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Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w projekcie ‘Programu mającego na celu wczesne 

wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby 

oraz jej zwalczanie” na 2022 r. wprowadzono obowiązek zgłaszania każdego znalezionego padłego lub 

odstrzelonego, w tym sanitarnie, dzika przez myśliwego, pracownika parku narodowego lub Służb Leśnych 

do powiatowego lekarza weterynarii za pośrednictwem systemu informatycznego przeznaczonego do tego 

celu.

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

- datę znalezienia  padłego zwierzęcia lub odstrzału zwierzęcia,

 - obszar geograficzny, gdzie znaleziono martwe lub odstrzelone zwierzę,

- czy zwierzę zostało znalezione padłe czy zostało odstrzelone,

- wiek i płeć zwierzęcia,

- w przypadku odstrzału zwierzęcia – typ odstrzału (sanitarny, redukcyjny, inny) oraz informację na temat 

występowania objawów choroby przed odstrzałem,

- w przypadku znalezienia martwego zwierzęcia -  informację na temat stanu znalezionej tuszy.

Powiatowy lekarz weterynarii będzie miał obowiązek weryfikacji poprawności przekazywanych 

zgłoszeń.

Pragnę poinformować, że w przypadku nie zgłoszenia takiego dzika do powiatowego lekarza 

weterynarii za pośrednictwem systemu informatycznego przeznaczonego do tego celu, kwota przysługująca 

za znalezienie padłego dzika lub odstrzelonego dzika, przewidziana w obowiązujących przepisach prawa, 

będzie pomniejszona o 20% w wyniku konieczności poniesienia kosztów dodatkowych czynności po stronie 

IW.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2021 r.
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W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą do Panów o przekazanie ww. informacji 

właściwym jednostkom podległym, zwłaszcza z tych regionów Polski, w których zgłaszanie dzików poprzez 

ww. system informatyczny jest niewielkie lub zerowe.

Dodatkowo, w załączeniu przekazuję mapę Polski wygenerowaną z systemu, obrazującą 

intensywność zgłoszeń dzików w poszczególnych regionach Polski. 

Aplikację na mobilne urządzenia teleinformatyczne można pobrać bezpłatnie pod następującymi 

linkami: 

https://http://www.wetgiw.gov.pl/zipod

https://zipod.wetgiw.gov.pl:4443

Krzysztof Jażdżewski
/podpisano elektronicznie/

Rozdzielnik:
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00-029 Warszawa
2. Pan Józef Kubica, p.o. Dyrektora, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa

Do wiadomości:
Wojewódzcy lekarze weterynarii - wszyscy

https://http//www.wetgiw.gov.pl/zipod
https://zipod.wetgiw.gov.pl:4443/

		2021-12-17T14:30:03+0000
	Krzysztof Wojciech Jażdżewski




