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 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  

 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie, działając na podstawie art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1 (zwanej ustawą o NIK), 

przeprowadziła w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Szczecinie (zwanym 

Inspektoratem), kontrolę realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń 

w okresie 2008 ÷ 2009 r. (do 30.09.).  

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 17 grudnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie, 

stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli, mimo stwierdzonych uchybień, pozytywnie ocenia działania 

Inspektoratu obejmujące realizację programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na 

terenie województwa zachodniopomorskiego.  

1. NIK pozytywnie ocenia nadzór Inspektoratu nad realizacją programu zwalczania choroby 

Aujeszkyego u świń (zwaną AD). Oceny sytuacji epizootycznej oraz analizy przebiegu 

realizacji programu zwalczania AD dokonywano podczas narad organizowanych z udziałem 

Powiatowych Lekarzy Weterynarii (PLW) i przedstawicieli Państwowego Instytutu 

Weterynaryjnego w Puławach. W Inspektoracie wyznaczono osobę odpowiedzialną za 

koordynację, nadzór i kontrolę realizacji programu zwalczania AD na szczeblu wojewódzkim.  

W latach 2008 r. - 2009 r. przedstawiciele Inspektoratu przeprowadzili 38 

kompleksowych kontroli realizacji zadań ustawowych, w tym programu zwalczania AD we 
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wszystkich 19 Powiatowych Inspektoratach Weterynarii (PIW). Kontrole te nie ujawniły 

nieprawidłowości w zakresie przebiegu realizacji programu zwalczania AD.  

Realizując program AD wykonano I i II próbkobranie, a III próbkobranie wykonano 

w 4.778 stadach, co stanowiło 87,7 % stad zaplanowanych do zbadania (5449). Po wykonaniu 

I etapu badań występowanie wirusa AD ujawniono w 6 stadach, co stanowiło 0,08 % 

zbadanych stad (6.368), natomiast po II próbkobraniu ujawniono występowanie wirusa AD 

w 4 stadach, co stanowiło 0,07 % zbadanych stad (5.739). Status stad wolnych, po 

zakończeniu próbkobrania uzyskało 5.450 stad z terenu województwa. 

2. NIK pozytywnie ocenia rzetelność sporządzenia miesięcznych sprawozdań z realizacji 

programu AD. Dane zawarte, w przesyłanych do Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW) 

sprawozdaniach, wynikały ze sprawozdań jednostkowych składanych przez PLW. Stwierdzono 

jednak nieterminowe przekazywanie ww. sprawozdań do GIW. Na 18 miesięcznych 

sprawozdań wysłanych (w formie elektronicznej) za okres od maja 2008 do października 

2009 r. z opóźnieniem od 2 do 14 dni wysłano 9 sprawozdań. 

3. W okresie objętym kontrolą wydatki związane z realizacją programu AD wyniosły 3.018 tys. 

zł brutto, w tym koszt badań laboratoryjnych 782 tys. zł. Wykazane przez Inspektorat koszty 

badań laboratoryjnych na obecność AD poniesione w 2008 r. w wys. 488,3 tys. zł netto 

kwalifikujące się do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, ustalone zostały na 

podstawie zakupionych w 2008 r. testów Elisa i 107.537 badań wykonanych w 2008 r. 

w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej (ZHW), obejmujących koszty zakupu testów, surowicy 

referencyjnej i materiałów jednorazowych.  

W toku kontroli ustalono rozbieŜności pomiędzy ilością wykonanych badań 

laboratoryjnych krwi na obecność wirusa AD wykazanych przez ZHW a ilością próbek krwi 

pobranych przez PIW. Według danych ZHW w 2008 r. wykonano 107.537 badań, a do dnia 

30.09.2009 r. – 72.514. Natomiast PIW wykazały w 2008 r. wykonanie 107.754 badań tj. o 217 

więcej niŜ ZHW. Do dnia 30.09.2009 r. PIW wykazały wykonanie 55.625 badań, tj. o 16.889 

mniej. Ustalono, Ŝe róŜnice te spowodowane były głównie błędnym działaniem programów 

informatycznych SER-PIW, SER-LAB rejestrujących pobrane i zbadane próbki.  

4. NIK pozytywnie ocenia zrealizowanie przez Inspektorat wniosku pokontrolnego z kontroli 

przeprowadzonej w 2006 r. w zakresie sprawowania nadzoru nad wielkoprzemysłowymi 

fermami trzody chlewnej w latach 2004-2006 (I półrocze). Inspektorat współpracuje m.in. 

z przedstawicielami Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie nadzoru 

i kontroli wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej. 
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Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NIK wnioskuje o: 

1. Terminowe przesyłanie do GIW sprawozdań z przebiegu realizacji programu AD. 

2. Zapewnienie zgodności ilości pobranych przez PIW i zbadanych przez ZHW prób krwi 

w kierunku choroby AD wykazywanych przez systemy informatyczne.  

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK oczekuje przedstawienia przez Pana Inspektora w terminie miesiąca od dnia 

otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania 

uwag i wykonania wniosków, bądź o podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub 

przyczynach niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie, do 

Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie, umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag 

i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji, o którym wyŜej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 

 


