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WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA ODSTRZAŁU 

SANITARNEGO DZIKÓW 

 

 

             Przesyłam Państwu informację dotyczącą zarządzonego 

odstrzału sanitarnego dzików na obszarze województwa 

świętokrzyskiego, w formie uzgodnionej w dniu 17 lutego 2010 r. 

z  Łowczymi Okręgowymi w Kielcach i Tarnobrzegu, Dyrekcją 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Dyrekcją Degionalną 

Lasów Państwowych w Radomiu. 

Przeprowadzenie odstrzału zostało nakazane przez Wojewodę 

Świętokrzyskiego w rozporządzeniu nr 1/2020 z dnia 10 lutego 

2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze 

zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie 

województwa świętokrzyskiego. Rozporządzenie zostało 

opublikowane 12 lutego br.. 

Odstrzał sanitarny dzików zostanie przeprowadzony zgodnie z 

zasadami obowiązującymi przy wykonywaniu wcześniejszych 

odstrzałów sanitarnych na terenie naszego województwa. 

Niniejszym przypominam Państwu te zasady z niezbędnymi 

aktualizacjami wynikającymi ze zmian przepisów i aktualnej 

sytuacji w zakresie ustanowienia w części województwa stref 

związanych z występowaniem przypadków ASF u dzików na 

obszarze sąsiednich województw.  

Odstrzał sanitarny będzie realizowany we wszystkich obwodach 

łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa 

świętokrzyskiego oraz w niektórych obszarach objętych różnymi 

formami ochrony przyrody, tj. Świętokrzyski Park Narodowy oraz 

część rezerwatów. Szczegółowe dane w tym zakresie znajdują się 

w załącznikach nr 1 i nr 2 do rozporządzenia. W załącznikach 

tych podane są także liczby dzików do odstrzału w poszczególnych 

obwodach łowieckich.  
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Ustalam następujące zasady organizacyjne wykonania odstrzału 
sanitarnego: 
 

1/ na potrzeby wykonania odstrzału sanitarnego nie będzie 

prowadzona odrębna ewidencja pobytu myśliwych w łowisku. W 

obowiązujących wzorach ewidencji, w przypadku prowadzenia 

odstrzału sanitarnego, należy umieścić adnotację: „Odstrzał 

sanitarny”. 

2/ odstrzał sanitarny dzików będzie się odbywał na podstawie 

indywidualnego upoważnienia, do wystawienie którego jest 

obowiązany odpowiednia zarządca lub dzierżawca obwodu 

łowieckiego, lub dyrektor parku narodowego albo regionalny 

dyrektor ochrony środowiska – wzór upoważnienia określony jest 

w załączniku nr 1. 

3/ tusze dzików odstrzelonych w ramach odstrzału sanitarnego w 

strefie/obszarze wolnym  nie podlegają badaniom w kierunku 

wykluczenia afrykańskiego pomoru świń i mogą być przeznaczone 

wyłącznie do użytku własnego myśliwego (po badaniu na włośnie) 

lub utylizacji, 

4/ tusze dzików odstrzelonych w ramach odstrzału sanitarnego w 

strefach podlegają badaniom w kierunku wykluczenia 

afrykańskiego pomoru świń na dotychczas obowiązujących 

zasadach 

5/ tusze dzików odstrzelonych w ramach odstrzału sanitarnego 

będą znakowane. Znak ma zawierać niepowtarzalny numer 

składający się z kodu województwa, kodu powiatu i kolejnego 

numeru. Do tego celu najlepiej nadają się plomby weterynaryjne, 

Zawierają one dodatkowo litery „IW”, które w przypadku 

stosowania tego typu znacznika również należy wpisać do 

wszelkich obowiązujących dokumentów. Opaskę/plombę zakłada 

się na prawy staw skokowy. Dodatkowo tuszę znakuje się poprzez 

nacięcie prawej małżowiny usznej. W celu lepszej widoczności 

zalecam wycinanie w małżowinie usznej trójkąta. Znakowanie 

musi odbyć się w łowisku, niezwłocznie po dokonaniu odstrzału.  

Znaczniki PLW przekażą nieodpłatnie zarządcom lub dzierżawcom 

obwodów łowieckich w liczbie gwarantującej oznakowanie tusz 

pozyskanych dzików. Z przekazania należy sporządzić protokół 
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uwzględniający dane przekazującego i otrzymującego, liczbę 

wydanych znaczników oraz ich numery. W  przypadku zwrotów 

niewykorzystanych znaczników należy sporządzić analogiczny 

dokument.  Numer zawarty na znaku musi zostać wpisany we 

wszystkich dokumentach dotyczących odstrzelonego dzika, w tym 

także w przypadku wysyłki próbek do laboratorium bądź utylizacji 

zwłok. W przypadku zagubienia znacznika myśliwy ma obowiązek 

zgłosić ten fakt do zarządcy/dzierżawcy, a ten bezzwłocznie 

informuje o tym PLW., 

6/ myśliwy po dokonaniu odstrzału sanitarnego wypełnia 

dokument dochodzenia epizootycznego – załącznik nr 2;  

dokument musi być podpisany czytelnie przez myśliwego oraz 

przez osobę, która poświadczy dane wpisane do protokołu (osoba 

wyznaczona przez koło łowieckie); dokument musi być 

dostarczony do siedziby PIW w uzgodnionym czasie i formie, nie 

jest wymagana dokumentacja fotograficzna, 

7/ fakt dokonania odstrzału sanitarnego musi być zgłoszony 

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii najpóźniej dnia następnego 

do godziny 10:00. Powiatowy Lekarz Weterynarii   zastrzega sobie 

prawo do żądania okazania tuszy bez podania przyczyny; 

czynność tą należy wykonywać przynajmniej wyrywkowo w celu 

weryfikacji prawidłowości oznakowania i zgodności danych w 

dokumentacji, 

8/ za każdą sztukę dzika odstrzelonego w ramach odstrzału 

sanitarnego przysługuje ryczałt wskazany w rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016r. w 

sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego 

dzików (Dz. U. z 2018 r., poz. 2194), 

7/ kwoty ryczałtu w strefie/obszarze wolnym wynoszą: 

     - za samicę przelatkę lub samicę dorosłą  -  650 zł brutto, 

  -  za dzika innego niż samica określona powyżej – 300 zł brutto, 

9/ koło łowieckie wystawia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii 

fakturę lub rachunek za dziki odstrzelone w ramach odstrzału 

sanitarnego w cyklach miesięcznych – do 10. dnia następnego 

miesiąca za dziki odstrzelone w miesiącu poprzednim. Do faktury 

lub rachunku Koło Łowieckie dołącza oryginały dokumentów 
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dochodzenia epizootycznego z odstrzału sanitarnego oraz 

sprawozdania miesięczne - załącznik nr 3. W świetle 

obowiązujących przepisów kwota ryczałtu jest podzielona:  80 % 

kwoty ryczałtu przysługuje myśliwemu, który dokonał odstrzału 

sanitarnego i 20% dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. 

Ryczałt wypłaca  Powiatowy Lekarz Weterynarii na rachunek Koła 

Łowieckiego, które przekaże odpowiednią kwotę myśliwym, którzy 

dokonali odstrzału sanitarnego, 

10/ zasady bioasekuracji –  

Przypominam Państwu, że 1 lutego weszło w życie rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r.w 

sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane 

podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy 

wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem 

zwierzęcia łownego z gatunku dzik. Tresc rozporządzenia jest 

krótka, więc przytaczam ją w całości. 

§ 1.[Postępowanie na obszarach objętych nakazami, 
zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub 
ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem 
afrykańskiego pomoru świń] Na obszarach objętych nakazami, 
zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub 
ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego 
pomoru świń, zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz przepisami Unii Europejskiej 
wydanymi w tym zakresie: 

1) podczas polowania lub odstrzału sanitarnego dzików używa się: 

a) oczyszczonego i odkażonego sprzętu oraz obuwia, 

b) odzieży poddanej procesowi mającemu na celu inaktywację wirusa 
afrykańskiego pomoru świń; 

2) podczas wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem 
pozyskanych dzików należy: 

a) zachować zasady higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka 
rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, w szczególności 
myć i odkażać ręce oraz obuwie, 
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b) dokonać patroszenia odstrzelonych dzików na powierzchni 
nadającej się do mycia i odkażania lub materiale 
nieprzepuszczalnym, który po wykorzystaniu zostanie 
unieszkodliwiony, 

c) przeprowadzić odkażanie miejsca patroszenia oraz innych miejsc 
zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub wydalinami 
odstrzelonych dzików, 

d) transportować odstrzelone dziki wraz ze wszystkimi ich częściami, 
w tym narządami wewnętrznymi, w szczelnych pojemnikach lub 
workach, 

e) dokonać czyszczenia i odkażenia przedmiotów, które mogą 
spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń, w 
tym narzędzi i noży używanych podczas patroszenia odstrzelonych 
dzików, 

f) przeprowadzić po każdym transporcie mycie i odkażanie środka 
transportu oraz pojemników, w których znajdowały się odstrzelone 
dziki lub ich części, 

g) przechowywać tusze i wszystkie części ciała odstrzelonych dzików 
w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi z tuszami i 
częściami ciała pozostałych gatunków zwierząt łownych. 

§ 2.[Przestrzeganie zasad bioasekuracji] Na obszarach innych 
niż wymienione w § 1 podczas polowania lub odstrzału sanitarnego 
dzików przestrzega się zasad bioasekuracji określonych w § 1 pkt 1. 

§ 3.[Przeprowadzanie czynności odkażania] Czynności 
odkażania, w tym odkażania miejsc patroszenia oraz innych miejsc 
zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub wydalinami odstrzelonych 
dzików, przeprowadza się przy użyciu produktów biobójczych 
udostępnionych na rynku i stosowanych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 
produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231). 

§ 4.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
następującym po dniu ogłoszenia. 

 

Jest to dokument powszechnie obowiązujący, więc nie można 

formalnie wymagać od myśliwych przestrzegania bardziej 

rygorystycznych wymogów, jednak w umowach zawieranych z 

/dok/tresc,DZU.2018.232.0002231,USTAWA-z-dnia-9-pazdziernika-2015-r-o-produktach-biobojczych.html
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kołami można spróbować zapisy wynikające z wytycznych 

Głównego Lekarza Weterynarii 

 

11/ przed rozpoczęciem odstrzału poszczególni PLW zawrą umowy 

z dzierżawcami/zarządcami obwodów łowieckich wskazanych w 

rozporządzeniach. W umowach tych nie należy wskazywać liczby 

dzików do odstrzału, gdyż została ona określona w rozporządzeniu 

Wojewody. Zalecam, aby w umowach znalazły się wszystkie wyżej 

przedstawione zasady i regulacje.  

12/ dokumentacja – obowiązuję wzory dokumentów stosowanych 

przy wcześniejszych odstrzałach sanitarnych: 

1. Upoważnienie do wykonywania odstrzału sanitarnego 

dzików. 

2. Dokument dochodzenia epizootycznego. 

3. Sprawozdania miesięczne. 

 


