodobieństwa wystąpienia w Polsce afrykańskiego pomoru świń” przeprowadzona w PIW we Włodawie w okresie od 
22.09.2014 r. do 19.11.2014 r. 
20 Dz. U. poz. 793. 
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podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików ASF, poprzez zatrudnienie 
osoby odpowiedzialnej za choroby świń.   

Od 1.10.2008 r. został zatrudniony pracownik (w Zespole ds. zdrowia i ochrony 
zwierząt), którego zakres obowiązków obejmował, m.in.:  
− kontrolę Powiatowych Lekarzy Weterynarii co do prawidłowości wykonywanych 

zadań z zakresu zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny 
materiału biologicznego oraz ochrony zwierząt; 

− czynności kontrolne nad realizacją kontrolnych badań zakażeń zwierząt 
w województwie; 

− przygotowywanie wniosków do Wojewody o wydanie lub uchylenie stosownych 
rozporządzeń w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby 
zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania na obszarze 
przekraczającym obszar jednego powiatu; 

− aktualizację planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; 
organizację szkoleń z prawodawstwa weterynaryjnego; 

− prowadzenie spraw z zakresu higieny materiału biologicznego oraz zwalczania 
choroby Aujeszky’ego świń. 

 (akta kontroli str. 264, 265-270) 

5.3. WLW przeprowadził jedną kontrolę w dniu 19.05.2014 r. w zakresie wydawania 
świadectw i pozwoleń na przemieszczanie zwierząt, w ramach kontroli 
przeprowadzonej przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Komisji Europejskiej w zakresie systemu zarządzania, kontroli i sankcji 
w odniesieniu do nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce, 
na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji UE nr 324/2014 z 28 marca 
2014 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. W roku 2013 takich kontroli nie 
przeprowadzono. 

(dowód: akta kontroli str. 331-335) 

Według wyjaśnień WLW w 2013 roku nie przeprowadzono kontroli w zakresie 
wydawania świadectw i pozwoleń na przemieszczanie zwierząt. Restrykcje 
wprowadzone rozporządzeniem Wojewody z 7 sierpnia 2013 r. i kolejnymi, 
spowodowały duże niezadowolenie producentów trzody chlewnej i kół łowieckich, co 
w znacznym stopniu utrudniało pracę powiatowym lekarzom weterynarii. Dodatkowe 
działania ze strony WLW, w rodzaju nieplanowanych kontroli, w czasie skrajnego 
obciążenia powiatowych lekarzy weterynarii obsługą producentów trzody chlewnej 
i własnymi zadaniami, nie przyczyniłoby się do lepszej realizacji tych zadań. 

W planie kontroli WLW na rok 2015 uwzględniony zostanie sposób realizacji przez 
PLW Programu wczesnego wykrywania ASF, w tym kontrole wydawania świadectw 
i pozwoleń na przemieszczanie zwierząt.  

(dowód: akta kontroli str. 265-270,336) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

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. 
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o Najwyższej Izbie Kontroli21, wobec podjęcia w toku kontroli NIK, działań które 
zapewniły spójność danych zawartych w rejestrze podmiotów prowadzących 
działalność nadzorowaną w PIW we Włodawie i wersją, którą dysponował WIW, 
a także uwzględnienie w planie kontroli na rok 2015 zagadnień związanych 
z realizacją przez PLW Programu wczesnego wykrywania ASF, Najwyższa Izba 
Kontroli nie formułuje wniosków w tych sprawach. 

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 Delegatury NIK w Lublinie. 

 

Lublin, dnia 19 grudnia 2014 r. 

 

Kontroler Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

Jerzy Łukaszuk 
główny specjalista k.p. 

 

 
........................................................ 

 

........................................................ 

podpis podpis 

 

Kontroler  

Dariusz Barej 
specjalista k.p. 

 

 

........................................................ 

 

 
podpis  

 

                                                      
21 Dz.U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


