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ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO LEKARZA
WETERYNARII
Krzysztof Jażdżewski

wg rozdzielnika

Nasz znak: WChZZ.432.148.2022    
Dotyczy sprawy nr: Pismo z dnia:

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi sposobu zgłaszania dzików padłych 

lub odstrzelonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 

3.12  załącznika do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2022 

r. w sprawie wprowadzenia w 2022 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” uprzejmie informuję, co 

następuje.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia każdy znaleziony padły lub odstrzelony, w tym 

sanitarnie, dzik powinien zostać zgłoszony 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:

1) datę znalezienia padłego zwierzęcia lub odstrzału zwierzęcia;

2) obszar geograficzny, gdzie znaleziono martwe lub odstrzelone zwierzę;

3) czy zwierzę zostało znalezione padłe, czy zostało odstrzelone;

4) wiek i płeć zwierzęcia;

5) w przypadku odstrzału zwierzęcia – typ odstrzału (sanitarny, redukcyjny, inny) oraz 

informację na temat występowania objawów choroby przed odstrzałem;

6) w przypadku znalezienia martwego zwierzęcia – informację na temat stanu znalezionej 

tuszy.

Ponadto, powiatowy lekarz weterynarii weryfikuje poprawność przekazywanych zgłoszeń.

Biorąc pod uwagę fakt, że powiatowy lekarz weterynarii na podstawie zgłoszenia oraz jego 

prawidłowości wypłaca ze środków budżetu państwa kwotę przysługującą z tytułu 

znalezienia/odstrzelenia dzika w pełnej wysokości, musi mieć możliwość pełnej weryfikacji 
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danych w systemie opracowanym na potrzeby działalności Inspekcji Weterynaryjnej. Do 

tego celu służy Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików („ZIPOD”). Dane 

zapisane w tym systemie umożliwiają wygenerowanie dokumentu dochodzenia 

epidemiologicznego, który zastępuje dokumentację prowadzoną dotychczas w wersji 

papierowej. 

Myśliwi i pracownicy LP ubiegający się o uzyskanie przysługującej im kwoty ze środków 

budżetu państwa za zgłoszenie padłego lub odstrzelonego dzika, powinni dokonywać ww. 

zgłoszeń za pośrednictwem powyższego systemu. W przypadku zgłoszenia odstrzelonego 

lub padłego dzika w innym, nie kompatybilnym systemie, zgłoszenie może nie być widoczne 

dla powiatowego lekarza weterynarii w ZIPOD, co będzie stanowiło przesłankę do obniżenia 

kwoty przysługującej im za znalezienie padłego lub odstrzelonego dzika o 20%, o czym 

mowa w pkt 4 ust. 3.12 ww. rozporządzenia.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie osób 

zaangażowanych w poszukiwania zwłok padłych dzików oraz w odstrzał dzików o 

dokonywanie odpowiednich zgłoszeń za pośrednictwem systemu ZIPOD lub systemie z nim 

kompatybilnym tak, aby nie zaistniały przesłanki do obniżenia przysługującej z tego tytułu 

kwoty.

Jednocześnie przypominam, że zgłoszenia można dokonać bezpłatnie poprzez mobilne 

urządzenia teleinformatyczne, jak również urządzenia stacjonarne pod następującymi 

linkami:

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

https://zipod.wetgiw.gov.pl:444

Krzysztof Jażdżewski

/podpisano elektronicznie/

 Rozdzielnik:

1. Polski Związek Łowiecki, ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa

2. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa

Do wiadomości:

Wojewódzcy lekarze weterynarii - wszyscy  

https://www.wetgiw.gov.pl/zipod
https://zipod.wetgiw.gov.pl:444/
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