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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/110 – Przeciwdziałanie występowaniu oraz zwalczanie skutków zachorowań drobiu 
hodowlanego na grypę ptaków1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Krakowie 

Kontroler Anna Stochel-Łukasińska – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/145/2018 r. z 5 lipca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
 kontrolowana 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (Urząd bądź 
MUW) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski (Wojewoda) 
  

II. Ocena kontrolowanej działalności 
 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Wojewody Małopolskiego w zakresie 
objętym kontrolą.  

Wojewoda we właściwy sposób realizował obowiązki polegające na prognozowaniu, 
analizowaniu oraz monitorowaniu zagrożeń związanych z grypą ptaków, a następnie 
należycie reagował i aktywnie uczestniczył w usuwaniu skutków epizootii grypy ptaków, 
która miała miejsce na terenie województwa małopolskiego.  

Wojewoda zapewnił odpowiednie finansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków 
grypy ptaków w województwie małopolskim, a swoimi działaniami przyczynił się 
do usprawnienia współpracy podmiotów, instytucji i służb zaangażowanych w zwalczanie 
skutków zachorowań drobiu hodowlanego na grypę ptaków oraz ograniczenie zasięgu tej 
epizootii na terenie województwa.  

Uwagi Najwyższej Izby Kontroli dotyczą zasadności załączania do rozporządzeń Wojewody 
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków map zawierających graficzne 
odwzorowanie przebiegu granic obszarów zapowietrzonych oraz zagrożonych.  

  

                                                           
1  Kontrolą objęto lata 2016-2018 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) oraz okres wcześniejszy w zakresie zdarzeń 

i danych niezbędnych do dokonania ocen. 
2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. 

Ocena ogólna2 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działania Wojewody w zakresie zachorowań drobiu hodowlanego na 
grypę ptaków i jej zwalczania 

1.1. W MUW zadania w zakresie zarządzania kryzysowego realizował Wydział 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w ramach którego funkcjonowało m.in. 
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Oddział Bezpieczeństwa i Ochrony 
Przeciwpowodziowej, zajmujące się zadaniami dotyczącymi przeciwdziałania występowania 
i zwalczania skutków zachorowań drobiu hodowlanego na grypę ptaków.  

(dowód: akta kontroli, str. 2-3) 

Przy Wojewodzie Małopolskim funkcjonował Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, 
jako organ pomocniczy w zapewnieniu wykonywania zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego, utworzony przez Wojewodę Małopolskiego stosownym zarządzeniem 
nr 423/12 z dnia 23 października 2012 r.3, zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym4.  

(dowód: akta kontroli, str. 2-3) 
Plan Zarządzania Kryzysowego Województwa Małopolskiego, zawierał następujące 
elementy w związku epizootią grypą ptaków: charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka 
ich wystąpienia (zagrożenie epidemią i epizootią, analiza ryzyka, siatka bezpieczeństwa). 
Ryzyko wystąpienia epizootii oszacowano w planie jako „średnie”5 
W planie, w postaci siatki bezpieczeństwa, wskazano obszary zadań i obowiązków dla 
uczestników zarządzania kryzysowego, również w odniesieniu do epizootii, 
przyporządkowując poszczególnym fazom zarządzania kryzysowego (zapobieganie, 
przygotowanie, reagowanie, odbudowa) właściwych uczestników. Przypisano organom 
Inspekcji Weterynaryjnej oraz jednostkom samorządu terytorialnego zadania w zakresie 
monitorowania zagrożenia epizootiami. 

(dowód: akta kontroli, str. 4-15) 
 

1.2. Schemat postępowania przy zwalczaniu wysoko zjadliwej grypy ptaków był zawarty 
w Planie Zarządzania Kryzysowego Województwa Małopolskiego w procedurach: 2.1.20 
Procedura postępowania na wypadek zagrożenia lub chorób zwierząt i Procedurze 
Wojewódzkiego Centrum Zarządzenia Kryzysowego nr 34 wystąpienie epizoocji wśród 
zwierząt.  
Procedura postępowania w czasie wystąpienia zagrożenia lub wystąpienia choroby 
zakaźnej zwierząt zakładała przygotowanie sprawnego mechanizmu działania w przypadku 
zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt. Uczestnikami 
procedury byli Wojewoda Małopolski, Wojewódzki Zespół Zarządzana Kryzysowego 
(WZZK), Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK). Opis postępowania 
zakładał: monitorowanie stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt, bilans i tryb 
uruchamiania sił i środków, uruchomienie działań ze wskazaniem wykonawców 
poszczególnych działań. 

(dowód: akta kontroli, str. 4-6,16-21) 

Zasady postępowania WCZK w przypadku wystąpienia epizoocji wśród zwierząt zawierały 
metody i tryb postępowania podczas koordynacji działań ratowniczych, mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia epizoocji wśród zwierząt. Procedurą 
działań objęte były wszystkie podmioty biorące udział w działaniach ratowniczych. 
Procedura została sporządzona w oparciu o plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt opracowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, a zatwierdzonych przez 
Głównego Lekarza Weterynarii. W procedurze wskazano m.in. podmioty przewidziane 
do działań (w tym podmioty wiodące: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie, 

                                                           
3  Zmienionym zarządzeniami nr 57/13 z 5 marca 2013 r. nr 7/14 z 13 stycznia 2014 r., nr 460/14 z 8 grudnia 2014 r. nr 520/15 

z 31 grudnia 2015 r., nr 259/16 z 18 lipca 2016 r., nr 72/17 z 9 marca 2017 r., nr 287/17 z 12 lipca 2017 r., nr 479/17  
z 7 listopada 2017 r., nr 33/18 z 25 stycznia 2018 r., nr 250/18 z 28 czerwca 2018 r. 

4  Dz. U. z 2017 r. poz. 209, ze zm..  
5  W skali obejmującej pięć poziomów: minimalne, małe, średnie, duże, ekstremalne. 

Opis stanu  
faktycznego 
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Komenda Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie, jednostki samorządu terytorialnego, 
zasady postępowania, informację ogólną dot. zagrożeń epidemicznych zwierząt 
w województwie małopolskim, zadania jednostek współdziałających (m.in. Małopolskiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Wydziału Rolnictwa 
i Wydziału Polityki Społecznej MUW, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Krakowie), obieg informacji na różnych szczeblach, wykaz Powiatowych Inspektorów 
Weterynarii, wykaz chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości 
ich zwalczania.  

(dowód: akta kontroli, str. 4-6, 22-58) 
 

1.3. Wydział Rolnictwa MUW w dniu 31 marca 2017 r. opracował Model postępowania 
ze zwłokami zwierzęcymi w sytuacji zagrożenia epizootycznego w województwie 
małopolskim. W ww. modelu wskazano m.in. sposób zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
w województwie małopolskim, ocenę wskazanych wcześniej lokalizacji grzebowisk 
dokonanych na podstawie poprzednich rekomendacji, wyliczenia wielkości niezbędnych 
grzebowisk dla zwierząt potrzebnych w przypadku przekroczenia mocy przerobowych 
zakładu utylizacji zajmującego się utylizacją zwłok na terenie województwa małopolskiego. 
Z modelu wynikały m.in. następujące wnioski: 

 w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem 
przeżuwaczy) moc przerobowa zakładu utylizacji działającego dla terenu województwa 
małopolskiego zapewniała utylizację 5% pogłowia trzody chlewnej i drobiu, 

 w celu zabezpieczenia utylizacji 5% pogłowia wszystkich gatunków zwierząt 
gospodarskich należało wyznaczyć lokalizację grzebowisk o łącznej powierzchni 
ok. 5 ha, 

 grzebowiska mogą być potrzebne tylko w przypadku wystąpienia masowych padnięć 
przeżuwaczy.  

(dowód: akta kontroli, str. 4-6, 59-79) 
 

1.4. W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2016 do dnia zakończenia kontroli NIK, 
wystąpiło dziewięć ognisk zachorowań na wysoce zjadliwą grypę ptaków HPAI podtyp 
H5N8 dotyczących drobiu hodowlanego i pięć dotyczących dzikiego ptactwa: 
–  drób, w miejscowości: 

 Książ Wielki, gmina Miechów, powiat miechowski (pozycja nr 8 GLW), 

 Wielka Wieś, gmina Miechów, powiat miechowski (pozycja nr 9 GLW), 

 Czuszów, gmina Pałecznica, powiat proszowicki (pozycja nr 12 GLW), 

 Dąbrowa Tarnowska, gmina Dąbrowa Tarnowska, powiat dąbrowski (pozycja nr 17 
GLW) , 

 Krzywaczka, gmina Sułkowice, powiat myślenicki (pozycja nr 26 GLW), 

 Kraków, gmina Kraków, powiat krakowski grodzki (pozycja nr 30 GLW), 

 Poręba Żegoty, gmina Alwernia, powiat chrzanowski (pozycja nr 36 GLW), 

 Jurczyce, gmina Skawina, powiat krakowski grodzki (pozycja nr 65 GLW), 

 Libertów, gmina Mogilany, powiat krakowski (pozycja nr 62 GLW), 
–  ptaki dzikie: 

 Zbiornik wodny Bagry, powiat krakowski grodzki (pozycja nr 12 GLW), 

 Rzeka Wisła w okolicy mostu Grunwaldzkiego, powiat krakowski grodzki (pozycja 
nr 15 GLW), 

 Rzeka Wisła w okolicy stopnia Dąbie, powiat krakowski grodzki (pozycja nr 16 GLW), 

 Rzeka Drwinia okolica ul Nad Drwinią, powiat krakowski grodzki (pozycja nr 23 
GLW), 

 Rzeka Wisła przy Bulwarze Wołyńskim, powiat krakowski grodzki (pozycja nr 53 
GLW)  

(dowód: akta kontroli, str. 80-184, 318-319) 
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Stosownie do art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt6, w przypadku zagrożenia wystąpienia 
lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania powiatowy 
lekarz weterynarii, w drodze rozporządzenia – aktu prawa miejscowego, może określić 
obszar, na którym występuje choroba zakaźna zwierząt lub zagrożenie wystąpienia tej 
choroby, w szczególności jako obszar zapowietrzony lub zagrożony. Ww. rozporządzenie 
może dotyczyć obszaru tylko jednego powiatu (art. 45 ust. 2). W przypadku zagrożenia 
wystąpienia lub wystąpienia choroby na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu, 
stosowne rozporządzenie wydaje wojewoda (art. 46 ust. 3 pkt 1 uozz).  

W kontrolowanym okresie Wojewoda wydał rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce 
zjadliwej grypy ptaków: 

 29 grudnia 2016 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie 
powiatu proszowickiego i miechowskiego7, 

 3 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie 
powiatu dąbrowskiego i tarnowskiego8, 

 10 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie 
powiatu myślenickiego, krakowskiego ziemskiego i wadowickiego9 (zmienione 
rozporządzeniem z 16 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy 
ptaków na terenie powiatów: myślenickiego, krakowskiego grodzkiego, krakowskiego 
ziemskiego i wadowickiego)10, 

 3 lutego 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie 
powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego ziemskiego, oświęcimskiego 
i wadowickiego11, 

 10 marca 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie 
powiatów: krakowskiego grodzkiego, krakowskiego ziemskiego, myślenickiego, 
wielickiego (zmienione rozporządzeniem z 24 marca 2017 r. w sprawie zwalczania 
wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów: krakowskiego grodzkiego, 
krakowskiego ziemskiego, myślenickiego, wielickiego i wadowickiego).12 

W ww. rozporządzeniach wskazano, iż w gospodarstwach znajdujących się w obszarze 
zapowietrzonym nakazano m.in. niezwłocznie czyścić i odkazić środki transportu i sprzęt 
wykorzystywany do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki, nawozów 
naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa i wyjeżdżających 
z niego oraz innych przedmiotów i substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce 
zjadliwej grypy ptaków, oczyszczanie, odkażanie, deratyzację, dezynsekcję miejsc 
przebywania drobiu i innych ptaków utrzymanych w obrębie gospodarstwa. 
W gospodarstwach znajdujących się na obszarze zagrożonym nakazano m.in. niezwłocznie 
czyścić i odkazić środki transportu i sprzęt wykorzystywany do transportu drobiu lub innych 
ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki, nawozów naturalnych, innych środków transportu 
wjeżdżających do gospodarstwa i wyjeżdżających z niego oraz innych przedmiotów 
i substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.  
Granice obszarów zapowietrzonych i zagrożonych zostały wyznaczono stosownie 
do wymogów § 10 ust. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków13 (obszar zapowietrzony powinien 
mieć promień co najmniej 3 km wokół ogniska choroby, obszar zagrożony – co najmniej 10 
km wokół ogniska choroby).  
Do przedmiotowych rozporządzeń nie załączono map obrazujących przebieg granic 
ww. obszarów w formie graficznej.  

(dowód: akta kontroli, str. 197-202) 

                                                           
6  Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 ze zm., zwana dalej uozz. 
7  Dz.U. Województwa Małopolskiego z 2016 r., poz. 7984. 
8  Dz. U Województwa Małopolskiego z 2017r., poz. 23.  
9  Dz. U. Województwa Małopolskiego z 2017 r., poz. 298. 
10 Dz. U. Województwa Małopolskiego z 2017 r., poz. 533  
11 Dz.U. Województwa Małopolskiego z 2017 r., poz. 929  
12 Dz.U. Województwa Małopolskiego z 2017 r., poz. 2055. 
13 Dz. U. Nr 239, poz. 1752 
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Dyrektor Wydziału Rolnictwa wyjaśnił, że obowiązujące przepisy prawa, na podstawie 
których wydawane są przedmiotowe rozporządzenia nie nakładają obowiązku załączania 
map z zaznaczonymi obszarami zagrożonymi chorobą zakaźną zwierząt. Służby 
weterynaryjne, jedynie pomocniczo przy wyznaczaniu obszarów zagrożonych 
i zapowietrzonych, korzystały z mapy pochodzącej z zasobów witryny internetowej 
Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Mapy powyższe nie mogły zostać 
opublikowanie w przedmiotowych rozporządzeniach. Dyrektor w wyjaśnieniach podkreślił, 
że do żadnego z rozporządzeń wydanych przez Wojewodę Małopolskiego dotyczących 
zwalczania zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa małopolskiego nie zostały 
wniesione uwagi przez uprawnione organy, a obszar zagrożony i zapowietrzony został 
szczegółowo opisany w treści rozporządzeń dotyczących zwalania wysoce zjadliwej grypy 
ptaków na terenie województwa małopolskiego. 

(dowód: akta kontroli, str. 324-326)  

W dniu 23 stycznia 2017 r. Wojewoda Małopolski uchylił rozporządzenie w sprawie 
zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu proszowickiego 
i miechowskiego14, następnie 1 lutego 2017 r. rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce 
zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów dąbrowskiego i tarnowskiego15 oraz 20 lutego 
2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów: 
myślenickiego, krakowskiego grodzkiego, ziemskiego i wadowickiego16, 3 marca 2017 r. 
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów: chrzanowskiego, 
krakowskiego ziemskiego, oświęcimskiego i wadowickiego17, 25 kwietnia 2017 r. w sprawie 
zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów: krakowskiego grodzkiego 
i ziemskiego, myślenickiego, wielickiego i wadowickiego18. 

(dowód: akta kontroli, str. 197-202) 

1.5. Wydatki na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym epizootii grypy ptaków 
w 2017 r., w województwie małopolskim, które poniósł Wojewoda Małopolski w 2016 r. oraz 
2017 r. wyniosły odpowiednio: 118,9 tys. zł i 2.106,0 tys. zł. W 2016 r. w dziale 
010 (Rolnictwo i łowiectwo), w rozdziale 01022 (Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz 
badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt 
i produktach pochodzenia zwierzęcego) wydatkowano w § 4170 – 5,8 tys. zł, w § 4210 – 
49,1 tys. zł, w § 4230 – 12,2 tys. zł, w § 4300 – 49,2 tys. zł i w § 4590 (Kary  
i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych) – 2,4 tys. zł. W 2017 r. w § 4170 – 
187,3 tys. zł, w § 4210 – 66,3 tys. zł, w § 4230 – 27,2 tys. zł, w § 4300 – 1.084,1 tys. zł  
i w § 4590 (Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych) – 741,0 tys. zł.  

Powyższe środki pochodziły z podziału rezerw celowych dokonanych decyzją Ministra 
Finansów z 3 marca 2017 r., na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: zwiększająca 
wydatki w części 85/12 (województwo małopolskie) dział 010, rozdział 01022 o 2.000.000 zł 
(pozostałe środki pochodziły z budżetu Wojewody w ramach planu podstawowego 
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie).19 

(dowód: akta kontroli, str. 203-252, 320-323) 

1.6. Wystąpienie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Ministra Finansów 
o rozwiązanie rezerwy celowej było poprzedzone wnioskiem Wojewody Małopolskiego 
z dnia 25 stycznia 2017 r. Wniosek Wojewody został złożony niezwłocznie po otrzymaniu 
wniosku od Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Również niezwłocznie 
przekazywane były przez Wojewodę do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii 

                                                           
14 Dz.U. Województwa Małopolskiego z 2017 r., poz. 656. 
15 Dz.U. Województwa Małopolskiego z 2017 r., poz. 891. 
16 Dz. U. Województwa Małopolskiego z 2017 r., poz. 1288. 
17 Dz. U. Województwa Małopolskiego z 2017 r., poz. 1668. 
18 Dz.U. Województwa Małopolskiego z 2017 r., poz. 3039. 
19 W kontrolowanym okresie Minister Finansów przyznał jeszcze środki w dziale 010, w rozdziale 01022 decyzjami: z 20 marca 

2017 r. zwiększając wydatki o 3.644.000 zł, z 29 sierpnia 2017 r. zwiększając wydatki o 735.000 zł, z 13 października 2017 r. 
zwiększając wydatki o 28.000 zł, z 6 listopada 2017 r. zwiększając wydatki o 650.000 zł, z 18 kwietnia 2018 r. zwiększając 
wydatki o 3.507.000 zł, decyzja z 30 lipca 2018 r. zwiększając wydatki o 999.000 zł. Środki te nie zostały przeznaczone na 
walkę z ptasia grypą. 
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w Krakowie środki finansowe otrzymywane od Ministra Finansów w wyniku podziału rezerw 
celowych.  

(dowód: akta kontroli str. 204-252, 320-323) 

1.7. W kontrolowanym okresie nie planowano i nie przeprowadzono kontroli organów 
Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie prawidłowości wydatkowania środków poniesionych 
na zwalczanie skutków epizootii grypy ptaków na obszarze województwa. W 2017 r. 
w ramach kompleksowej kontroli wielowydziałowej MUW przeprowadził w wojewódzkim 
Inspektoracie Weterynaryjnym w Krakowie kontrole obejmującą m.in. zakres tematyczny 
„Prawidłowość realizacji zadań w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt”. 

(dowód: akta kontroli, str. 253-309)  

W kwestii nieplanowania i nieprzeprowadzania kontroli prawidłowości wydatków 
poniesionych na zwalczanie skutków zachorowań drobiu na grypę ptaków Dyrektor 
Wydziału Organizacji i Kontroli wyjaśniła: (…) Z uwagi na szeroki zakres zadań 
merytorycznych realizowanych przez WIW w Krakowie, jak również możliwości kadrowe 
komórki odpowiedzialnej za kontrole w zakresie finansowo-księgowym (Oddział Kontroli 
Zewnętrznej w Wydziale Organizacji i Kontroli) oraz konieczność przeprowadzenia innych 
kontroli o charakterze priorytetowym (w szczególności na zlecenie właściwych ministrów), 
nie było możliwe objęcie kontrolą całości gospodarki finansowej jednostki. Ustalając na 
etapie opracowania programu kontroli rodzaje wydatków budżetowych, które zostaną objęte 
badaniem w WIW, kierowano się w szczególności istotnością wydatków budżetowych, 
wynikających z planu finansowego jednostki. Mając powyższe na uwadze, podjęto decyzję 
o objęciu kontrolą finansowo-księgową wydatków inwestycyjnych, wydatków na utrzymanie 
samochodów służbowych, jak również na wynagrodzenia pracowników i z tytułu zawartych 
umów cywilno-prawnych. Zaznaczyć należy, że w okresie objętym kontrolą (2016 r.) na 
zwalczanie skutków zachorowań drobiu hodowlanego na grypę ptaków Wojewódzki 
Inspektorat Weterynarii w Krakowie wydatkował kwotę 118.862,24 zł, co stanowiło zaledwie 
0,26 % ogółu zrealizowanych wydatków (44.265.811,78 zł). Nie mniej jednak, mając na 
uwadze efektywność nadzoru nad działalnością administracji zespolonej w województwie 
małopolskim, przy określaniu tematyki przyszłych kontroli, uwzględniona zostanie – w miarę 
możliwości kadrowych – zasada, aby w odniesieniu do wszystkich zadań wytypowanych do 
kontroli merytorycznej sprawdzeniu podlegała również prawidłowość poniesionych na ich 
realizację wydatków.  

(dowód: akta kontroli, str. 315-317) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że celowym byłoby w przyszłości, w sytuacji 
wydawania przez Wojewodę rozporządzeń w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy 
ptaków, załączanie do nich graficznego odwzorowania przebiegu granic obszarów 
zapowietrzonych i zagrożonych na mapie. Mając na względzie liczne grono adresatów 
takich uregulowań oraz często zawiły opis przebiegu granic, przyjęcie takiego rozwiązania 
stanowiłoby dobrą praktykę, usprawniłoby współdziałanie poszczególnych służb 
zaangażowanych w zwalczanie epizootii oraz mogłoby mieć pozytywny wpływ na 
przestrzeganie nakazów i zakazów, których adresatami są hodowcy drobiu oraz inni 
mieszkańcy terenów zlokalizowanych w pobliżu ognisk choroby.  

(dowód: akta kontroli str. 197-202) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Wojewody Małopolskiego 
w powyższym obszarze.  

Wojewoda we właściwy sposób realizował obowiązki polegające na prognozowaniu, 
analizowaniu oraz monitorowaniu zagrożeń związanych z grypą ptaków, a następnie 
należycie reagował i aktywnie uczestniczył w usuwaniu skutków epizootii grypy ptaków, 
która miała miejsce na terenie województwa małopolskiego. Wojewoda zapewnił 
odpowiednie finansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków grypy ptaków 
w województwie.  

Uwagi dotyczące 

badanej działalności 

Ocena cząstkowa 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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2. Współpraca w zakresie zachorowań drobiu hodowlanego na grypę 
ptaków 

2.1. Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zaleceń 
do powiatowych planów zarządzania kryzysowego (nr 306/17) Wojewoda określił z jakich 
elementów powinny się składać powiatowe plany zarządzania kryzysowego. Zgodnie 
z ww. zaleceniami Plan główny powinien zawierać: 
1) Charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących 

infrastruktury krytycznej oraz mapy ryzyka i mapy zagrożenia, 
2) Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki 

bezpieczeństwa, 
3) Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych, 
4) Zadania określone planami działań krótkoterminowych. 
Zespól przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej miał zawierać: 
1) Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń, 
2) Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków uczestniczących w realizacji przedsięwzięć 

planowanych na wypadek sytuacji kryzysowej, 
3) Procedury reagowania kryzysowego. Nie było konieczne sporządzanie procedur 

postępowania odrębnie dla każdej kategorii zagrożenia, 
4) Współdziałanie miedzy siłami uczestniczącymi w realizacji przedsięwzięć planowanych 

na wypadek sytuacji kryzysowej, 
Załącznikami funkcjonalnymi planu głównego miały być: 
1) Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 
2) Organizacja łączności miedzy podmiotami realizującymi zadania z zakresu zarzadzania 

kryzysowego, 
3) Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania wynikające 

z Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, 
4) Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek 

zagrożeń, 
5) Organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych, 
6) Organizację ratownictwa, opieki medycznej i pomocy społecznej oraz pomocy 

psychologicznej, 
7) Organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla obszaru powiatu, 
8) Wykaz zawartych umów i porozumień, 
9) Zasady i tryb ocenia i dokumentowania szkód, 
10) Procedury uruchamiania rezerw strategicznych, 
11) Wykaz infrastruktury krytycznej, 
12) Priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej. 

(dowód: akta kontroli, str. 4-6, 185-191)  

Zatwierdzane przez Wojewodę powiatowe plany zarządzania kryzysowego obowiązujące na 
obszarach wystąpienia ognisk ptasiej grypy zawierały charakterystykę zagrożeń w tym 
ptasiej grypy o wysokiej zjadliwości. I tak przykładowo: 
W Powiatowym Planie Zarzadzania Kryzysowego Powiatu Proszowickiego określono 
katalog zadań związanych z reagowaniem na wystąpienie epidemii wśród zwierząt. 
W Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu Miechowskiego zidentyfikowano 
ryzyko wystąpienia zagrożeń epizootycznych (choroby zakaźne zwierząt, wysoce zjadliwa 
grypa ptaków), ze szczególnym uwzględnieniem realizacji ustanowionych zadań lub 
świadczeń realizujących przez organy oraz osoby funkcyjne uczestniczące w systemie 
zarządzania kryzysowego powiatu miechowskiego.  
W Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu Dąbrowskiego zostało zidentyfikowane ryzyko 
wystąpienia choroby zakaźnej wśród zwierząt w katalogu zagrożeń powiatu dąbrowskiego 
ponadto w planie zawarta była procedura postępowania dot. zagrożenia 
epidemiologicznego.  

(dowód: akta kontroli, str. 4-6, 182-196a) 
 

2.2. W dniu 27 grudnia 2016 r. odbyło się doraźne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego, w związku z wystąpieniem na terenie województwa 
małopolskiego ogniska wysoko zjadliwiej grypy ptaków HPAI-H5N8 (powiat miechowski dwa 

Opis stanu  
faktycznego 
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przypadki i powiat proszowicki jeden przypadek). W trakcie posiedzenia zespołu Małopolski 
Wojewódzki Lekarz Weterynarii przedstawił sytuacje w województwie oraz poinformował 
o wyznaczeniu strefy zapowietrzonej i strefy skażonej. W strefie zapowietrzonej uśmierceniu 
i utylizacji podlegał cały drób a pomieszczenia podlegały dezynfekcji oraz wykładane były 
maty dezynfekcyjne. O sytuacji zostały poinformowane Państwowa Staż Pożarna i Policja.  

(dowód: akta kontroli, str. 196a) 

W okresie od stycznia do marca 2017 r. sporządzane były przez Wydział Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego raporty z podjętych działań związanych z grypą ptaków na 
terenie województwa małopolskiego. W raportach tych informowano m.in. o: 

 przeprowadzonych kontrolach zabezpieczenia epizootycznego,  

 działaniach prowadzonych w ramach eradykacji i zapobieganiu szerzenia się choroby,  

 przeprowadzonych perlustracjach i kontrolach przestrzegania zasad bioasekuracji, 

 ilości zabitego drobiu, sposobie uśmiercenia i utylizacji, 

 przeprowadzonych dezynfekcjach gospodarstw, rozłożeniu mat dezynfekcyjnych na 
drogach, 

 wydanych decyzjach administracyjnych, nałożonych mandatach i karach pieniężnych na 
podmioty, które nie zastosowały się do zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych 
z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091),  

 prowadzonych pracach związku z koniecznością udokumentowania zaistniałej sytuacji 
w celu wypłaty odszkodowań, 

 stanie zdrowia osób, które miały kontakt z zakażonym ptactwem (nadzór powiatowych 
stacji sanitarno-epidemiologicznych), 

 działaniach informacyjnych prowadzonych wśród mieszkańców. 
(dowód: akta kontroli, str. 80-184)  

2.3. W ramach współpracy ze służbami wojewódzkimi, w związku z wystąpieniem na terenie 
województwa małopolskiego przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków, Wojewoda zwołał 
doraźne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wojewoda wydał 
rozporządzenia wyznaczające strefy zapowietrzone i zagrożone ptasią grypą. Państwowa 
Straż Pożarna i Policja zostały poinformowane o sytuacji i współdziałały z Inspekcją 
Weterynaryjną przy wykonywaniu zadań związanych z przeciwdziałaniem 
rozprzestrzeniania się zagrożenia na obszarze województwa małopolskiego 
(m.in. zapewnienie asysty i pomocy powiatowym lekarzom weterynarii w czasie 
prowadzonych przez nich w tym zakresie czynności). 

(dowód: akta kontroli, str. 310-314) 

2.4. W związku z prowadzonymi przez Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 
działaniami, w oparciu o procedury dotyczące wysoko zjadliwej grypy ptaków, 
nie stwierdzono sporów kompetencyjnych między poszczególnymi służbami i podmiotami.  

(dowód: akta kontroli, str. 310-314) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Wojewody Małopolskiego 
w powyższym obszarze.  

Wojewoda swoimi działaniami przyczynił się do usprawnienia współpracy podmiotów, 
instytucji i służb zaangażowanych w zwalczanie skutków zachorowań drobiu hodowlanego 
na grypę ptaków oraz ograniczenia zasięgu tej epizootii w województwie małopolskim.  

 

 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Krakowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego 

Kraków, dnia 25 września 2018 r. 

 

 p.o. Dyrektor  
 Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

w Krakowie 
Kontroler 

 
z up. 

Marcin Kopeć 
p.o. Wicedyrektor 

Anna Stochel-Łukasińska 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

Prawo 
zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
wykorzystania 
uwagi  


