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Data kontroli .......................................... 

Nr kontroli/ rok …………………………………. 

 

 
PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ...................... 

 
prowadzonej na podstawie upoważnienia Zarządu Okręgowego PZŁ w Bydgoszczy dotyczącego 

przestrzegania zasad bioasekuracji w trakcie wykonywania polowań w Kole Łowieckim                          

Nr ………….. ………………………………..…………… w ……………………  z dnia ………….………… 

Kontrolę przeprowadził ………………………………………………………………………………………………. 

w obecności …………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CZĘŚĆ A. DANE PODSTAWOWE 
Informacje nt. działalności koła 

Obwody łowieckie 
dzierżawione 

Powiat 

Liczba dzików  
Stan na 10.03.2018 / 

minimalna ilość dzików 
przeznaczonych do odstrzału 

w sezonie 2018/2019 

Liczba dzików 
odstrzelonych 

na odstrzał 
sanitarny w 

sezonie 
2018/2019 

Liczba dzików 
odstrzelonych w 

sezonie 2018/2019 
(razem z upadkami) 

  / 
  
  

  
   
  

  / 
  
  

  
   
  

  / 
  
  

  
   
  

SUMA / 
  
  

  
   
  

Czy były odnotowane problemy zdrowotne dzików w 
ostatnim sezonie łowieckim 

TAK* - dla obwodu nr  
  

NIE* 

Czy na terenie obwodu łowieckiego znajduje się 
punkt skupu dziczyzny 

TAK* - podać miejscowość 
 

NIE* 

Czy były w sezonie 2018/2019 problemy z 
organizacją polowań zbiorowych poprzez próby ich 
blokowania. 

TAK* - dla obwodu nr 
 

NIE* 

 Tak Nie Nie dotyczy 

1. Czy koło posiada chłodnie do przetrzymywania dzików     

2. Czy koło posiada miejsce przeznaczone do patroszenia tusz odstrzelonych dzików    

3. Czy koło posiada umowę z firmą utylizacyjną    

4. Czy koło w sezonie 2018/2019 przekazywało patrochy lub tusze do utylizacji    

5. Czy koło prowadziło poszukiwania martwych dzików     
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CZĘŚĆ B. DANE SZCZEGÓŁOWE 

Kontrola zachowania wymogów zasad bioasekuracji w łowisku po 
dokonaniu odstrzału dzika 

P – ocena 
pozytywna, 
N – ocena 
negatywna, 
ND– nie dotyczy 

Zgodnie z wytycznymi odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w 
czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF P N ND 

1. 
Unikanie patroszenia dzików w łowisku, tylko w miarę możliwości, niezwłoczne 
ich przewiezienie do punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, w celu 
wykonania tej czynności w wyznaczonym miejscu na terenie obwodu łowieckiego 

   

2. 
Dziki odstrzelone i przeznaczone do utylizacji, nie są patroszone w łowisku. W ten 
sposób traktowany jest  każdy odstrzelony dzik, u którego przed dokonaniem 
odstrzału stwierdzono objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF; 

   

3. 

W przypadku niemożności uniknięcia patroszenia dzików w łowisku (konieczność 
szybkiego wystudzenia tuszy, dalsze kontynuowanie polowania, itp.) czynność tą 
wykonywano mając na uwadze zapobieżenie przedostawania się krwi z 
pozyskanego dzika do środowiska; 

   

4. Przestrzegana jest terminowość zgłaszania zdarzeń dotyczących odstrzału dzika 
    

5. 
Miejsca patroszenia były obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w 
odpowiednim stężeniu. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią 
dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu; 

   

6. Środki transportu po pozyskaniu dzików były odpowiednio uszczelnione w celu 
zapobiegania możliwości wyciekania krwi;    

7. 
Myśliwi stosowali plastikowe pojemniki odpowiedniej wielkości, umożliwiające 
przeciągniecie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy 
nie było możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału; 

   

8. 
Punkt ważenia tusz dzików pobieranych na użytek własny jest wyposażony w 
środki zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji rąk, pojazdów, przestrzeni 
ładunkowej; 

   

9. Przestrzegany jest w kole zakaz dokarmiania dzików    

10. 
Koło posiada środki dezynfekcyjne w ilości niezbędnej do przeprowadzenia 
doraźnej dezynfekcji. 

   

11. 
W kole znajduje się odzież i obuwie przeznaczone tylko do obowiązkowego użycia 
w trakcie dokonywania oględzin dzików pobieranych na użytek własny. 

   

12. Tusze padłych dzików są zagospodarowane zgodnie z przepisami rozporządzenia 
(WE)  nr 1069/2009    

13. W przypadku pobrania dzika na użytek własny fakt ten został niezwłocznie 
zgłoszony do Zarządu Koła    

14. Koło bieżąco informuje urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku 
padnięcia dzika w obwodzie    

15. Przestrzegany jest przez myśliwych zakaz odsprzedaży  tusz , mięsa lub 
wyrobów pochodzących ze zwierzyny pobranej na użytek własny.    

16. 
U myśliwi posiadających gospodarstwo rolne , w którym utrzymywane są świnie, 
nie są wnoszone ani wwożone zwłoki dzików, tusze dzików, części tusz dzików i 
produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pochodzące z dzików 

   

17. 
Przestrzegany jest zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń 
przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na 
zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt 
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Opis niezgodności zaznaczonych w kolumnie „N” (Ocena Negatywna) 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

 

Zalecenia Kontrolującego: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Informacje administracyjne 

 
 
 
................................................................... 
(data i podpis kontrolującego) 

Adnotacja o odmowie podpisania protokołu kontroli 
przez Kontrolowanego 

 

 
 
................................................................... 
(data i podpis kontrolującego) 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozostawiono u Kontrolowanego 
drugi należy bezzwłocznie przesłać do ZO PZŁ w Bydgoszczy 

 
 
 
 
 
 
...................................................................   ................................................................... 
(pieczęć, data i podpis Kontrolowanego)                             (data i czytelny podpis Kontrolującego) 
 
 
 
 

 
albo, w przypadku odmowy przyjęcia, doręczono Kontrolowanemu za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru dnia …………………………………………. r. 
 
 
 
…..……….……………………………………………. 
(data i podpis kontrolującego) 
 

 

 

 

 

 

POUCZENIE 
1) Zastrzeżenia do protokołu można zgłosić w terminie14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 
2) W przypadku odmowy podpisania protokołu, istnieje obowiązek złożenia na tę okoliczność, przez Kontrolowanego, 

w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu 
kontroli. 

3) Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania go przez kontrolującego i realizacji 
ustaleń kontroli. 

 


