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Źródło: Materiały kontrolne NIK. 



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

Źródło: Opracowanie własne  NIK  na podstawie danych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego 
Instytutu Badawczego w Puławach. 

Kontrola została podjęta w związku z rozprzestrzenianiem się 
w Polsce afrykańskiego pomoru świń (ASF) 



  
 
 
Dlaczego podjęliśmy kontrolę 
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Co kontrolowaliśmy? 03 

Kontrolowano:  

 Czy zostały osiągnięte cele wynikające  
z programu bioasekuracji stad świń? 

 Czy prawidłowo i skutecznie zrealizowano zadania związane 
z programem bioasekuracji? 

 Czy prawidłowo dokonano wydatków na realizację 
programu bioasekuracji? 

 



Kogo kontrolowaliśmy 04 
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Weterynarii  

w Białymstoku 

5 Biur Powiatowych ARiMR 

5 Powiatowych 
Inspektoratów Weterynarii 



Nie zapobieżono szerzeniu się wirusa 
ASF w gospodarstwach na obszarze 
objętym programem  
3 ogniska ASF w  kwietniu 2015 r.   –   33 ogniska  
w  grudniu 2017 r.   

Nie osiągnięto stanu, w którym 
świnie utrzymywane są wyłącznie  
w gospodarstwach o najwyższym 
poziomie bioasekuracji  

Stwierdzony stan 05 

Źródło:  Fot. Andrzej Wierzbieniec, NIK. 

Cele programu nie zostały osiągnięte 



 

 

Stwierdzony stan 06 

Źródło:  Opracowanie  NIK na podstawie  danych z kontroli. 



Niewłaściwego przygotowania programu 

Nierzetelnej realizacji programu 

Nieskutecznego nadzoru Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii  

Stwierdzony stan 07 

Nieskuteczność programu bioasekuracji wynikała z: 



Przyjęte w programie rozwiązania nie pozwalały na wydawanie decyzji administracyjnych 
nakazujących likwidację stada nawet w przypadkach rażących naruszeń wymogów bioasekuracji 

Decyzje nakazujące ubój zwierząt były wydawane głównie w przypadkach, gdy właściciele 
gospodarstw złożyli oświadczenia o niespełnianiu wymogów właściwego zabezpieczenia  

Przyjęte założenie o dobrowolnej rezygnacji z utrzymania świń nie doprowadziło do likwidacji 
stad w gospodarstwach niespełniających nawet podstawowych wymagań 

Łącznie IW wydała 397 decyzji o likwidacji stad świń, co stanowiło zaledwie 26% stad 
znajdujących się na obszarze gmin objętych programem w dacie rozpoczęcia  

jego obowiązywania 

08 Stwierdzony stan 

Przepisy prawa nie były dostosowane do możliwości realizacji 
celów programu 



Nie uwzględniono 
skutków wynikających  
z rozdrobnionej 
struktury 
gospodarstw oraz 
wysokich kosztów 
bioasekuracji 

W około 93% gospodarstw 
utrzymywano do 50 szt. świń,  
co powodowało nieopłacalność  
wprowadzania zabezpieczeń  

Ponad 90% właścicieli 
gospodarstw nie przestrzegało 
wymagań określonych  
w przepisach dotyczących 
bioasekuracji  

Jedynie około 6% gospodarstw 
mogło wprowadzić właściwe 
zabezpieczenia 
przeciwepizootyczne - średni 
koszt dostosowania 
gospodarstwa do wymogów 
bioasekuracji szacowano  
na około 33 tys. zł  

09 Stwierdzony stan 

Realizacja programu już w dacie wprowadzenia nie mogła być skuteczna 



W wielu protokołach IW stan zabezpieczeń gospodarstw 
określono jako prawidłowy, pomimo stwierdzanych 

niezgodności z wymaganiami określonymi przepisami prawa 

Podczas kontroli IW pozorne spełnianie wymagań było 
wystarczające do uznania gospodarstwa o najwyższym 

stopniu zabezpieczeń przeciw zakażeniom ASF 

Ponowne kontrole gospodarstw uznanych za spełniające 
wymogi bioasekuracji, przeprowadzone w obecności 

kontrolerów NIK, wykazały nieprzestrzeganie elementarnych 
zabezpieczeń przeciwepizootycznych 

Na nierzetelność kontroli IW mogła mieć wpływ zbyt mała 
liczba lekarzy zatrudnionych w powiatowych inspektoratach 

weterynarii, w stosunku do zakresu wykonywanych przez 
nich zadań 

10 Stwierdzony stan 



Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
nie określił metod i sposobu oceny 

stopnia realizacji programu 

Główny Lekarz Weterynarii  
nie przeprowadził kontroli w zakresie 

prawidłowości weryfikacji zabezpieczeń 
przeciwepizootycznych dokonanych 

przez powiatowych lekarzy weterynarii 

Sprawozdania z realizacji programu  
nie zawierały danych  

o nieprawidłowościach stwierdzonych 
podczas kontroli gospodarstw 

W Głównym Inspektoracie Weterynarii 
bezkrytycznie przyjmowano  

od powiatowych lekarzy weterynarii 
informacje o uznawaniu gospodarstw  

za spełniające najwyższy stopień 
bioasekuracji, pomimo że liczba 
likwidowanych stad wskazywała  

na niepełną realizację celów programu 

11 Stwierdzony stan 
Nadzór Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza 
Weterynarii nad realizacją programu był niewystarczający 



 
 
 

12 Stwierdzony stan  
– pozorna bioasekuracja gospodarstw 

Źródło: Materiały  kontrolne  NIK. 



Każde gospodarstwo nieprzestrzegające zasad bioasekuracji  
stwarza zagrożenie dla innych podmiotów nawet zabezpieczonych 
przeciwepizootycznie 
 

Stwierdzony stan  
– skutki niewłaściwego zabezpieczenia gospodarstwa 13 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



Stwierdzony stan – skutki wystąpienia ASF 14 



Stwierdzony stan – ekonomiczne skutki ASF 15 



Stwierdzony stan – społeczne skutki ASF 16 



Obniżenie 
wiarygodności 
polskich branż 
chowu trzody 

chlewnej i mięsa 
wieprzowego  

Słabsza pozycja 
negocjacyjna  

i konkurencyjność 
tego sektora 

Obraz kraju  
nie potrafiącego 
poradzić sobie  
ze zwalczaniem 

wirusa ASF 

Stwierdzony stan – wizerunkowe skutki ASF 17 

Fot. Andrzej Wierzbieniec 



Stwierdzony stan – skutki dalszego rozszerzenia ASF 18 

Źródło: Opracowanie  własne NIK. 



 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w wydatkowaniu 
środków na realizację programu 
W latach 2015–2017 (I półrocze) wydatkowano na ten 
cel łącznie 4,0 mln zł. 

19 Stwierdzony stan 



Ocena ogólna 20 

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia działania Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii  
w zakresie przygotowania programu bioasekuracji oraz nadzoru 
nad jego realizacją w stadach świń w województwie podlaskim  
w latach 2015-2016 i I półroczu 2017 r. 
Cele określone w programie bioasekuracji, a przede wszystkim cel 
główny programu jakim było utrzymywanie świń wyłącznie  
w stadach o najwyższym poziomie bioasekuracji, nie zostały 
osiągnięte, w wyniku czego nie zapobieżono szerzeniu się  
wirusa ASF. 
Nieskuteczność podejmowanych działań wynikała przede 
wszystkim z niewłaściwego przygotowania programu oraz jego 
nierzetelnej realizacji. 
 



Ocena ogólna 21 

Rolnicy nie przestrzegali zasad regulujących prawidłowe 
zabezpieczenie przeciwepizootyczne gospodarstw, kontrole 
inspekcji weterynaryjnej w gospodarstwach utrzymujących świnie 
były nierzetelne (na co mogła mieć wpływ zbyt mała liczba lekarzy 
zatrudnionych w powiatowych inspektoratach weterynarii,  
w stosunku do zakresu wykonywanych przez nich zadań),  
a nadzór nad realizacją programu sprawowany przez Głównego 
Lekarza Weterynarii oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi był 
niewystarczający. 
W protokołach sporządzanych przez Inspekcję Weterynaryjną stan 
zabezpieczeń podawano jako prawidłowy nawet  w przypadkach 
niezgodności z wymaganiami określonymi przepisami prawa. 
Stwarzało to pozory zabezpieczenia przed zakażeniami,  
a dowodem tego było wystąpienie ASF w gospodarstwie uznanym 
za spełniające wszelkie wymogi bioasekuracji.  
 



Ocena ogólna 22 

 

Nie dostosowano również przepisów prawa do możliwości 
realizacji programu bioasekuracji. Skutkiem tego było 
zlikwidowanie zaledwie 26% stad świń, podczas gdy około 90% 
gospodarstw, jak wynikało z kontroli Inspekcji Weterynaryjnej 
przeprowadzonej przed wprowadzeniem programu,  
nie zapewniało właściwych zabezpieczeń przeciwepizootycznych. 

Określony w programie zakres koniecznych do zastosowania 
zabezpieczeń przeciwepizootycznych ekonomicznie był 
uzasadniony w gospodarstwach utrzymujących powyżej  
50 sztuk świń, ale około 95% nie posiadało możliwości 
ekonomicznych wprowadzenia skutecznych zabezpieczeń 
przeciwepizootycznych. 
 



Ocena ogólna 23 

 
W większości skontrolowanych biur powiatowych Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nierzetelnie 
prowadzono ewidencję podmiotów utrzymujących świnie,  
a we wszystkich skontrolowanych powiatowych inspektoratach 
weterynarii nieprawidłowe były rejestry podmiotów 
prowadzących działalność nadzorowaną związaną  
z utrzymywaniem świń w gospodarstwach.  
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie naliczania  
i wypłaty środków za likwidowane stada świń w ramach 
programu bioasekuracji.  
 



 podejmowanie działań przeciwepizootycznych, 
wyprzedzających wystąpienie wirusa na nowych obszarach, 
oraz rozważenie objęcia programem bioasekuracji całego 
terytorium kraju 

 wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej jako kluczowego 
organu administracji realizującego i nadzorującego 
bioasekurację w stadach świń 

 wzmocnienie nadzoru nad Głównym Lekarzem Weterynarii  
w zakresie efektywnej realizacji programu bioasekuracji 

 wystąpienie do Komisji Europejskiej z wnioskiem  
o zmniejszanie restrykcji przepisów sanitarnych w strefach 
zapowietrzonych i zagrożonych, w miarę stopniowego 
wykluczania wystąpienia wirusa ASF, dzięki zastosowaniu 
skutecznej diagnostyki zwierząt 

 
 

24 Wnioski do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o: 



 

 zwiększenie nadzoru nad powiatowymi lekarzami weterynarii 
realizującymi program bioasekuracji oraz wyegzekwowanie 
prowadzenia przez nich prawidłowych rejestrów podmiotów 
utrzymujących trzodę chlewną  

 rygorystyczne egzekwowanie wymogów bioasekuracji  
od wszystkich właścicieli gospodarstw utrzymujących trzodę 
chlewną 

 

25 Wnioski do Głównego Lekarza Weterynarii o: 



W listopadzie 2017 r. w siedzibie NIK odbył się panel dyskusyjny na temat 
bioasekuracji gospodarstw w związku z narastającym zagrożeniem 
afrykańskim pomorem świń 
Uczestnicy panelu wskazali, że w celu opanowania ASF w Polsce 
niezbędne są: 

– scentralizowanie zarządzania w zwalczaniu tej choroby 
– zdecydowana i szybka redukcja pogłowia dzików na obszarze 

całego kraju do poziomu, przy którym następuje wygaszanie 
obecności wirusa w środowisku 

– bezwzględne egzekwowanie zasad bioasekuracji w stadach świń 
na obszarze całego kraju 

– kadrowe i finansowe wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej 
– wystąpienie do Komisji Europejskiej z wnioskiem  

o zmniejszenie restrykcji przepisów sanitarnych w strefach 
zapowietrzonych i zagrożonych, w związku z możliwością szybkiej  
i skutecznej diagnostyki zwierząt  
 

 

26 Działania po kontroli 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Zdjęcie czarno-białe 
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