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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 Wiesław Matras – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/134/2018 z 27 czerwca 2018 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
 kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie, ul. Brodowicza 13, 30-965 Kraków (WIW lub 
Inspektorat) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Agnieszka Szewczyk-Kuta, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (MWLW lub 
Wojewódzki Lekarz)  

 (dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w okresie badanym prawidłowo i skutecznie 
przeciwdziałał zachorowaniom drobiu hodowlanego na grypę ptaków.  

Przyjęty przez MWLW Plan gotowości zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na 
poziomie województwa małopolskiego (HPAI-Plan) spełniał wymogi art. 54 ust. 2 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt3. Wojewódzki Lekarz prowadziła rzetelny nadzór nad podległymi Powiatowymi 
Lekarzami Weterynarii (PLW)4 przy realizacji programu, mającego na celu wykrycie zakażeń 
wirusami wywołującymi grypę ptaków. W ocenie NIK działania Inspektoratu związane 
z upowszechnianiem informacji o zasadach bioasekuracji wśród hodowców drobiu 
przyczyniały się do zabezpieczenia przed ewentualnym przeniknięciem wirusa HPAI. 

Na każdym etapie działań związanych ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 
MWLW skutecznie współpracował z organami właściwymi w sprawach zarządzania na 
szczeblu wojewódzkim oraz innymi podmiotami i służbami uczestniczącymi w zwalczaniu 
skutków epizootii grypy ptaków. Wojewódzki Lekarz rzetelnie prowadził nadzór nad 
podległymi PLW w zakresie realizacji nakazów i zakazów wydanych w aktach prawa 
miejscowego (rozporządzeniach) w sprawie zwalczania grypy ptaków.  
W okresie badanym wydatki w województwie małopolskim na sfinansowanie zadań 
w zakresie zwalczania ptasiej grypy wyniosły 2 224,9 tys. zł. Z tego wydatki w wysokości 
1 760,1 tys. zł poniesione zostały na badania laboratoryjne, czyszczenie i dezynfekcję, ubój 
i zniszczenie, odszkodowania, wynagrodzenie dla rzeczoznawców oraz wynagrodzenie dla 
lekarzy – perlustratorów. Środki finansowe do powiatowych inspektoratów weterynarii na 
zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptaków WIW przekazywał w transzach bezpośrednio po 
ich uzyskaniu od Wojewody Małopolskiego. 

                                                      
1  Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia zakończenia kontroli oraz okres wcześniejszy w zakresie zdarzeń 

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

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano 
ocenę opisową. 

3  Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 ze zm., zwana dalej uozz. 
4  Powiatowy lekarz weterynarii (kierownik powiatowego inspektoratu weterynarii). 

Ocena ogólna2 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

1.  Przedsięwzięcia WIW w zakresie zachorowań drobiu 
hodowlanego na grypę ptaków  

1.1. Organizację WIW i zakres działań jego komórek określał regulamin organizacyjnego 
Inspektoratu5.  
W okresie kontrolowanym na terenie województwa małopolskiego stwierdzono dziewięć 
ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI (podtyp H5N8), tj.: 
a) Książ Wielki i Wielka Wieś (powiat miechowski, gmina Książ Wielki) – ogniska choroby 

wyznaczono 20 grudnia 2016 r. i 23 grudnia 2016 r., wygaszono 23 stycznia 2017 r.; 
b) Czuszów (powiat proszowicki, gmina Pałecznica ) – ognisko choroby wyznaczono 

22 grudnia 2016 r., wygaszono 23 stycznia 2017 r.; 
c) Dąbrowa Tarnowska (powiat dąbrowski, gmina Dąbrowa Tarnowska) – ognisko choroby 

wyznaczono 29 grudnia 2016 r, wygaszono 30 stycznia 2017 r.; 
d) Krzywaczka (powiat myślenicki, gmina Sułkowice) – ognisko choroby wyznaczono 

5 stycznia 2017 r., wygaszono 10 lutego 2017 r.;  
e) Kraków (powiat Kraków) – ognisko choroby wyznaczono 12 stycznia 2017 r., wygaszono 

17 lutego 2017 r.  
f)  Poręba Żegoty (powiat chrzanowski, gmina Alwerania) – ognisko choroby wyznaczono 

30 stycznia 2017 r., wygaszono 27 lutego 2017 r.; 
g) Libertów i Jurczyce (powiat krakowski, gmina Mogilany i gmina Skawina) ogniska 

choroby wyznaczono 7 marca 2017 r. i 16 marca 2017 r., wygaszono 20 kwietnia 2017 r.  

W kontrolowanym okresie Wojewódzki Lekarz zbierał, przechowywał, analizował 
i przetwarzał dane dotyczące ptasiej grypy na terenie województwa małopolskiego. 
Na podstawie otrzymanych od PLW raportów ADNS-HPAI6 m.in. o stwierdzeniu choroby 
po weryfikacji przekazanych danych sporządzany był raport MWLW. Raport ten następnie 
przekazywano do Głównego Lekarza Weterynarii (GLW). Niezwłocznie po przesłaniu 
raportu do Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW) przekazywano informacje dot. opisu 
granic obszarów objętych ograniczeniami: zapowietrzonego i zagrożonego wraz z mapą. 
Po wygaszeniu ogniska choroby i weryfikacji danych, sporządzany był raport MWLW, który 
był następnie przesyłany do GIW. W latach 2016-2017 wydano na terenie województwa 
małopolskiego osiem aktów prawa miejscowego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej 
grypy ptaków, tj. jedno rozporządzenie PLW w Miechowie oraz siedem rozporządzeń 
Wojewody Małopolskiego.  
W przypadku, gdy obszary objęte ograniczeniami dotyczyły dwóch lub więcej powiatów, 
stosownie do wymogów art. 46 uozz, MWLW zwracał się z wnioskiem do Wojewody 
Małopolskiego o wydanie rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy 
ptaków i jego publikacji w dzienniku urzędowym Województwa Małopolskiego. Do wniosku 
każdorazowo dołączany był projekt takiego rozporządzenia wraz uzasadnieniem. 
Po ustąpieniu zagrożenia do Wojewody Małopolskiego przesyłany był wniosek o uchylenie 
rozporządzenia wraz z projektem takiego rozporządzenia.  

MWLW wyjaśnił, że w związku z koniecznością szybkiego podejmowania działań 
związanych ze zwalczaniem choroby oraz brakami kadrowymi w powiatowych 
inspektoratach weterynarii (PIW) duża część zadań związanych z opisem granic obszarów 
objętych ograniczeniami była wykonywana przez wyznaczonego pracownika WIW, 
który analizował wytypowane przez powiatowego lekarza weterynarii ww. obszary, 
pozostając z nim w kontakcie. Sporządzona mapa z zaznaczonym granicami oraz słowny 
opis tych granic były następnie przekazywane do PIW. 

(dowód: akta kontroli str. 4,12-38,131-159,161-166,264,265,352,617,618) 

 

                                                      
5  Przyjętym do stosowania Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z 1 lutego 2016 r.  
6  Dane dotyczące grypy ptasiej na terenie województwa.  

Opis stanu 
faktycznego 
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1.2.Informacje od PLW na temat wysoce zjadliwej, w ramach zwalczania HPAI na terenie 
województwa małopolskiego, były terminowo przekazywane MWLW w postaci następującej 
dokumentacji/informacji: 

 sprawozdania miesięcznego o powzięciu podejrzenia lub o stwierdzeniu choroby 
zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, w tym grypy ptaków (w postaci 
dwóch tabel, tj. informacji PLW o stwierdzeniu chorób zakaźnych zwierząt 
podlegających obowiązkowi zwalczania; sprawozdania o zakaźnych chorobach); 

 raport ADNS7, tj. raport PLW o wyznaczeniu pierwotnego ogniska choroby zakaźnej 
zwierząt, podlegającej obowiązkowi notyfikacji. Powyższy raport przekazywany był przez 
PLW w formie pisemnej, faksem lub przy użyciu elektronicznych nośników informacji do 
24 h od otrzymania wyniku oraz telefonicznie w dniu otrzymania wyników przez PLW. 
Wyniki badań były również przekazywane każdorazowo MWLW w formie elektronicznej 
przez laboratorium wykonujące badania; 

 informacje telefoniczne PLW przekazywane do MWLW przed otrzymaniem badań 
laboratoryjnych. W przypadku podejrzenia o zakażeniu wirusem zjadliwej grypy ptaków 
PLW przekazywał telefoniczne informacje na temat dokładnego miejsca podejrzenia, 
ilości sztuk drobiu, objawów klinicznych choroby, ilości oraz czasu pobrania i przesłania 
próbek do badań oraz prawdopodobnego terminu otrzymania wyniku badań w kierunku 
HPAI; 

 opis granic obszarów objętych ograniczeniami: zapowietrzonego i zagrożonego 
przekazywane przez PLW niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia wysoce zjadliwej 
grypy ptaków; 

 raport dotyczący zabezpieczenia epizodycznego, przesyłany codziennie przez PLW8; 

 raport dobowy PLW z działań podejmowanych w związku z wystąpieniem wysoce 
zjadliwej grypy ptaków, przesyłany codziennie od dnia 22 grudnia 2016 r. do dnia 
wygaszenia ostatniego ogniska9; 

 raporty dwutygodniowe o naruszeniu przepisów prawa oraz zastosowanych karach 
wobec właścicieli ptaków, którzy nie zastosowali się do nakazów oraz zakazów 
wprowadzonych w związku z wystąpieniem grypy ptaków (przesyłane co dwa tygodnie 
w wersji elektronicznej10). Od 6 kwietnia 2017 r. wydłużono okres raportowania 
do jednego miesiąca11. Raporty te były przesyłane do dnia 2 czerwca 2017 r.12; 

 faktografia, tj. dokumentacja dotycząca poszczególnych ognisk oraz obszarów 
zapowietrzonych oraz zagrożonych, przesłana przez PLW w wersji elektronicznej13; 

 raport ADNS PLW o wygaszeniu ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej 
obowiązkowi notyfikacji; 

 informacje od PLW o spełnieniu warunków do uchylenia rozporządzenia w sprawie 
wyznaczenia obszarów zagrożonego i zapowietrzonego wystąpieniem HPAI; 

 raport o przeprowadzonych kontrolach w zakresie bioasekuracji w gospodarstwach 
utrzymujących drób, przesyłany co pięć dni14; 

 raporty o przemieszczeniu ptaków do rzeźni z gospodarstw zapowietrzonych 
i zagrożonych (dwa razy w tygodniu)15. 

 (dowód: akta kontroli str. 4,167,168,266-321) 

                                                      
7  Raport ADNS zawierał m.in. dane dot. lokalizacji ogniska choroby wraz z podanymi współrzędnymi GPS, informacje 

dotyczące obszarów objętych ograniczeniami, tj. zapowietrzonego i zagrożonego, daty podejrzenia i stwierdzenia 
występowania choroby, źródła choroby oraz środków zastosowanych w celu zwalczania choroby.  

8  Wzór raportu został przekazany przez GLW w dniu 16 grudnia 2016 r. wraz ze wskazaniem obowiązku przesyłania 
przedmiotowego raportu do GLW codzienne od dnia 17 grudnia 2016 r. 

9  Wzór raportu został przekazany przez GLW w dniu 21 grudnia 2016 r. 
10  Pismem z 12 stycznia 2016 r. WLW przekazał PLW polecenie przesyłania danych wraz ze wzorem raportu. GLW pismem 

z 10 stycznia 2017 r. zobowiązał PLW do przesyłania danych zgodnie z załączoną tabelą. 
11  Pismo GLW z 7 kwietnia 2017 r. 
12 Pismem z dnia 30 maja 2017 r. GLW uchylił obowiązek raportowania, następnie WLW pismem z 31maja 2017 r. 

poinformował PLW o uchyleniu tego obowiązku.  
13  Wzór raportu został przekazany przez GLW w dniu 5 grudnia 2017 r. 
14  Wzór raportu została przekazany przez WLW do PLW wraz z pismem z 30 grudnia 2016 r.  
15  Raport z przemieszczeń drobiu z obszaru zapowietrzonego do rzeźni oraz Raport z przemieszczeń drobiu z obszaru 

zagrożonego do rzeźni przesyłane były przez PLW w związku z pismem GLW (z 22 grudnia 2016 r.). 
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MWLW wyjaśnił, że przed otrzymaniem wyniku badań laboratoryjnych w momencie 
podejrzenia o zakażeniu wirusem HPAI, każdorazowo przekazywał szczegółowe informacje 
do małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), GIW oraz PIW-PIB w Puławach. 

(dowód: akta kontroli str. 344,345) 

1.3. Zgodnie z wymogiem art. 51 ust 6 uozz oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z 25 listopada 2005 r.16 MWLW terminowo oraz wymaganym zakresie 
przekazywał informacje do GLW (dot. HPAI) po weryfikacji danych w postaci następujących 
dokumentów, tj.: 

 informacji miesięcznej o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających 
obowiązkowi zwalczania,  

 sprawozdania o zakaźnych chorobach zwierzęcych; 

 raportu ADNS, tj.. raport WLW o wyznaczeniu pierwotnego ogniska HPAI / wygaszeniu 
ogniska choroby HPAI; 

 opisu granic obszarów objętych ograniczeniami (zapowietrzonego i zagrożonego) wraz 
z mapą przedstawiającą ww. okręgi; 

 szczegółowej informacji dotyczącej ognisk HAPAI, 

 raportu dotyczącego zabezpieczenia epizootycznego oraz raportu dobowego MWLW 
z działań podejmowanych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków; 

 raportu dwutygodniowego o naruszeniu przepisów prawa oraz zastosowanych karach 
wobec właścicieli ptaków, którzy nie zastosowali się do nakazów oraz zakazów 
wprowadzonych w związku z występowaniem grypy ptaków; 

 faktografii dotyczącej poszczególnych ognisk; 

 informacji w sprawie współpracy terenowych organów inspekcji z instytucjami 
państwowymi i podmiotami prywatnymi w zakresie likwidacji ognisk wysoce zjadliwej 
grypy ptaków; 

 informacji dot. weryfikacji nadzoru sprawowanego przez PLW nad wykonywaniem 
rozporządzenia z 20 grudnia 2016 r. MRiRW w sprawie zarzadzania środków 
związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (pismo z 7 marca 2017 r.). 

Po uzyskaniu dodatniego wyniku badań w kierunku wysoce zjadliwej grypy ptaków MWLW 
niezwłocznie przekazywał Wojewodzie Małopolskiemu informację o stwierdzonych 
ogniskach grypy ptaków na terenie województwa małopolskiego wraz ze szczegółowym 
opisem każdego ze stwierdzonych przypadków17. W przekazanych informacjach opisywano 
szczegółowo działania WIW związane ze zwalczaniem choroby oraz stan aktualnej sytuacji 
epizodycznej na terenie województwa małopolskiego. 

Wojewódzki Lekarz na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzenia Kryzysowego MUW 
(pismo z 26 stycznia 2017 r.) przekazał do MUW informację do aktualizacji Planu 
Zarządzania Kryzysowego Województwa Małopolskiego, tj. m.in. procedurę postępowania 
w czasie zagrożenia występowania lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, 
charakterystykę sił i środków WIW oraz mapę występowania HPAI w latach 2016-2017 na 
terenie województwa (pismo z 21 lutego 2017 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 132,133,169,170,171-206,321-340,344-346,601-616) 

1.4. Plan gotowości zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na poziomie województwa 
małopolskiego (dalej: HPAI-Plan) MWLW przyjął w lutym 2008 r. a następnie aktualizował 
w listopadzie 2010 r. oraz czerwcu 2017 r. (pn. HPAI-Plan Aneks nr 1, dalej: HPAI–Plan). 
Plan ten zawierał wszystkie wymagane przepisami art. 54 ust. 2 uozz elementy, w tym 
w szczególności określenie sposobu i źródeł finansowania zwalczania choroby oraz 
strukturę i organizację zespołu kryzysowego (art. 54 ust 2 pkt 3 i 4 ww. ustawy).  

W HPAI-Planie określono m.in., że w skład wojewódzkiego zespołu kryzysowego (WZK przy 
MWLW) powinny wchodzić trzy zespoły18 oraz obsługa administracyjna. Z tego do zespołu 

                                                      
16  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakresu, sposobu i terminów 

przekazywania informacji o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania 
i rejestrowania oraz o wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, 
a także związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (Dz. U. Nr. 242, poz. 2045).  

17  Ogółem WLW przekazał do MUW 19 pism (z datą od 2 stycznia 2017 do 6 kwietnia 2017 r.). 
18  1. Zespół organizacji, nadzoru, kontroli, BHP i dobrostanu zwierząt. 2. Zespół analizy zagrożeń. 3. Zespół ekspertów.  



 

6 
 

ekspertów powinni wchodzić m.in. przedstawiciel wyznaczony przez WLW, kierownik 
zakładu higieny weterynaryjnej lub wyznaczony przez niego przedstawiciel, praktykujący 
lekarz weterynarii posiadający doświadczenie zwalczania choroby oraz przedstawiciele 
innych grup19. W ramach przyjętej dla WZK struktury funkcjonowania określono m.in. skład 
osobowy WZK wraz z listą jednostek administracji rządowej, jednostek samorządu 
terytorialnego i podmiotów, których udział może okazać się pomocny w zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt.  
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną i techniczną ww. zespołu – zgodnie 
z art. 54 ust 8 tej ustawy zapewniał Wojewódzki Lekarz. 

(dowód: akta kontroli str. 44,51-97) 

Uaktualnieniu HPAI-Planu poddawane były wyłącznie załączniki do aneksu z poziomu 
województwa małopolskiego, zawierające dane osobowe, spis jednostek oraz inne dane, 
które ulegają zmianie, a które są niezbędne w celu skutecznego zwalczania choroby 
zwierząt, tj. załączniki do aneksu nr 1 HPAI Planu20 oraz zbiór dokumentów operacyjnych21.  

MWLW wyjaśnił, że instrukcje oraz procedury będące częścią składową planu nie były 
aktualizowane. Zgodnie z procedurą aktualizacji HPAI-Planu zmiany w procedurach lub 
instrukcjach na poziomie województwa zatwierdza GLW i nie mogą być zmieniane bez 
pisemnej jego zgody. Prawo do zgłaszania zmian do programów gotowości przysługuje 
m.in. kierownikowi jednostki szczebla powiatowego czy wojewódzkiego inspekcji 
weterynaryjnej. Zgłoszenie wymaga wypełnienie arkusza zmian/wprowadzenia nowego 
dokumentu i przedstawienia go do zaopiniowania Koordynatorowi planu gotowości.  

 (dowód: akta kontroli str. 40,47-49,89-91,98-112,542,553-558) 

1.5. W okresie badanym Wojewódzki Lekarz powołał zarządzeniem (30 grudnia 2016 r.)22 
Wojewódzki Zespół Kryzysowy przy MWLW w związku z wystąpieniem na terenie 
województwa małopolskiego wysoce zjadliwej grypy ptaków, który wykonywał działania 
zgodnie z kompetencjami określonymi w planie gotowości (HPAI-PLAN). W wymienionym 
zarządzeniu określono m.in. strukturę tego zespołu (powołano trzy zespoły)23, ich skład 
(pracownicy WIW) i godziny pracy w zależności od stanu aktywności.  

(dowód: akta kontroli str. 42,43) 

MWLW wyjaśnił, że w pracach Wojewódzkiego Zespołu Kryzysowego przy MWLW nie był 
niezbędny udział przedstawicieli innych instytucji. Nie istniały również przesłanki 
do włączenia do zespołu ekspertów w przedmiotowym temacie, ponieważ pracownicy WIW 
którzy weszli w skład zespołu, posiadali odpowiednie kwalifikacje, wyższe wykształcenie 
lekarsko-weterynaryjne, w tym specjalizację z zakresu chorób drobiu oraz epizootologii 
i administracji weterynaryjnej. Jednocześnie na każdym etapie zwalczania choroby 
posiadano wsparcie naukowe PIW-PIB w Puławach, w którym pracują specjaliści krajowi 
w tym zakresie, posiadający najbardziej rzetelną wiedzę z zakresu zwalczania danej 
jednostki chorobowej u zwierząt oraz pomoc merytoryczną od GLW. 

(dowód: akta kontroli str. 540,541,542) 

W opinii MWLW plan gotowości (HPAI-PLAN) zawiera wiele niepraktycznych procedur, 
schematów działania, instrukcji oraz wzorów dokumentacji. W trakcie zwalczania wysoce 
zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa, znalazł on bardzo małe zastosowanie. 
Informacje zawarte w ww. planie, w tym wzory dokumentów, raporty i sprawozdania okazały 
się nieprzydatne. Całość dokumentacji podczas zwalczania choroby została sporządzona 
na podstawie danych zawartych w aktualnych aktach prawnych oraz wzorów przesyłanych 

                                                      
19  Np. zrzeszenia rzeźników i wędliniarzy, związków hodowców i producentów drobiu, związku hodowców gołębi ozdobnych  

i pocztowych, przedstawicieli organizacji mających w swoim statucie ochronę zwierząt. 
20  Dotyczy m.in. charakterystyki województwa, struktury administracyjnej województwa małopolskiego, wykazu organizacji 

rolniczych i hodowców, związków producentów przemysłu mięsnego i mleczarskiego, utylizacji i obsługi rolnictwa 
(wojewódzkie i powiatowe), wykazu rzeźni i zakładów utylizacji koniecznych przy likwidacji choroby. 

21  Dotyczy m.in. wykazu uprawnionych rzeczoznawców do wyceny zwierząt, bazy adresowej organów administracji 
samorządowej i rządowej, zestawienie możliwości technicznych i osobowych lokalnych i wojewódzkich inspekcji, służb 
i podmiotów możliwych do wykorzystania jako wsparcie działań przy likwidacji ognisk choroby, stanu pogłowia zwierząt 
wrażliwych w województwie, wykaz lekarzy weterynarii, wykaz osób które mogą zostać włączone do zwalczania choroby, 
wykaz hoteli i miejsc noclegowych, wykaz zakładów zbiorowego żywienia, wykaz posiadanego sprzętu służącego do 
zwalczania i dezynfekcji.  

22  Zarządzenie Nr 42/2016 Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.  
23  1. Zespół ds. organizacji. 2. Zespół ds. nadzoru. 3. Zespół ds. analizy zagrożeń.  
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przez GIW. Biorąc pod uwagę powyższe, plan gotowości wymaga szerszej modyfikacji, 
w celu możliwości jego praktycznego zastosowania. W dalszej części wyjaśnień 
Wojewódzki Lekarz podał, że:  

 należy ograniczyć do minimum schemat postępowania w trakcie zwalczania grypy 
ptaków zawarty w planie gotowości do postaci drzewa decyzyjnego, z którego jasno 
wynikają m.in. kolejne kroki postępowania na poziomie województwa, spis niezbędnej 
dokumentacji, kierunek oraz częstotliwość przepływu informacji, elementy dotyczące 
diagnostyki laboratoryjnej. Dobrym, praktycznym zastosowaniem mogłoby się okazać 
wprowadzenie list sprawdzających po każdym kolejnym etapie postepowania, w celu 
szybkiej weryfikacji prawidłowości przeprowadzanych czynności; 

 niepraktyczna jest konieczność sporządzania planów gotowości dla każdej choroby 
zakaźnej, dla której sporządza się przedmiotowe plany, w tym dublowanie informacji na 
temat postępowania, które jest jednolite przy zwalczaniu wszystkich chorób zakaźnych 
zwierząt, tj. ogólnych zasad postępowania inspekcji weterynaryjnej; 

 brak jest w planach gotowości zwalczania (HPAI), wzorów dokumentów na poziomie 
województwa, tj. faktografii, raportów czy sprawozdań wymaganych w trakcie 
zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wzory dokumentacji były przesyłane przez 
GLW w trakcie trwania wysoce zjadliwej grypy ptaków i dotyczyły sporządzenia:  

 raportu dotyczącego zabezpieczenia epizootycznego kraju,  

 raportu dobowego WLW z działań podejmowanych w związku z wystąpieniem 
wysoce zjadliwej grypy ptaków,  

 raportu dwutygodniowego o naruszeniu przepisów prawa oraz zastosowanych 
karach wobec właścicieli ptaków, którzy nie zastosowali się do nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem grypy ptaków,  

 faktografii – opisującej wykonane działania, w tym w obszarze zapowietrzonym oraz 
zagrożonym,  

 raportu ADNS, tj. raportu MWLW o wyznaczeniu pierwotnego ogniska choroby 
zakaźnej zwierząt podlegającej notyfikacji.  

 na naradzie wojewódzkich inspektorów weterynaryjnych, która odbyła się w GIW 
(w październiku 2017 r.) poinformowano o planach wprowadzenia zmian do planów 
gotowości.  

(dowód: akta kontroli str. 40,41,48,543,544) 

1.6-1.8. WIW uczestniczył w programie, określonym rozporządzeniami MRiRW24, mającym 
na celu wykrycie zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków  

Liczba gospodarstw utrzymujących poszczególne gatunki oraz kategorie drobiu, od których 
należało pobrać próby do badań dla terytorium województwa małopolskiego25 została 
określona w ww. rozporządzeniach. W ramach realizacji ww. programów w województwie 
małopolskim zostały pobrane próbki od następujących gatunków i kategorii produkcyjnych 
drobiu, tj. kury nioski, kury nioski chowane na wolnym wybiegu, kury reprodukcyjne, gęsi 
reprodukcyjne, indyki rzeźne, gęsi rzeźne, ptactwo łowne utrzymywane w warunkach 
fermowych, np. bażanty, kuropatwy, ptaki bezgrzebieniowe strusie. 

MWLW każdego roku26 przekazywał powiatowym lekarzom weterynarii harmonogram 
z wyznaczonymi powiatami, w których zostaną pobrane próby od poszczególnych gatunków 
i kategorii drobiu (dalej: harmonogram). Wyznaczeniu konkretnych powiatów odbywało się 
po analizie rejestrów podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną. PLW uzupełniali 
harmonogram o weterynaryjne numery identyfikacyjne wytypowanych przez nich podmiotów 
oraz przybliżone terminy pobierania prób. 

                                                      
24  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego 

na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków na lata 2017-2019 (Dz. U. poz. 105). 
Poprzednio obowiązywało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie 
wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń 
wirusami wywołującymi grypę ptaków (Dz. U. poz. 297 – uchylone z dniem 31 grudnia 2016 r.). 

25  Kod NUTS PL21 – województwo małopolskie. 
26  Pismem z 8 stycznia 2016 r, 23 stycznia 2017 r. oraz 9 lutego 2018 r. 
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Wszystkie wyniki badań w kierunku wykrycia występowania zakażeń wirusem ptasiej grypy 
w okresie badanym były ujemne. Sprawozdania z realizacji programu (półroczne, roczne) 
MWLW przekazał do GLW w terminie ustalonym przez GIW. 

(dowód: akta kontroli str. 353-388) 

MWLW wyjaśnił, że do PLW na początku każdego roku przekazywane były przez WIW 
próbki, a także zbiorcze opakowania transportowe i koperty depozytowe. Próbki do badań 
przywożone były przez pracowników PIW. WIW organizował transport do Krajowego 
Referencyjnego Laboratorium ds. ptasiej grypy PIW-PIB w Puławach oraz przygotowanie 
i przechowywanie materiału. W dalszej części wyjaśnień Wojewódzki Lekarz podał, 
że próby od drobiu w ramach realizacji programu pobierane i przesyłane były zazwyczaj 
terminowo, wszelkie odchylenia od założeń wynikały z trudnych do przewidzenia sytuacji 
mających miejsce bezpośredni w gospodarstwie i były uzgadniane. Wynik każdego badania 
wysyłany był z laboratorium referencyjnego do właściwego powiatowego lekarza weterynarii 
oraz do MWLW.  

(dowód: akta kontroli str. 354,356,357) 

Łączna liczba gospodarstw, w których pobrano próby, liczba próbek na poszczególne 
gospodarstwo i badań dla poszczególnych kategorii drobiu: 

 w 2016 r. wynosiła 16 gospodarstw, w których pobrano ogółem 235 prób zgodnie 
z harmonogramem oraz wykonano 470 badań. W harmonogramie nie zaplanowano 
pobrania próbek w gospodarstwie utrzymującym ptaki łowne w warunkach fermowych 
(jedynym w województwie), z uwagi na jego likwidację w styczniu 2016 r.; 

 w 2017 r. wynosiła 17 gospodarstw, w których pobrano ogółem 235 prób oraz wykonano 
470 badań. Według założeń harmonogramu w 18 gospodarstwach należało pobrać 
240 prób. Różnica dotyczyła niepobrania z terenu powiatu tarnowskiego pięciu próbek 
z fermy strusi (ptaki bezgrzebieniowe), z uwagi na jej likwidację 2 marca 2017 r.  

 w 2018 r. (na dzień kontroli, tj. 3 września 2018 r.) wynosiła 11 gospodarstw w których 
pobrano ogółem 160 prób (67%)27 oraz wykonano 320 badań. W dwóch powiatach 
(wadowickim i tarnowskim) zmieniono termin pobrania prób na wrzesień br., tj. na fermie 
kur niosek na wolnym wybiegu (według harmonogramu pobranie zaplanowano na 
styczeń-marzec) oraz fermie indyków rzeźnych (według harmonogramu pobranie 
zaplanowano na czerwiec-lipiec). Zmiana w terminach wynikała z braków kadrowych 
w powiatowych inspektoratach weterynarii oraz potrzebą realizacji innych zadań.  

W dwóch powiatach (dąbrowskim i olkuskim), tj. na fermie ptaków bezgrzebieniowych 
(dwa gospodarstwa) oraz fermie kaczek rzeźnych (jedno gospodarstwo) z uwagi na brak 
ptaków kwalifikujących się do badania nie dokonano pobrania próbek. Na terenie 
województwa brak było stad tego rodzaju. 

 (dowód: akta kontroli str. 360-369,390-394,404-407) 

MWLW wyjaśnił, że ww. harmonogram określał przybliżone miesiące pobrania próbek 
ponieważ zgodnie z założeniami pkt 2.3 załącznika do rozporządzenia MRiRW (z 4 stycznia 
2017 r.)28 pobieranie tych próbek ma odbywać się w miarę możliwości z pobieraniem próbek 
do innych celów (programów). Każda zmiana terminu pobrania była zgłaszana przez PLW 
telefonicznie do MWLW.  

(dowód: akta kontroli str. 390,391) 

1.9-1.11. W kontrolowanym okresie dla obszaru właściwości Inspektoratu GLW nie 
opracował programu bioasekuracji, o którym mowa w art. 57 e uozz.  

(dowód: akta kontroli str. 395) 

W związku z sytuacją epizootyczną wystąpienia ognisk oraz przypadków grypy ptaków na 
terenie województwa małopolskiego MWLW podejmował działania w zakresie prewencji 

                                                      
27  Według harmonogramu na 2018 r. zaplanowano do badań 18 gospodarstw, w których należy wykonać 240 prób. 
28  Pkt 2.3 załącznika do rozporządzenia z 4 stycznia 2017 r. MRiRW stanowi m.in., że (..) W celu zwiększenia skuteczności 

oraz unikania niepotrzebnej obecności osób trzecich na terenie gospodarstwa, pobieranie próbek odbywa się w miarę 
możliwości jednocześnie z pobieraniem próbek do innych celów, w szczególności w ramach programów kontroli zakażeń 
bakteriami Salmonella. 
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i zwalczania grypy ptaków, w tym zasad bioasekuracji. Czynności te były podejmowane były 
również w związku z rozporządzeniami MRiRW w sprawie zarządzania środków związanych 
z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków29. Na stronie internetowej WIW 
opublikowano wytyczne dla hodowców drobiu (m.in. z zakresu bioasekuracji ferm drobiu). 
W okresie badanym WIW przekazywał do PIW szereg informacji30 oraz poleceń, m.in.: 

 w zakresie konieczności egzekwowania w nadzorowanych podmiotach rygorystycznego 
przestrzegania zasad bioasekuracji w celu ochrony utrzymywanego drobiu przed 
chorobami zakaźnymi ptaków (w tym przed kontaktem z ptakami dzikimi); 

 w zakresie prowadzenia akcji informacyjnej i plakatowej wśród podmiotów 
utrzymujących drób i produktów pozyskanych od drobiu w zakresie bioasekuracji. 
Zorganizowania spotkań z hodowcami drobiu oraz szkoleń z podmiotami mającymi 
związek z rolnictwem; 

 w zakresie rozprowadzenie ulotek nt. stosowania zasad bioasekuracji, obowiązku 
zgłaszania wystąpienia choroby zakaźnej drobiu oraz opisu objawów klinicznych HPAI31; 

 przekazano Raport z wstępnej oceny ryzyka w związku z pojawieniem się wirusa 
wysoce zjadliwej grupy ptaków (…) przygotowany przez ekspertów z PIW-PIB 
w Puławach (z 5 listopada 2016 r.); 

 w zakresie zweryfikowania danych znajdujących się w planach gotowości znajdujących 
się w poszczególnych powiatowych inspektoratach weterynaryjnych; 

 w zakresie oddelegowania na sesję naukowo-szkoleniową poświęconą HPAI do PIW-
PIB w Puławach po jednym pracowniku z każdego PIW (szkolnie obejmowało 
omówienie zasad bioasekuracji fermy drobiu w kontekście prewencji wysoce zjadliwej 
grypy ptaków); 

 zobowiązano do zamieszczania na stronach internetowych PIW informacji dotyczących 
trzymania drobiu w zamknięciu przez ich właścicieli; 

 w zakresie stosowania, tzw. list kontrolnych SPIWET dla gospodarstw utrzymujących 
drób lub inne ptaki zlokalizowanych w obszarach zapowietrzonych i zagrożonych oraz 
znajdujących się poza ww. obszarami (wzór listy został przekazany elektronicznie); 

 w zakresie dostarczania do gmin i starostw wzoru zgłoszenia miejsc utrzymania drobiu 
i/lub innych ptaków oraz wykaz podstawowych zasad bioasekuracji, w celu ich 
rozpropagowania wśród osób utrzymujących drób; 

 zorganizowano narady i konferencje z PLW32 na których omawiano zagadnienia 
związane z HPAI w tym bioasekuracji; 

(dowód: akta kontroli str. 395-403,474-511) 

Z treści raportów PLW przekazywanych do WIW o przeprowadzonych kontrolach w zakresie 
bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób33 (raport przekazywano co 5 dni) oraz 
raportów o naruszeniach przepisów prawa oraz zastosowanych karach wobec właścicieli 
ptaków (raport przekazywano co 2 tygodnie)34 wynikało, że nieprzestrzegane zasady 
bioasekuracji dotyczyły m.in. nakazów: 

 odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie; 

 utrzymania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, 
do których dostęp mają dzikie ptaki; 

 przechowywania paszy dla ptaków oraz karmienia i pojenia drobiu w sposób 
zabezpieczający przed kontaktem z dzikim ptactwem; 

                                                      
29  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych 

z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722). Poprzednio obowiązywało rozporządzenie 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 – uchylone z dniem 6 kwietnia 2017 r.).  

30  Informacje przekazano w 20 pismach. 
31  Ulotkę informacyjną dot. HPAI wraz z poleceniem jej rozkolportowania wśród hodowców drobiu przekazał GLW wraz 

z pismem z 5 grudnia 2016 r.  
32  24 listopada 2016 r., 23 grudnia 2016 r., 17 stycznia 2017 r. 13 lutego 2017 r., 25 października 2017, 4 kwietnia 2018 r. oraz 

16 kwietnia 2018 r. 
33  Ww. raporty przekazywane były do końca kwietnia 2017 r. 
34  GLW w piśmie z 30 maja 2017 r. do wojewódzkich lekarzy weterynarii uchylił obowiązek przesyłania raportów zawierających 

dane dotyczące informacji o naruszeniu przepisów prawa oraz zastosowanych karach wobec właścicieli ptaków, którzy nie 
stosowali się do nakazów i zakazów. 
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 wyłożenia mat dezynfekcyjnych oraz oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi 
używanych do obsługi drobiu.  

W związku z ze stwierdzonymi naruszeniami PLW wdrażali postępowanie mające na celu 
usunięcie naruszeń poprzez m.in.: 

 pouczenie właścicieli gospodarstw utrzymujących drób o nakazach i zakazach 
dotyczących bioasekuracji; 

 wszczęcie postepowania administracyjnego i wydanie decyzji nakazujących usunięcie 
uchybień; 

 rekontrole w gospodarstwach, w których stwierdzono niezgodności; 

 interwencje PLW z udziałem policji i straży miejskiej, która wystawiała mandaty karne. 
(dowód: akta kontroli str. 268,317,408-413,450-473) 

Pismem z dnia 18 stycznia 2017 r. GLW poinformował MWLW, iż zwrócił się do 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o interpretację przepisów w zakresie 
wątpliwości odnoszących się obliczania wysokości kar pieniężnych nakładanych 
w przypadku nieprzestrzegania zasad bioasekuracji. 

MWLW wyjaśnił, iż nie otrzymał interpretacji MRiRW w ww. sprawie. 
(dowód: akta kontroli, str. 619-621) 

W związku z sytuacją epizootyczną w zakresie wysoce zjadliwej grypy ptaków pismem 
z 15 lutego 2017 r. GLW zwrócił się do WIW w całym kraju o kontrole nadzoru 
prowadzonego przez powiatowych lekarzy weterynarii w czterech kategoriach powiatów, 
na terenie których: 

 wystąpiło ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków; 

 występuje największe w województwie skupisko produkcji drobiarskiej. Jeśli produkcja 
drobiarska jest rozproszona to powiat, w którym występuje największa liczba 
gospodarstw utrzymujących drób; 

 gospodarstwa, w których utrzymywany jest drób zlokalizowane są w pobliżu naturalnych 
zbiorników lub stawów hodowlanych; 

 nie zostały spełnione żadnych z powyższych kryteriów (wybrane losowo z grupy 
powiatów). 

(dowód: akta kontroli str. 330-333) 

MWLW przeprowadził pięć kontroli PLW w tym cztery kontrole35 według kryterium 
określonego w ww. piśmie (celem było sprawdzenie postępowania powiatowych lekarzy 
weterynarii w zakresie wykonania rozporządzenia MRiRW36) oraz kontrolę sprawowania 
nadzoru przez powiatowego lekarza weterynarii nad nadzorowanymi podmiotami (w tym 
bioasekuracji gospodarstw)37. Ocena nadzoru sprawowanego przez ww. PLW była 
prawidłowa.  

(dowód: akta kontroli str. 409,414-449) 

MWLW wyjaśnił, że w okresie badanym nie były wydawane decyzje związane z kontrolami 
bioasekuracji prowadzonym przez PLW, w których nakazano by zabicie utrzymywanych 
w gospodarstwie zwierząt z gatunku wrażliwych na ptasią grypę. Szczegółowe informacje 
na temat sankcji stosowanych przez PLW nie były przekazywane Wojewodzie 
Małopolskiemu (informacje o naruszenia przekazywano do GLW). 

(dowód: akta kontroli str. 5,409,413) 

1.12. Wydatki w województwie małopolskim na sfinansowanie zadań w zakresie zwalczania 
ptasiej grypy (rozdziale 01022) w wysokości 118,9 tys. zł w 2016 r. zostały poniesiono ze 
środków rezerwy celowej przyznanej decyzją Ministra Rozwoju i Finansów. Z kolei w 2017 r. 
wydatki te w kwocie 2 106 tys. zł poniesiono ze środków rezerwy celowej przyznanej 

                                                      
35  Kontrole przeprowadzono w PIW w Myślenicach, PIW w Tarnowie, PIW w Miechowie oraz PIW Krakowie. 
36  Rozporządzenie 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) – uchylone z dniem 6 kwietnia 2017 r. 
37  Kontrolę przeprowadzono w PIW Dąbrowie Tarnowskiej.  
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decyzją Ministra Rozwoju i Finansów38 oraz środków otrzymanych z budżetu Wojewody 
Małopolskiego w ramach planu podstawowego jednostki.  
W tym wydatki poniesione na osiem PIW39 w okresie badanym dotyczyły m.in.: 
a) kosztu badań laboratoryjnych 51,8 tys. zł40,  
b) czyszczenia i dezynfekcji 350,9 tys. zł, 
c) uboju i zniszczenia 421,1 tys. zł, 
d) odszkodowań 742,9 tys. zł, 
e) wynagrodzenia dla rzeczoznawców 43,6 tys. zł, 
f) wynagrodzenia dla lekarzy – perlustratorów 149,8 tys. zł. 

Ponadto w ramach posiadanych środków na walkę z ptasia grypą: 

 PIW wydatkowały 55,9 tys. zł m.in. na zakup ochraniaczy na buty, fartuchów 
jednorazowych, worków do pakowania drobiu, opłaty pocztowe; 

  WIW wydatkował 408,8 tys. zł na zakup m.in. środków dezynfekcyjnych, rękawic, 
gumowych kombinezonów, refundacje wyłożenia mat dezynfekcyjnych i ich utrzymanie 
na drogach przekazane do jednostek samorządowych.  

W I półroczu 2018 r. WIW nie zwalczał przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków, 
w związku z czym nie zostały poniesione na ten cel z budżetu WIW.  

(dowód: akta kontroli str. 5,115-130,237,564,571-580,589-599) 

1.13.Na terenie województwa małopolskiego w okresie badanym w sześciu z dziewięciu 
ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków PLW wypłacił odszkodowanie w ramach zwalczania 
HPAI. Trzy ogniska nie zakwalifikowały się do wypłaty odszkodowania, ze względu na nie 
spełnienie wymagań lekarsko weterynaryjnych (PLW wydali decyzje o odmowie wypłaty 
odszkodowania). W kontrolowanym okresie wypłacono również odszkodowania dla 
1011 gospodarstw utrzymujących ptaki w obszarze zapowietrzonym, w których 
przeprowadzono zabicie drobiu.  

GLW w piśmie (31 lipca 2017 r.) skierowanym do wojewódzkich lekarzy weterynarii 
poinformował MWLW o przeprowadzonej analizie wysokości odszkodowań przyznanych 
w ramach zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przesłał wykaz gospodarstw, 
w których stwierdzono rozbieżności dot. przyznanych kwot jednostkowych za jednego 
ptaka (tj. kury nioski, kaczki, gęsi). 

MWLW w piśmie (1 sierpnia 2017 r.) skierowanym do PLW polecił przesłanie z ognisk oraz 
gospodarstw dokumentacji z postępowania w sprawie przyznania odszkodowania za zabite 
ptaki, tj. protokołów z szacowania zwierząt z dodatkowymi wyjaśnieniami na temat 
określenia wartości rynkowej zwierzęcia. Dane te Wojewódzki Lekarz przekazał do GLW 
(pismem z 31 sierpnia 2017 r.) wraz ze zweryfikowaną tabelą z gospodarstw, w których 
wypłacono odszkodowania za zabite ptaki.  

Przykładowo koszt jednostkowy odszkodowań ustalony przez PLW41 w gospodarstwach 
(tj. ogniskach oraz obszarach zapowietrzonych) według poszczególnych gatunków zwierząt, 
kształtował się następująco: 

  Kura – 25 zł (PIW Proszowice), 26,67 zł, 28,00 zł oraz 29 zł (PIW Kraków), 
30 zł (PIW Chrzanów), 35 zł (PIW Dąbrowa Tarnowska oraz PIW Myślenice) oraz 
40,16 zł (PIW Miechów); 

 kura nioska – 16,67 zł (PIW Proszowice), 28,33 zł (PIW Kraków), 34,33 zł i 42,33 zł 
(PIW Miechów); 

 kaczka – 40 zł i 41,67 zł (PIW Proszowice), 45 zł i 50 zł (PIW Kraków), 57,22 zł 
(PIW Miechów); 

                                                      
38  Środki z rezerwy celowej w kwocie 2 mln zł przyznane decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 marca 2017 r. 

o podziale rezerwy celowej budżetu państwa na 2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zwalczania ognisk 
zjadliwej grypy ptaków (HPAI), wypłatę odszkodowań za zabity drób oraz wyłożenie na drogach publicznych mat 
dezynfekcyjnych pomiędzy obszarem zapowietrzonym i zagrożonym oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją 
pozostałych zadań przez Inspektoraty Wojewódzkie.  

39  1. PIW Chrzanów; 2. PIW Dąbrowa Tarnowska; 3. PIW Miechów; 4. PIW Myślenice; 5. PIW Proszowice; 6. PIW Wadowice; 
7. PIW Kraków; 8. PIW Tarnów.  

40  Wydatek poniesiony bezpośrednio przez WIW. 
41  Według sporządzonego przez WIW zestawienia kwoty wypłaconych odszkodowań ustalono na podstawie protokół 

szacowania w poszczególnych gospodarstwach oraz decyzji przyznających odszkodowanie wydanych przez PLW.  
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 indyk – 71,67 zł, 81,67 zł i 196,67 zł (PIW Miechów), 180 zł (PIW Myślenice);  

 perliczka – 20 zł (PIW Kraków), 37,33 zł (PIW Kraków), 40 zł (PIW Chrzanów), 50 zł 
(PIW Proszowice). 

(dowód: akta kontroli str. 241-244,247-263,352) 

Zgodnie z art. 49 ust. 3 uozz wartość rynkową zwierzęcia określa się na podstawie średniej 
z trzech kwot oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz dwóch 
rzeczoznawców wyznaczonych przez tego lekarza z prowadzonej przez niego listy 
rzeczoznawców. 

MWLW wyjaśnił, że wypłacone odszkodowania były oceniane zarówno pod względem 
merytorycznym, jak i finansowym, ale przeprowadzone analizy nie były dokumentowane. 
Wyniki oraz wnioski z przeprowadzonych czynności były przedstawiane i omawiane m.in. na 
zebraniach Wojewódzkiego Lekarza z PLW. Wysokość wypłaconych odszkodowań ustalana 
była w oparciu o średnią cenę z trzech zaproponowanych przez każdego oceniającego 
wartości, a wpływ Inspekcji Weterynaryjnej na ostateczną wartość był tylko w 1/3. W dalszej 
części wyjaśnień podano, że różnice w wypłaconych kwotach odszkodowań wynikały m.in. 
z faktu: 

 braku jednolitego pozyskania danych w trakcie szacowania wartości rynkowej. 
Informacje na temat ceny ptaków uzyskiwano m.in. z portali internetowych42 od 
właścicieli podmiotów zajmujących się hodowlą i obrotem drobiem a także na podstawie 
danych opracowanych przez Krajową Radę Drobiarstwa (nie zawsze aktualne dane); 

 braku możliwości uzyskania aktualnej ceny rynkowej, ze względu na zakaz 
organizowania targów z udziałem drobiu, w związku z wydanym rozporządzeniem z dnia 
20 grudnia 2016 r. MRiRW w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem 
wysoce zjadliwej grypy ptaków (paragraf 1 ust.1 pkt 1a); 

 ujęcia przy wycenie różnorodnych czynników, takich jak wiek drobiu, rasa, okres 
nieśności, wartość produktów pochodzących od drobiu z chowu przyzagrodowego, 
których ceny są wyższe, ze względu na ekologię produkcji, rynkowy wzrost cen drobiu 
ze względu na okres świąteczny.  

(dowód: akta kontroli str. 5,239,240,245,246) 

1.14. Wojewódzki Lekarz przekazał do PIW środki na usuwanie skutków epizootii grypy 
ptaków na podstawie złożonych od powiatowych lekarzy weterynarii zapotrzebowań, tj.: 
a) w 2016 r. dwóch PLW43 (w dniach od 20 grudnia do 30 grudnia) złożyło ogółem 

11 wniosków do WIW na kwotę 65,9 tys. zł. Ww. środki finansowe zostały przekazane 
do PIW w dniu złożenia zapotrzebowania lub w następnym dniu; 

b) w 2017 r. ośmiu PLW44 (w dniach od 2 stycznia do 19 września) złożyło ogółem 

99 wniosków do WIW na kwotę 1 708,7 tys. zł. Ww. środki finansowe zostały 
przekazane do PIW po złożenia zapotrzebowania przez WIW do MUW w 121 transzach 
(wg. wyciągów bankowych), w tym:  

 32 przelewy bankowe45 na kwotę 339,7 tys. zł (19,9 %) dokonano w terminie do 

czterech dni46 po otrzymaniu wniosku; 

 89 przelewów bankowych47 na kwotę 1 369 tys. zł (80,1 %) dokonano w terminie od 

5 dni do 48 dni po otrzymaniu wniosku (z tego 56 przelewów bankowych48 na kwotę 

985,2 tys. zł dokonano powyżej 11 dni od otrzymania wniosku). 
(dowód: akta kontroli str. 207-236,549-552) 

MWLW wyjaśnił, że po złożeniu zapotrzebowania do WIW przez PIW na środki finansowe 
na realizację zadań w zakresie zwalczania grypy ptaków Wojewódzki Lekarz przekazywał 
do PIW w transzach w miarę posiadanych środków w budżecie na 2017 r. w rozdz. 01022 
poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Z uwagi, iż plan finansowy był 

                                                      
42  Agrofakt.pl; Agropolska.pl; OLX.pl. 
43  1. PLW w Chrzanowie. 2. PWL w Proszowicach.  
44 1. PLW w Chrzanowie; 2. PLW w Dąbrowie Tarnowskiej; 3. PLW w Krakowie; 4. PLW w Miechowie; 5. PLW w Myślenicach; 

6. PLW w Proszowicach; 7. PLW w Tarnowie; 8. PLW w Wadowicach. 
45 Dot. 30 wniosków. 
46  Termin przekazania środków liczony od następnego dnia od złożenia wniosku. 
47  Dot. 77 wniosków. 
48  Dot. 52 wniosków. 
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niewystarczających (350 tys. zł) wystąpiono z wnioskiem z 9 stycznia 2017 r. do Wojewody 
Małopolskiego o przyznanie środków finansowych dla Inspekcji Weterynaryjnej 
województwa małopolskiego49 (następne wnioski złożono 19 stycznia50 oraz 13 lutego 
2017 r.51). Środki z rezerwy celowej na sfinansowanie kosztów zwalczania ognisk grypy 
ptaków zostały przyznane decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 marca 2017 r.52  
i 20 marca 2017 r.53 Nie składano indywidualnych zapotrzebowań do Wojewody 
Małopolskiego na środki finansowe. W momencie przyznania środków z rezerwy celowej 
w kwocie 2 mln zł (zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z 8 marca 2017 r) przelewy do 
PIW realizowane były według własnej oceny. Do momentu uzyskania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa przelewy do PIW były realizowane z planu wydatków w budżecie 
podstawowym. 

(dowód: akta kontroli str. 117-120,160,210-222,237,563,569,570,573-576,578,600) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Małopolskiego Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii w zbadanym zakresie. 

Podjęte przez MWLW przedsięwzięcia w zakresie przeciwdziałania występowaniu 
zachorowań drobiu hodowlanego na grypę ptaków były prawidłowe i skuteczne. Wojewódzki 
Lekarz we właściwy sposób realizował obowiązki polegające na analizowaniu oraz 
monitorowaniu zagrożeń związanych z grypą ptaków, a następnie należycie reagował 
i aktywnie uczestniczył w usuwaniu skutków epizootii. Niezwłocznie zabiegał o odpowiednie 
finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem grypy ptaków oraz rzetelnie nadzorował 
działania podejmowane przez powiatowe inspektoraty weterynarii.  
 

2. Współpraca w zakresie zachorowań drobiu hodowlanego na 
grypę ptaków  

 

2.1. Wojewódzki Lekarz na bieżąco współpracował w trakcie likwidacji ognisk ptasiej grypy 
z MUW, Policją, PIW-PIB w Puławach, wojewódzkimi inspektoratami sanitarnym 
i farmaceutycznym, przedstawicielami gmin i powiatów, oraz powiatowymi lekarzami 
weterynarii. Za pośrednictwem PLW przekazywano plakaty informacyjne dla urzędów gmin 
oraz innych jednostek (np. izb rolniczych, poszczególnych okręgów łowieckich) 
z informacjami dla podmiotów oraz właścicieli gospodarstw utrzymujących drób oraz 
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dotyczące postępowania podczas 
polowań na ptactwo łowne w związku wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 
u dzikich ptaków.  

MWLW uczestniczył w grudniu 2016 r.54, styczniu oraz lutym 2017 r.55 w posiedzeniach 
wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego w MUW oraz w spotkaniach 
z przedstawicielami Wojewody Małopolskiego56, na których omawiano aktualną sytuacją 
epizootyczną wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa małopolskiego.  

W dniu 4 stycznia 2017 r. MWLW zawarł porozumienie z firmą utylizacyjną, które 
zapewniało odbiór padłych i uśpionych zwierząt z terenu województwa. Wojewódzki Lekarz 
zorganizował w styczniu, lutym oraz marcu 2017 r. spotkanie z powiatowymi lekarzami 
weterynarii z powiatów, w których wyznaczono ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków, 
w trakcie których ustalono zasady wykładania mat dezynfekcyjnych oraz dalsze 

                                                      
49  W piśmie nie określono kwoty. 
50 W piśmie wystąpiono o środki w wysokości 1 200 tys. zł. Uzgodniono z Wojewodą Małopolskim, że w celu zabezpieczenia 

płynności finansowej Inspekcji Weterynaryjnej województwa małopolskiego właściwym będzie zwiększenie kwoty 
wystąpienia o środki z rezerwy celowej do kwoty 2 mln.  

51 W rozdz. 01022 wystąpiono o środki w wysokości 3 644 tys. zł. 
52 W rozdz. 01022 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 mln zł. 
53 W rozdz. 01022 zwiększono plan wydatków o kwotę 3,6 mln zł (ostatecznie środki te nie były potrzebne na walkę z ptasią 

grypą) 
54  27 grudnia 2016 r. 
55  31 stycznia 2017 r., 2 lutego 2017 r., 14 lutego 2017 r. 
56  16,20,21 marca 2017 r.; 26 kwietnia 2017 r.; 9 czerwca 2017 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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prowadzenie działań. Ustalono zasady wsparcia kadrowego i logistycznego ze strony WIW 
oraz przeprowadzono bieżąca ocenę podejmowanych działań. W ramach spotkań 
pracowników WIW oraz przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na bieżąco 
ustalano lokalizację wykładanych mat dezynfekcyjnych na drogach. Podpisano umowę 
(10 listopada 2017 r.) pomiędzy WIW a Zarządem Województwa Małopolskiego, która 
doprecyzowała zasady wykładania mat dezynfekcyjnych na drogach. 

 (dowód: akta kontroli str. 178,179,347,349-351,512-538,547,559-562) 

2.2. MWLW wyjaśnił, że współpraca z instytucjami państwowymi i podmiotami prywatnymi 
biorącymi udział w likwidacji ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków odbywała się 
bezproblemowo. W dalszej części wyjaśnień Wojewódzki Lekarz podał, że przeprowadził 
analizę działań podejmowanych podczas zapobiegania i zwalczania grypy ptaków 
(nie sporządzono opracowania pisemnego). Na spotkaniach podsumowujących działania 
związane ze zwalczaniem HPAI, w których wzięli wszyscy PWL województwa 
małopolskiego oraz Wojewoda Małopolski (4 kwietnia 2017 r. i 16 maja 2017 r.) wyciągnięto 
wnioski oraz wskazano na najistotniejsze problemy, tj.: 

 całość zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa 
małopolskiego, w tym zabicie i utylizacja zakażonego drobiu oraz wygaszania HPAI, 
przebiegły sprawnie, bez zbędnej zwłoki; 

 zaopatrzenie magazynów epizootycznych w inspektoratach okazało się wystarczające 
do przeprowadzania wszystkich czynności zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków; 

 występujące braki kadrowe, wynikające z niedostatecznej ilości etatów oraz zbyt niskich 
wynagrodzeń w poszczególnych inspektoratach, spowodowały konieczność 
uczestnictwa w zwalczaniu HPAI lekarzy weterynarii nie będących pracownikami 
powiatowych inspektoratów weterynarii; 

 brak jednolitego źródła pozyskania danych w trakcie szacowania wartości rynkowej 
ptaków poddanych zabiciu, a w następstwie różnorodność cen za poszczególne gatunki 
drobiu przez PLW i rzeczoznawców; 

 zdarzały się sytuacje problematyczne dotyczące rzeczoznawców powoływanych do 
oszacowania wartości rynkowej zwierząt, tj. odmowy rzeczoznawców ze względu na 
znajomość i sąsiedztwo z właścicielami gospodarstw, brak wykwalifikowanych osób 
do przeprowadzenia szacowania co w niektórych przypadkach wydłużało czas do 
przeprowadzenia szacowania; 

 różnice w systemie przepływu informacji, tj. powiadamiania mieszkańców 
poszczególnych gmin o aktualnej sytuacji epizootycznej przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Działania w gminach z wdrożonym systemie powiadamiania 
mieszkańców, np. osobiście przez sołtysów, przy użyciu wiadomości sms, były 
zdecydowanie sprawniejsze; 

 konieczność zwiększenia właścicieli gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie 
w tym drób poprzez, np. cykliczne informacyjne dotyczące m.in. zasad bioasekuracji 
w gospodarstwie, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego; 

 obawa o niewystarczającą ilość urzędowych lekarzy weterynarii, a także rzeczoznawców 
z odpowiednimi kwalifikacjami, w przypadku pojawienia się większej ilości ognisk 
choroby zakaźnej zwierząt zwalczanej z urzędu. 

Ponadto informacje na temat analizy działań podejmowanych podczas zapobiegania 
i zwalczania ptasiej grypy wraz z wyciągniętymi wnioskami, były przekazywane GLW 
na naradach zorganizowanych w GIW.  

(dowód: akta kontroli str. 113,516,581-584,586-589) 

2.3. WIW w kontrolowanym okresie nie otrzymywał informacji o zaleceniach wojewody oraz 
wojewódzkiego zespołu zarzadzania kryzysowego, kierowanych do PLW.  
Nadzór Wojewódzkiego Lekarza nad realizacją wydanych w okresie badanym aktów prawa 
miejscowego w sprawie zwalczania grypy ptaków związany był m.in. z prowadzonym 
nadzorem nad PLW w zakresie realizacji przez nich kontroli gospodarstw utrzymujących 
drób, w tym wdrożenia postępowania, mającego na celu usunięcie uchybień dotyczących 
nieprzestrzegania nakazów wojewody. Wszelkie zagadnienia dotyczące zwalczania grypy 
ptaków omawiane były na naradach i spotkania z powiatowymi lekarzami weterynarii.  

 (dowód: akta kontroli str. 114,135,516,545,547,565-568,617,618) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Małopolskiego Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii w powyższym zakresie.  

MWLW przeprowadził analizę działań podejmowanych podczas zapobiegania i zwalczania 
grypy ptaków, czego wynikiem było wskazanie możliwych środków zaradczych 
w przyszłości. Jak również aktywnie i skutecznie współdziałał z innymi organami Inspekcji 
Weterynaryjnej oraz podmiotami i służbami zaangażowanymi w walkę z grypą ptaków przy 
usuwaniu skutków tej epizootii. 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli57 
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. 

W związku z brakiem uwag i wniosków pokontrolnych Najwyższa Izba Kontroli nie oczekuje 
odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 

Kraków, dnia 21 września 2018 r. 

 

 p.o. Dyrektor  
 Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

w Krakowie 
Kontroler 

 
z up. 

Marcin Kopeć 
p.o. Wicedyrektor 

Wiesław Matras 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

                                                      
57 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm.. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


