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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 Antoni Radzięta, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR.410.017.04.2018 z 4 lipca 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1, 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Jagiellońska 50, 33-200 
Dąbrowa Tarnowska (Inspektorat) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jacek Janas, Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW) 

(dowód: akta kontroli str. 3, 4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
PLW skutecznie przeciwdziałał zagrożeniu rozprzestrzenienia się grypy ptaków w powiecie 
dąbrowskim, podejmując działania bezzwłocznie i z dużym zaangażowaniem. Zdaniem NIK 
na podkreślenie zasługuje to, że pożądany efekt w postaci zahamowania postępów epizootii 
oraz ograniczenia jej skutków został osiągnięty pomimo ograniczonych zasobów kadrowych 
PIW, braku odpowiednich środków finansowych, niejednoznacznych i trudnych 
w stosowaniu procedur wewnętrznych obowiązujących w Inspekcji Weterynaryjnej oraz 
niedoskonałych instrumentów prawnych.  

PLW efektywnie współpracował z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu 
terytorialnego, innymi podmiotami i służbami w zakresie przeciwdziałania oraz zwalczania 
skutków zachorowań drobiu hodowlanego na grypę ptaków.  

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na: 
− zaciąganiu zobowiązań na sfinansowanie m.in. kosztów uboju, utylizacji, dezynfekcji 

oraz wypłaty odszkodowań, pomimo braku zabezpieczenia odpowiednich środków 
w planie finansowym PIW; 

− zlecaniu przez PLW realizacji czynności takich jak ubój, utylizacja i dezynfekcja, pomimo 
braku uprawnienia do zawierania umów w tym zakresie; 

− niezłożeniu przez rzeczoznawców, wyznaczonych do szacowania drobiu zabitego 
z nakazu PLW, wymaganego oświadczenia;  

− zawieraniu z rzeczoznawcami umów powołując w nich nieaktualny przepis oraz 
obliczeniu wynagrodzenia w oparciu o niewłaściwe obwieszczenie Prezesa GUS; 

−  stosowaniu przy perlustracji gospodarstw protokołów z pominięciem wymaganej 
kolumny „Podpis posiadacza zwierząt”. 

Na powstanie ww. nieprawidłowości wpływ miały, zdaniem PLW oraz NIK, m.in. pośpiech 
jaki towarzyszył koniecznym działaniom podejmowanym w celu ograniczenia skutków 
epizootii grypy ptaków. 

                                                      
1  Okres objęty kontrolą: 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. 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. 

Ocena ogólna2 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

 
1.1. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. (okres objęty kontrolą) do PLW 
wpłynęło jedno zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia grypy ptaków i dotyczyło siedmiu 
sztuk drobiu w gospodarstwie przyzagrodowym. PLW, stosownie do art. 42 ust. 6 pkt 2  
i art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt3, po otrzymaniu zawiadomienia wystąpienia choroby zakaźnej 
przeprowadził dochodzenia epizootyczne obejmujące m.in.: okres, w którym choroba mogła 
rozwijać się w gospodarstwie, miejsce pochodzenia źródła choroby oraz dróg 
przemieszczania się choroby zakaźnej. Gospodarstwo to było położone nad rzeką Breń 
i jako potencjalne źródło zakażenia wskazano kontakt z dzikimi ptakami. 

28 grudnia PLW sporządził protokół z dochodzenia epizootycznego i badań zwierząt na 
formularzach, których wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji 
związanej ze zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt4. W toku dochodzenia epizootycznego 
ustalono m.in., że: kury zakupiono w maju 2016 r. na targu, gospodarstwo było położone 
w pobliżu rzeki Breń; spośród siedmiu sztuk drobiu, cztery padły, a trzy sztuki „nie 
wykazywały objawów nerwowych”; poinformowano właściciela o konieczności trzymania 
drobiu w zamknięciu. W protokole odnotowano, że wyniki dochodzenia epizootycznego 
i badania wykazały wysoką śmiertelność przy braku objawów, a ewentualnym źródłem 
zakażenia był kontakt z dzikim ptactwem.  

PLW, stosownie do obowiązku z art. 51 ust. 4 i 5 uozz i według wzoru z załącznika nr 12 
do ww. rozporządzenia, w przypadku ww. ogniska wystawił: 
− 29 grudnia 2016 r. zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy 

ptaków,  
− 30 grudnia 2016 r. zawiadomienia o stwierdzeniu grypy ptaków,  
− 30 stycznia 2017 r. zawiadomienia o wygaszeniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków 

na terenie powiatu Dąbrowa Tarnowska.  

PLW, stosownie do art. 44 ust. 1 uozz oraz § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków5, uznał ww. stado 
drobiu za podejrzane o zakażenie wirusem grypy ptaków6,  

 nakazując: odosobnienie, strzeżenie i obserwację drobiu znajdującego się w tym 
gospodarstwie, stosowanie przed wejściami i wyjściami do i z gospodarstwa, gdzie 
utrzymywane są ptaki „produktów biobójczych w rozumieniu przepisów o produktach 
biobójczych”, zgłaszanie PLW każdy przypadek upadku drobiu pozostającego 
w gospodarstwie oraz utylizację zwłok w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenienie 
wirusa grypy ptaków; 

 zakazując przemieszczania drobiu do i z gospodarstwa oraz przemieszczania jaj 
z gospodarstwa. 

(dowód: akta kontroli str. 5-12, 304-309, 381, 382) 

1.2. PLW, zgodnie z Instrukcją pobierania materiału do badań diagnostycznych w kierunku 
grypy ptaków z lutego 2008 r. (element Planu gotowości), pobrał próbki od cztery sztuk 
ptaków świeżo padłych z ogniska grypy ptaków.  
Pobrane od zwierząt próby z gospodarstwa zostały wysłane do Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Dostarczenie badań 
materiału podejrzanego o zakażenie nastąpiło w terminie 24 godzin, tj. stosownie do 
Instrukcji przeprowadzania laboratoryjnych badań diagnostycznych w kierunku grypy 
ptaków (element Planu gotowości).  

                                                      
3  Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, ze zm.; dalej: uozz. 
4  Dz.U. Nr 17, poz. 107 – uchylone z dniem 3 sierpnia 2017 r.; dalej: rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji.  
5  Dz.U. Nr 239, poz. 1752; dalej: rozporządzenie w sprawie zwalczania grypy ptaków. 
6  Decyzja CHZ/65/2016 – decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Badania potwierdziły, że w przesłanych próbkach wykryto materiał genetyczny wirusa grypy 
ptaków podtypu H5N8.  
Decyzją z 29 grudnia 2016 r.7 PLW potwierdził podejrzenie wystąpienia grypy ptaków 
u drobiu należącego do ww. gospodarstwa, 

 nakazując: odosobnienie, strzeżenie i obserwacje drobiu znajdującego się 
w gospodarstwie; stosowanie przed wejściami i wyjściami do i z gospodarstwa, gdzie 
utrzymywane są ptaki „produktów biobójczych w rozumieniu przepisów o produktach 
biobójczych”; niezwłoczne zabicie zwierząt z gatunków wrażliwych na zakażenie, 
tj. drobiu gatunku kura; utylizację drobiu zabitego, jaj, mięsa pochodzącego od drobiu ze 
stada oraz drobiu padłego w gospodarstwie, w sposób zapobiegający szerzeniu się 
choroby; odkażanie pomieszczeń, ściółki, nawozów naturalnych oraz sprzętów, które 
mogły zostać skażone wirusem; odkażenie odzieży i rzeczy osób, które miały kontakt ze 
stadem drobiu; 

 zakazując: wprowadzanie i wyprowadzanie zwierząt na teren gospodarstwa; 
wprowadzanie do gospodarstwa drobiu celem ponownego zasiedlenia stada przez co 
najmniej 21 dni; wstępu osobom postronnym do miejsc przebywania zwierząt do czasu 
wygaszenia ogniska choroby. 

(dowód: akta kontroli str. 14-19, 383-385)  

Zabicie, pozostającego przy życiu drobiu w gospodarstwie zakażonym wirusem wysoce 
zjadliwej grypy ptaków, nastąpiło 29 grudnia, a utylizacja drobiu padłego i zabitego w tym 
gospodarstwie nastąpiła 30 grudnia 2016 r. 29 grudnia 2016 r. oraz 31 grudnia 2016 r. 
została przeprowadzona dezynfekcja pomieszczeń dla drobiu i rewirów zewnętrznych w tym 
gospodarstwie pod nadzorem urzędowym PLW.  

(dowód: akta kontroli str. 20-25) 

Szczegółowy opis przebiegu czynności i kosztów związanych z usuwaniem drobiu 
z gospodarstw położonych w obszarze zapowietrzonym zawarto w dalszej części 
niniejszego wystąpienia. Decyzją 30 stycznia 2017 r. PLW stwierdził wygaśnięcie decyzji 
wyznaczających ognisko HPAI8 w gospodarstwie przyzagrodowym. 

(dowód: akta kontroli str. 387, 388) 

1.3. Pismem z 30 grudnia 2016 r. PLW poinformował Małopolskiego Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii (MWLW), że obszary zapowietrzony i zagrożony wokół ogniska wysoce 
zjadliwej grypy ptaków, wykraczają poza teren powiatu dąbrowskiego. Dlatego też PLW, 
działając na podstawie art. 46 ust. 1 i 2 uozz, zwrócił się z prośbą o wyznaczenie granic 
obszarów zapowietrzonego i zagrożonego wokół ogniska.  

Rozporządzeniem z 3 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków 
na terenie powiatów dąbrowskiego i tarnowskiego9 Wojewoda Małopolski określił obszar 
zapowietrzony i zagrożony10. Do przedmiotowych rozporządzeń nie załączono map 
obrazujących przebieg granic ww. obszarów w formie graficznej. 
Stosownie do § 10 ust. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwalczania ptasiej grypy, 
obszar zapowietrzony powinien mieć promień co najmniej 3 km wokół ogniska choroby, zaś 
obszar zagrożony – co najmniej 10 km wokół ogniska; granice tych obszarów określa się, 
uwzględniając m.in. wyniki dochodzenia epizootycznego oraz warunki geograficzne, 
w szczególności granice naturalne.  

(dowód: akta kontroli str. 26-29) 

1.4. W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków PLW na obszarze 
zapowietrzonym, stosownie do § 11 rozporządzenia w sprawie zwalczania ptasiej grypy, 
sporządził spis wszystkich gospodarstw prowadzących przyzagrodowy chów drobiu, 
w liczbie 355, w których stwierdzono obecność 6.858 sztuk drobiu.  
W gospodarstwach tych wykonanie perlustracji PLW – na mocy decyzji podjętej na 
podstawie art. 16 ust. 1 ustawy IW – nakazał dziewięciu lekarzom weterynarii „wolnej 
praktyki”, niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej. W tej sprawie PLW, w dniach 

                                                      
7  Decyzja CHZ/66/2016 – decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 
8  Highly Pathogenic Avian Influenza (ptasia grypa). 
9  Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 3 stycznia 2017 r., poz. 23 – nr poz. rejestru 1/17 
10 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  
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30 grudnia 2016 r. oraz 3 stycznia 2017 r. zawarł umowy z każdym z ww. lekarzy, 
określające zasady wynagradzania za powierzone im czynności. Perlustracja była 
prowadzona od 30 grudnia 2016 r. do 5 stycznia 2017 r. (jednokrotnie w każdym 
gospodarstwie). W ramach prowadzonych kontroli sprawdzano przestrzeganie m.in.: 

 zakazu pojenia drobiu wodą, ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki; 

 nakazu odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie; 

 nakazu przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem 
z dzikimi ptakami oraz ich odchodami; 

 nakazu wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków 
inwentarskich; 

 nakazu stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu 
zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich.  

 (dowód: akta kontroli str. 30-45, 389-399, 447-461, 500, 513-516) 

Stosownie do zapisów Procedury perlustracji, będącej częścią Planu gotowości zwalczania 
grypy ptaków, gospodarstwa utrzymujące zwierzęta gatunków podatnych powinny być 
odwiedzane co najmniej raz dziennie, zaś przeglądy gospodarstw zlokalizowanych 
w obszarze zagrożonym co trzy dni. 

(dowód: akta kontroli, str. 596-604) 

W kwestii nie przeprowadzania perlustracji z częstotliwością wskazaną w Planie gotowości 
zwalczania grypy ptaków PLW wyjaśnił: Polski Weterynaryjny Plan Gotowości Zwalczania 
Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków – HPAI-PLAN w zakresie opracowanym przez Główny 
Inspektorat Weterynarii w części dotyczącej powiatu dąbrowskiego został przyjęty w 2008 r. 
Plan zawiera informacje, o których mowa w art. 54 ust 2 uozz. Dokument ten poddawany 
był systematycznym przeglądom, a załączniki ANEKS 1_Plan_powiatowy_HPAI były i są na 
bieżąco aktualizowane w zakresie dotyczącym PLW w Dąbrowie Tarnowskiej. W 2016 roku 
zaktualizowano plan, poprzez nadpisywanie, uzupełnianie oraz usuwanie zawartych w nim 
nieaktualnych danych. (…) Nie aktualizowano procedur oraz instrukcji, w tym procedury 
perlustracji, gdyż procedury te i instrukcje zawarte w opracowanym przez Główny 
Inspektorat Weterynarii Planie podlegają prawom autorskim i żadna część procedur nie 
może być powielana i zmieniania bez pisemnej zgody wydawcy. W art. 42 ust. 10 uozz 
ustawodawca zapisał, że w przypadku uzasadnionego podejrzenia choroby zakaźnej 
zwierząt lub jej stwierdzenia, powiatowy lekarz weterynarii stosuje środki przewidziane dla 
zwalczania danej choroby. Środki te określono w rozporządzeniu w sprawie zwalczania 
grypy ptaków. W §11 ust. 1 pkt 4 w związku z § 16 cytowanego rozporządzenia określono, 
że na obszarze zapowietrzonym, urzędowy lekarz weterynarii przeprowadza kontrolę 
wszystkich gospodarstw niekomercyjnych, przed upływem 21 dni licząc od dnia wstępnego 
oczyszczenia i odkażenia ogniska. Z rozporządzenia nie wynika, że perlustrację należy 
przeprowadzać z częstotliwością co najmniej raz dziennie w obszarze zapowietrzonym i co 
3 dni w obszarze zagrożonym. Ze względów organizacyjnych (…) Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej nie był w stanie przeprowadzić kontroli 
perlustracyjnych z taką częstotliwością. Przyczyną powyższego jest mała obsada 
pracowników tutejszego inspektoratu weterynarii, 6 pracowników merytorycznych łącznie 
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, zaangażowanych w czynności związane ze 
zwalczaniem ogniska grypy ptaków, to jest wycena wartości, eutanazja, utylizacja 
i dezynfekcja, oraz czynności administracyjne związane ze zwalczaniem choroby. Ponadto 
siedmiu lekarzy weterynarii wolnej praktyki, prowadzących jednoosobowe gabinety 
weterynaryjne, realizowało jednocześnie obowiązki nadzoru nad badaniem zwierząt 
rzeźnych i mięsa, punktami skupu wraz z wystawianiem świadectw zdrowia oraz 
wynikającego z uozz corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, które 
w powiecie dąbrowskim jest najintensywniej prowadzone w pierwszym kwartale danego 
roku. Pomimo to należy zauważyć, że w okresie 21 dni pracownicy powiatowego 
inspektoratu weterynarii odwiedzali każde gospodarstwo w obszarze zapowietrzonym, 
przynajmniej dwukrotnie, przeprowadzając szacowanie wartości rynkowej, przynajmniej na 
24-48h przed eutanazją, oraz drugi raz nadzorując eutanazję. Na okoliczność ta nie 
tworzono odrębnych protokołów perlustracji, jednak stwierdzenie złamania zasad 
bioasekuracji, skutkowałoby odmowa wypłaty odszkodowania za zabity drób. Należy 
jednocześnie zaznaczyć, że działania polegające na zwalczaniu grypy ptaków, były 
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prowadzone zgodnie z obowiązującym w tym czasie prawem, tj. rozporządzeniem 
w sprawie zwalczania grypy ptaków, które jest aktem prawnym nadrzędnym w stosunku do 
planu gotowości. 

(dowód: akta kontroli, str. 601-604)  

Powołanym powyżej rozporządzeniem Wojewoda Małopolski określił obszary zagrożone 
wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. W obszarach tych Wojewoda: 

 nakazał niezwłoczne czyszczenie i odkażenie środków transportu i sprzętu 
wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub 
nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać 
skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków; 

 zakazał m.in.: przemieszczania do gospodarstw drobiu lub innych ptaków lub ssaków 
utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody PLW; przemieszczania drobiu, w tym 
drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do 
gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub 
przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym; 
targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj 
konsumpcyjnych i wylęgowych. 

Wykonanie ww. rozporządzenia Wojewoda Małopolski powierzył m.in. PLW.  

PLW nie wydał żadnych decyzji nakazujących i zakazujących dla obszaru zagrożonego 
wystąpieniem grypy HPAI. PLW wyjaśnił, że:  

 na obszarze zagrożonym znajdowało się tylko jedno gospodarstwo komercyjne, które na 
dzień kontroli (30 grudnia 2016 r.), nie miało obsady zwierząt – brojlerów gatunku kura;  

 brak działań w okręgu zagrożonym, wynikał z ilości obowiązków związanych 
z opracowaniem i likwidacją gospodarstw utrzymujących drób w obszarze 
zapowietrzonym, brakiem odpowiedniej ilości pracowników. W Inspektoracie 
zatrudnionych jest 5 pracowników merytorycznych i w okresie zwalczania HPAI 
wszyscy, niezależnie od działu, w którym pracują zostali zaangażowani do pracy nad 
zwalczaniem HPAI, często pracując ponad 8 godzin dziennie w temperaturach poniżej 
zera stopni Celsjusza, prowadząc jednocześnie sprawozdawczość i realizując również 
bieżące sprawy Inspektoratu. PLW nie mógł zaangażować do perlustracji w obszarze 
zagrożonym lekarzy weterynarii wolnej praktyki, gdyż lekarze ci byli wyznaczeni do 
innych ważnych zadań. Jednak biorąc pod uwagę niekorzystną sytuację epizootyczną 
odnośnie HPAI, PLW polecił wyznaczonym lekarzom weterynarii zwrócenie bacznej 
uwagi na gospodarstwa utrzymujące drób, znajdujące się na terenie zagrożonym, 
w ramach prowadzenia praktyki lekarsko-weterynaryjnej oraz niezwłoczne informowanie 
PLW o każdym przypadku zaobserwowania objawów nasuwających podejrzenie 
wystąpienia HPAI. 

(dowód: akta kontroli str. 26-29, 572, 576-578) 

1.5. W ramach przeprowadzonej perlustracji w całym obszarze zapowietrzonym PLW nie 
stwierdził naruszenia zasad bioasekuracji, a tym samym nie nakładał na hodowców drobiu 
kary administracyjnej. PLW dokonał ponadto kontroli wszystkich gospodarstw komercyjnych 
– zakładów drobiarskich znajdujących się w obszarze zapowietrzonym, nie stwierdzając 
w nich hodowli i wylęgu drobiu. 

(dowód: akta kontroli str. 30-45, 389-399, 447-461, 500, 513-516) 

Po wygaszeniu ogniska choroby PLW, przeprowadził 33 kontrole bioasekuracji 
w gospodarstwach utrzymujących drób, niejednokrotnie w asyście funkcjonariuszy Policji. 
Ponadto PLW brał udział w organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowa 
Tarnowska zebraniach wiejskich/ szkoleniach dla rolników, zwracając szczególna uwagę na 
ciągłe zagrożenie wystąpienia zachorowań na grypę ptaków oraz związanymi z tym 
zasadami bezwzględnego przestrzegania bioasekuracji. 

(dowód: akta kontroli, str. 601-604) 
 

1.6. W 2016 r. i w I półroczu 2018 r. Inspektorat nie ponosił żadnych wydatków na walkę 
z ptasią grypą. W 2017 r. wydatki na walkę z ptasią grypą na terenie powiatu dąbrowskiego 
wynosiły 414.398,36 zł, w tym wysokości 411.421,39 zł (99,3%) zostały poniesione przez 
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Inspektorat11, zaś pozostała kwota została pokryta przez MWIW. Wydatki poniesione przez 
Inspektorat dotyczyły: wynagrodzenia perlustratorów (7.183,42 zł), usługi czyszczenia 
i dezynfekcji (106.833,60 zł); usługi uboju i zniszczenia (285.722,43 zł – w tym koszt: 
odszkodowania za zwierzęta 194.678 zł oraz uboju i zniszczenia zwierząt 91.044 zł); 
wynagrodzenia rzeczoznawców (8.170,54 zł); innych kosztów (3.384,40 zł – w tym  
3.212,20 zł dostarczenia korespondencji), pobrania próbek do badań (127 zł). 
Wśród wydatków Inspektoratu, poniesionych w wysokości 411.421,39 zł, środki 
w wysokości 410.600,95 zł pochodziły z działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01022 
– Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości 
chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, 
zaś pozostałe (820,44 zł) pochodziły z rozdziału 01034 – Powiatowe inspektoraty 
weterynarii.  

(dowód: akta kontroli str. 182-183) 

W okresie od stycznia do maja 2017 r. Inspektorat zaciągał zobowiązania ponad kwoty 
określone w planie finansowym – rozdz. 01022. W rozdziale tym na koniec: 

 stycznia 2017 r. wydatki wyniosły 129.776,52 zł, zaś kwota zobowiązań (zaciągniętych 
w styczniu 2017 r.) 30.984,70 zł, 

 lutego 2017 r. wydatki wyniosły 131.849,96 zł, zaś kwota zobowiązań 110.938,30 zł; 

 marca 2017 r. wydatki wyniosły 367.057,80 zł, zaś kwota zobowiązań 1.459,10 zł; 

 kwietnia 2017 r. wydatki wyniosły 377.663,39 zł, zaś kwota zobowiązań 600 zł, 

 maja 2017 r. wydatki wyniosły 413.521,52 zł, zaś kwota zobowiązań 1.089,98 zł. 
Największa kwota zobowiązań powstała w § 4300 – Zakup usług pozostałych na koniec 
stycznia, lutego, marca i maja 2017 r. i wynosiła odpowiednio: 29.099,70 zł, 109.053,30 zł, 
209,81 zł, 100 zł. Zobowiązania te dotyczyły przede wszystkim niezapłaconych faktur za 
usługi związane z dezynfekcją pomieszczeń w gospodarstwach z obszaru zapowietrzonego, 
eutanazją drobiu w tym obszarze i jego unieszkodliwieniem. Umowami zawartymi na 
realizację ww. usług, określono 14 dniowy termin płatności faktury, z zaznaczeniem 
możliwości przedłużenia terminu płatności „w związku z faktem realizacji czynności płatnych 
z rezerwy celowej.” Przesunięcie terminu płatności każdorazowo akceptował wykonawca 
usługi, co potwierdzano notą korygującą, sporządzaną dla każdej faktury za usługi związane 
z eutanazja i unieszkodliwieniem drobiu, a w przypadku faktur za usługi dezynfekcji 
pomieszczeń wykonawca określał na fakturze termin płatności dłuższy niż wynikał z umowy.  

(dowód: akta kontroli str.48-181) 

Plan finansowy Inspektoratu na 2017 r. (przed zmianami) nie uwzględniał wydatków 
związanych z zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. W chwili zawierania umów na usługi 
związane z: perlustracją gospodarstw w obszarze zapowietrzonym (30 grudzień 2016 r. 
i 3 styczeń 2017 r.); dezynfekcją gospodarstw w obszarze zapowietrzonym (2 stycznia 
2017 r.), eutanazją drobiu w gospodarstwach zapowietrzonych (2 stycznia 2017 r.) oraz 
związanych z unieszkodliwieniem zabitego drobiu (porozumienie zawarte z firmą przez 
MWIW 4 stycznia 2017 r.) w planie finansowym PIW nie zabezpieczono środków. 
Za wykonanie ww. usług Inspektorat zapłacił łącznie 407.909 zł. Zapotrzebowanie na środki 
związane ze zwalczaniem wirusa ptasiej grypy PLW złożył do MWLW:  

 10 stycznia 2017 r. (po raz pierwszy) na kwotę 25.700 zł, a następnie w dniach 16, 18, 
23, 27 i 30 stycznia 2017 r. na kwoty odpowiednio: 77.618 zł, 16.400 zł, 49.094 zł, 
19.905 zł, 1.151 zł (w styczniu zapotrzebowano 189.868 zł, a otrzymano 129.618 zł); 

 w lutym 2017 r. trzykrotnie na kwotę ogółem 79.965 zł (otrzymując 2.071 zł); 

 w marcu trzykrotnie na kwotę ogółem 93.913 zł (otrzymując 232.057 zł); 

 w kwietniu dwukrotnie na kwotę 85 zł (otrzymując 85 zł) i sierpniu zapotrzebowanie na 
kwotę 46.784 zł (otrzymując kwotę zapotrzebowaną). 

Łącznie PLW zapotrzebował środki w wysokości 410.615 zł, otrzymując w pełnej wysokości 
kwotę zapotrzebowaną.  

                                                      
11 W dokumencie pn. „Wszystkie poniesione koszty w ognisku (współfinansowane + niewspółfinansowane)” wykazano min. 

koszty analiz w wysokości 1.044 zł oraz koszty wykazane w pozycji „inne” w wysokości 1.933 zł, a dotyczące materiałów 
medycznych, narzędzi, sprzętu które, jak zaznaczono poniosły inne podmioty, tj. odpowiednio: Zakład Higieny 
Weterynaryjnej oraz Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie. 
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Plan finansowy w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01022 – Zwalczanie chorób 
zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych 
w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, w następstwie zarządzeń 
MWLW został zwiększony: 31 stycznia 2017 r., 28 lutego 2017 r., 31 marca 2017 r. 
28 kwietnia 2017 r. i 31 sierpnia 2017 r. do 410.615 zł, w tym w: § 4170 o kwotę 14.711 zł, 
§ 4590 o kwotę 194.678 zł, § 4300 o kwotę 201.054 zł oraz w § 4210 o kwotę 172 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 182, 183, 462-494)  

Za drób zabity w gospodarstwach przyzagrodowych w okresie od 4 do 30 stycznia 2017 r., 
Inspektorat wypłacił odszkodowania w styczniu 2017 r. (70.703 zł) oraz w marcu 
(123.275 zł) – w dniach 15, 29 i 30 marca 2017 r. Decyzje, którymi PLW przyznał 
ww. odszkodowania, były wystawiane w styczniu 2017 r. oraz 15, 19 i 27 marca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 165-167, 182, 184-190, 310-332) 

W sprawie zaciągania ww. zobowiązań i zawierania umów PLW wyjaśnił:  

 PLW zobowiązany był do podjęcia bezzwłocznych działań, które umożliwiłyby 
natychmiastowe zwalczenie rozprzestrzeniającego się w szybkim tempie wirusa. PLW 
wykonuje swoje zadania, w ramach rocznego planu finansowego ustalonego corocznie 
na podstawie klasyfikacji budżetowej, a konkretnie na podstawie rozdziału 01034 – 
Powiatowe Inspektoraty Weterynarii. Jednakże zakres działań wynikających z ww. 
rozdziału nie obejmuje swoim zasięgiem działań mających na celu zwalczanie chorób 
zakaźnych zwierząt. W razie wystąpienia zdarzeń wyjątkowych, takich jak wirus grypy 
ptaków (choroba zakaźna zwierząt), w związku z koniecznością likwidacji skutków 
chorób epidemiologicznych, PLW każdorazowo zwraca się o przyznanie środków 
niezbędnych na realizację tychże zadań do WIW, w ramach realizacji zadań objętych 
rozdziałem 01022, których to dysponentem jest WIW. Powyższe prawne rozwiązania 
skutkują tym, iż PLW nigdy nie zabezpiecza środków finansowych na ewentualne 
sfinansowanie kosztów związanych z likwidacją zagrożeń epizootycznych 
występujących na terenie jurysdykcji Inspektoratu.  

 Na gruncie obowiązujących przepisów prawa dotyczących monitorowania, 
zapobiegania, i zwalczania skutków chorób epizootycznych zwierząt hodowlanych 
występuje wiele rozbieżności legislacyjnych, bowiem zgodnie z art. 49 ust. 11 uozz, do 
działań Inspekcji Weterynaryjnej należy nadzorowanie działań podejmowanych przez 
hodowców w związku z likwidacją skutków chorób zakaźnych zwierząt. Jednakże 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii, w oparciu o rozporządzenie w sprawie zwalczania 
grypy ptaków, które stanowi akt wykonawczy do ww. ustawy, może podejmować 
szerokie działania w zakresie likwidacji skutków grypy ptaków. PLW, zgodnie z § 11 ust. 
1. ww. rozporządzenia na obszarze zapowietrzonym podejmuje niezbędne działania. 
Także zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia PLW może, w celach 
zapobiegawczych, nakazać ubój lub zabicie drobiu lub innych ptaków na terenie 
gospodarstwa. 

 Mając na uwadze powyższe, należy podkreślić, że działania podjęte przez Powiatowego 
Lekarza Weterynarii, w związku z wystąpieniem wirusa ptasiej gryp były stosowne 
i adekwatne do zagrożenia, jakie niosło ze sobą ewentualne rozprzestrzenienie się 
wirusa na dalszy obszar, a nadto podjęte działania były zgodne z powszechnie 
obowiązującym prawem i nie naruszały uozz. 

(dowód: akta kontroli, str. 572-576) 

1.7. W związku z wystąpieniem grypy HAPI PLW w dniu 2 stycznia 2017 r. zawarł umowy 
na usługi w zakresie dezynfekcji gospodarstw oraz w zakresie eutanazji drobiu. 

(dowód: akta kontroli str. 48, 49, 70-72) 

Umowę na wykonanie usługi w zakresie dezynfekcji gospodarstw zawarto na okres od 
2 stycznia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. Określono w niej, że: 

a) wykonawca otrzyma, z tytułu realizacji umowy, wynagrodzenie w wysokości: 

 175 zł netto (+ 8% podatek VAT) za usługę wykonaną w gospodarstwie 
zapowietrzonym, 

 460 zł netto (+ 8% podatek VAT) za usługę wykonaną w „ognisku choroby”; 
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b) zapotrzebowanie na wykonanie usługi PLW będzie zgłaszał w formie telefonicznej, 
umożliwiającej zaewidencjonowanie osoby zgłaszającej, miejsce oraz przewidywaną 
ilość gospodarstw do dezynfekcji; 

c) za wykonaną usługę wykonawca wystawi fakturę płatną w terminie 14 dni. Zamawiający 
zastrzega możliwość przedłużenia terminu płatności za wykonaną usługę w związku 
z faktem realizacji czynności płatnych z rezerwy celowej. 

Wykonawca ww. usługi przedstawił PLW 12 faktur na łączną kwotę 60.221 zł, za wykonanie 
usługi w 317 gospodarstwach na podstawie list gospodarstw sporządzonych przez 
Inspektorat. Dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi określonej każdą fakturą, był 
„Protokół z przeprowadzonej dezynfekcji”, podpisany przez wykonawcę usługi oraz lekarza 
weterynarii, nadzorującego perlustrację w imieniu PLW. 

(dowód: akta kontroli str. 48-69) 

PLW wyjaśnił, że na wysokość wynagrodzenia ustalonego w związku z realizacją usługi 
w zakresie dezynfekcji gospodarstw wpływ miało wiele czynników, w tym: brak firm na 
terenie powiatu dąbrowskiego świadczących ww. usługi, co wpłynęło na wkalkulowanie 
w cenę usługi kosztów związanych z dojazdem w miejsce dezynfekcji; na rynku funkcjonują 
nieliczne firmy zajmujące się tego typu działalnością. Tym samym zleceniodawca ma 
bardzo ograniczony i znikomy wpływu na cenę usługi – przedstawiana jest mu bowiem 
oferta cenowa przez zleceniobiorcę, którą może przyjąć lub odrzucić. Istotnym było też, 
że w toku negocjacji umowy zleceniobiorca zobowiązał się do natychmiastowego 
przystąpienia do działań dezynfekcyjnych, co w przedmiotowej sprawie miało kluczowe 
znaczenie dla ograniczenia skutków choroby i ewentualnego rozprzestrzenienia się ogniska 
ptasiej grypy na bardziej rozległy obszar.  

(dowód: akta kontroli str. 496, 502, 503)  

Umowę na wykonanie usługi w zakresie eutanazji drobiu zawarto na okres od 1 stycznia 
2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. Określono w niej, że: 

a) wykonawca usługi dokona eutanazji drobiu wskazanego przez zamawiającego i spakuje 
tuszki tego drobiu; 

b) z tytułu realizacji umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 

 10 zł netto (+ 23% podatek VAT) za każdą sztukę zwierzęcia poddanego eutanazji – 
w przypadku poddawaniu eutanazji co najmniej 200 sztuk jednorazowo,  

 4000 zł netto za usługę wykonaną w przypadku przyjazdu w celu eutanazji drobiu 
w ilości nieprzekraczającej 200 sztuk, 

 do kosztów eutanazji będą doliczane koszty przyjazdu (transportu) na miejsce 
realizacji czynności, w wysokości 800 zł12 netto (+ 23% podatek VAT) za każdy 
przyjazd i każdy powrót.  

c) zapotrzebowanie na wykonanie usługi PLW będzie zgłaszał w formie telefonicznej, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, umożliwiającej zaewidencjonowanie osoby 
zgłaszającej, miejsce oraz przewidywaną ilość drobiu do dezynfekcji; 

d) za wykonaną usługę wykonawca wystawi fakturę płatną w terminie 14 dni. Zamawiający 
zastrzega możliwość przedłużenia terminu płatności za wykonaną usługę w związku 
z faktem realizacji czynności płatnych z rezerwy celowej.  

(dowód: akta kontroli str. 70-72) 

PLW wyjaśnił, że przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za realizację usług w zakresie 
eutanazji drobiu wzięto pod uwagę dostępność usługi (jej podaż) oraz jej rynkową cenę. 
Kluczowe znaczenie miały także kryteria, które zostały przedstawione powyżej, 
w wyjaśnieniach dotyczących ceny za usługę dezynfekcji. 

(dowód: akta kontroli str. 496, 503)  

Wykonawca usługi związanej z eutanazją drobiu przedłożył do Inspektoratu 11 faktur na 
78.277 zł, w tym 54.840 zł stanowiła wartość netto eutanazji (na poszczególnych fakturach 
od 3.290 zł do 6.380 zł). Na czterech fakturach, spośród ww. 11, firma realizująca usługę 
określiła ilość sztuk drobiu poddanego eutanazji, a na pozostałych siedmiu wpisu w tym 
zakresie dokonał pracownik Inspektoratu (odręcznie). Na jednej z faktur gł. księgowa 

                                                      
12  Umową z dnia 2 stycznia 2017 r. określono koszt przejazdu w wysokości 700 zł, zaś aneksem z dnia 5 stycznia 2017 r. do 

umowy, określono koszt przejazdu w wysokości 800 zł. 
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Inspektoratu odnotowała „Po rozmowie telefonicznej z (…) poinformował, że kwota szt. jest 
po 10 zł netto i należy podzielić kwotę netto z poz. 1 przez 10 i to są sztuki”13. Zaplata faktur 
nastąpiła w dniach: 19 i 25 stycznia 2017 r. oraz 3 i 15 marca 2017 r. Na wszystkich 11 
fakturach zamieszczono adnotację, że wydatek sprawdzono pod względem legalności, 
gospodarności i celowości oraz zatwierdzono do wypłaty, bez zastrzeżeń. Firma, która 
wykonała usługę i wystawiła faktury, sporządziła 7 kwietnia 2017 r. korektę do 7 faktur, 
skutkujące obniżeniem kosztów wykonanej usługi o 3.271,80 zł, dokonując zwrotu tej kwoty 
26 kwietnia 2017 r. na rachunek bankowy Inspektoratu.  

(dowód: akta kontroli str. 70-117) 

PLW wyjaśnił, że uwagi na charakter pracy (w terenie), a także warunki atmosferyczne 
(mróz, opady śniegu, deszczu ze śniegiem, oraz wcześnie zapadający zmierzch) nie 
wszystkie sporządzone protokoły były w pełni czytelne. Stąd też doszło do zaistnienia 
niewielkich rozbieżności, pomiędzy odczytaną z protokołów liczbą ubitych zwierząt, a ich 
rzeczywistą liczbą. Zleceniobiorca wystawiał pierwotne faktury w oparciu o liczby odczytane 
ze sporządzonych protokołów (przy udziale pracowników weterynaryjnych), które 
to wartości zostały zweryfikowane po zakończeniu realizacji usługi eutanazji. Wówczas to – 
w konfrontacji z innymi danymi – dokonano w niewielkim zakresie korekt tychże wartości, 
które znalazły również odzwierciedlenie w korektach faktur. 

(dowód: akta kontroli str. 496, 503)  

Usługę w zakresie unieszkodliwienia/przetwarzania odpadu (odbiór transport i utylizacja 
materiału „kategorii 1 i 2” z ognisk choroby zakaźnej i obszaru zapowietrzonego, realizowała 
wyspecjalizowana firma na podstawie „Porozumienia w sprawie odbioru, transportu 
i utylizacja z terenu województwa małopolskiego materiału zakażonego z ognisk wysoce 
zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz obszarów zapowietrzonych wirusem HPAI”, zawartego 
4 stycznia 2017 r. z MWLW. Załącznikiem do porozumienia była oferta ww. firmy14, w której 
określono warunki odbioru i szczegóły płatności, tj. cenę netto za usługę, uwzględniającą 
odbiór, transport i utylizację „materiału kategorii 1 i 2”, wynoszącą 1.200 zł za 1 tonę, 
z zaznaczeniem, że „w przypadku ciężaru poniżej 1 tony cena 1200,00 pln + VAT za 
podjazd środka”  

Za zrealizowaną usługę wykonawca przedstawił Inspektoratowi siedem faktur na 15.893,20 
zł, w tym jedną fakturę na kwotę 108 zł (100 zł netto + 8% VAT) za unieszkodliwienie 20 kg 
drobiu w ognisku zapalnym15 oraz sześć faktur na 15.785,28 z (14.616 zł netto + 8% VAT), 
za unieszkodliwienie 8.785 kg drobiu z obszaru zapowietrzonego. Do każdej faktury 
załączono dokument pn. „Dokument handlowy stosowany przy przewozie (…) produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub 
produktów pochodnych KATEGORIA 1 w rozumieniu rozporządzenia nr 1069/2009”, 
zgodnie z z obszaru zapowietrzonego przewoźnik odebrał łącznie 5.373 sztuk zabitego 
drobiu o wadze 8.805 kg. 

(dowód: akta kontroli str. 118-160) 

Nie we wszystkich gospodarstwach przyzagrodowych posiadających drób, a znajdujących 
się w obszarze zapowietrzonym, dokonano eutanazji drobiu. PLW wyjaśnił, że zabicie 
drobiu przeprowadzono najpierw w promieniu 500 m od gospodarstwa na ul. Zagumnie 
a następnie stopniowo powiększając likwidację drobiu do 3 km. W trakcie powadzonych 
działań, po ponownej analizie granic okręgu, okazało się, że jest on wyznaczony o ok 200 
do 300 metrów dalej niż promień 3 km. Ponieważ w miejscowościach Breń i Żelazówka 
granica między okręgiem zapowietrzonym, a zagrożonym przebiegała drogami gminnymi, 
a posesje wzdłuż tych dróg oddzielała jedynie odległość od kilku do kilkunastu metrów, nie 
zgłaszano nowych zachorowań ptaków i ptaki pozostawały w całkowitej izolacji od otoczenia 
– środowiska zewnętrznego, PLW postanowił wstrzymać się od zabijania drobiu wzdłuż 
spornej granicy (ustalając to telefonicznie z zastępcą MWLW). Dodatkowo na taką decyzję 

                                                      
13  Zgodnie z umową na realizacje usługi, za każdą sztukę zwierzęcia poddanego eutanazji wykonawca usługi otrzyma 10 zł. 
14  Oferta „dedykowana dla województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. 
15  Faktura wystawiona na podstawie umowy z dnia 22 kwietnia 2010 r. – usługę realizowano 30 grudnia 2016 r. z ogniska 

zapalnego (w gospodarstwie, w którym stwierdzono wirus grypy ptasiej), natomiast usługę dotyczącą unieszkodliwienia 
zabitego drobiu w obszarze zapowietrzonym realizowano na podstawie porozumienia z dnia 4 stycznia 2017 r., zawartego 
z firmą przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.  
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wpłynął fakt, że zbliżał się termin 30 dni, po którym przy braku nowych zachorowań można 
znieść restrykcje w okręgach zapowietrzonym i zagrożonym oraz rosnące koszty 
zwalczania ww. choroby. Dlatego w tym wypadku PLW – jak wyjaśnił – zastosował nakazy 
wynikające z art. 44 ust 1 pkt 1 uozz. Eutanazja, dezynfekcja i unieszkodliwienie zwłok nie 
zostały przeprowadzone w części miejscowości Brnik i w części miejscowości Żelazówka 
w ilości 32 gospodarstw, w których podczas perlustracji ujawniono łącznie 660 sztuk drobiu. 
PLW wyjaśnił także, iż PLW umożliwił właścicielom tych gospodarstw dokonanie uboju 
ptaków na użytek własny. 

(dowód: akta kontroli str. 496, 500, 514, 515) 

Na pytanie kontrolera, skierowane do PLW, czym kierował się podejmując decyzje 
o niezwłoczne zabicie wszystkich sztuk drobiu w gospodarstwach znajdujących się na 
obszarze zapowietrzonym, po stwierdzeniu jednego ogniska choroby u siedmiu sztuk 
drobiu, skoro obowiązujące wówczas przepisy prawa dawały możliwość nakazu na 
wyłącznie odosobnienia drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych 
obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, PLW wyjaśnił, że wydając 
decyzję w oparciu art. 44 ust 1 pkt 1 oraz 4 ustawy ozz nakazał zabicie lub ubój zwierząt 
chorych lub zakażonych, podejrzanych o zakażenie lub chorobę albo zwierząt z gatunku 
wrażliwych na daną chorobę kierował się następującymi przesłankami:  

 przez środek powiatu dąbrowskiego i miasta Dąbowa Tarnowska przebiega rzeka Breń 
wraz ze swoim największym rozgałęzieniem – ciekiem wodnym Młynówka. Nad tymi 
rzekami od jesieni do wiosny bytują między innymi dzikie kaczki. Na terenach, gdzie 
odpoczywają kaczki cały czas przebywają ludzie, dokarmiając je i obserwując, oraz 
zwierzęta domowe, co może stanowić wektor przeniesienia wirusa; 

 w dniu podjęcia decyzji o wybiciu drobiu temperatura na zewnątrz wahała się od + 1 
nawet do – 15 C. Przeżywalność wirusa podtypy H5N8 w takim środowisku wynosi 
minimalnie 30 dni. Analiza ogniska tej choroby, fakt przebywania kur w jednym miejscu 
z dzikimi kaczkami dała podstawy do twierdzenia, że kury te zachorowały na skutek 
bezpośredniego kontaktu z dzikimi kaczkami.  

 za zabiciem ptaków przemawiały również: bardzo wysoka wrażliwość na grypę, 
położenie gospodarstw – bardzo duże zagęszczenie gospodarstw, wzrastająca 
zachorowalność i pojawianie się nowych ognisk na terenie Małopolski, w tym tzw. ognisk 
wtórnych, czyli stwierdzonych nowych ognisk pojawiających się na obszarze 
zagrożonym (powiat miechowski i krakowski). Pojawienie się ognisk wtórnych wymaga 
wyznaczenia nowego obszaru zapowietrzonego i zagrożonego tym samym rozszerzenie 
obszaru zwalczania choroby; 

 za podjęciem decyzji o zabiciu drobiu zadecydowało także skrajnie negatywne 
nastawienie hodowców drobiu przyzagrodowego, pojawiające się sugestie i informacje, 
wpływające do PLW o zamiarze wywiezienia drobiu, poza teren okręgu zapowietrzonego 
i zagrożonego.  

(dowód: akta kontroli str. 496, 500, 515)  

Zakup ww. usług, związanych ze zwalczaniem ptasiej grypy, realizowano na podstawie 
art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych16. 

(dowód: akta kontroli str. 51-56, 74-115, 122-160)  

1.8. PLW odmówił przyznania odszkodowania za drób padły i zabity (siedem sztuk) 
w gospodarstwie, w którym stwierdzono ognisko ptasiej grypy.. Decyzję PLW uzasadnił tym, 
że do miejsca w którym karmiono kury miały dostęp dzikie ptaki.  
Wysokość odszkodowań za drób zabity w ilości 5.216 sztuk w 276 gospodarstwach 
przyzagrodowych na obszarze zapowietrzonym, w wyniku zastosowania zabiegów 
nakazanych przez PLW, wyniosła 194.678 zł. Odszkodowanie za zabity drób z nakazu PLW 
było wypłacane po uprzednim szacowaniu drobiu w zespołach trzyosobowych, tj. przez 
dwóch rzeczoznawców i PLW, w sposób przewidziany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez 
powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania17. Wartość rynkową 

                                                      
16  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. 
17  Dz.U. Nr 142, poz. 1161; dalej: rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców. 



 

12 

ocenianego drobiu określono na podstawie średniej z trzech kwot oszacowania 
w poszczególnych gospodarstwach przez PLW oraz dwóch rzeczoznawców, wyznaczonych 
przez tego lekarza z prowadzonej przez niego listy rzeczoznawców, powołanych przez 
Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej18. Powołani przez PLW rzeczoznawcy nie złożyli 
natomiast oświadczeń o niepodleganiu wyłączeniu w myśl § 5 ust. 3 cyt. rozporządzenia.  

(dowód: akta kontroli, str. 584-593) 

Przed przystąpieniem do ww. szacowania PLW wydał decyzje nakazujące (od nr 1 do 
nr 340), adresowanym gospodarstwom znajdującym się w obszarze zapowietrzonym, 
którymi nakazał: niezwłoczne zabicie wszystkich sztuk drobiu, stanowiących własność; 
usunięcie pod nadzorem urzędowym zwłok drobiu w gospodarstwie oraz odkażenie ściółki 
i nawozów naturalnych, które mogły zostać skażone wirusem grypy ptaków.  

(dowód: akta kontroli str. 182-241, 310-332)  

Dokonując wyceny ww. drobiu w poszczególnych gospodarstwach, określano: 

a) jednakowe jednostkowe stawki odszkodowań za zabitą/padłą kurę (łącznie 4.264 sztuki), 
perliczkę (łącznie 75 sztuk) i gęś (łącznie 53 sztuki), tj.: 

 35 zł za kurę oraz za perliczkę, stanowiącą średnią wartość rynkową z sumy trzech 
cen (105 zł), określonych w wysokości 40 zł przez każdego rzeczoznawcę i 25 zł 
przez PLW; 

 150 zł za gęś, stanowiącą średnią wartość rynkową z sumy trzech cen (450 zł), 
określonych w wysokości 150 zł przez każdego rzeczoznawcę oraz przez PLW; 

b) niejednakowe jednostkowe stawki odszkodowań za zabitą/padłą kaczkę oraz indyka, tj.: 

 45,78 zł za kaczkę, stanowiącą średnią wartość rynkową z sumy trzech cen (135 zł), 
określonych za sztukę w wysokości 50 zł przez każdego rzeczoznawcę i 35 zł przez 
PLW dla 634 szacowanych kaczek oraz stanowiącą średnią wartość rynkową 
75 zł/sztuka, określoną w jednym gospodarstwie dla 17 kaczek. Dla tych 17 kaczek 
w protokole szacowania zwierząt określono wyłącznie średnią wartość szacowania 
75 zł za sztukę, bez wyszczególnienia kwoty szacowania przez poszczególnych 
rzeczoznawców (szczegóły w dalszej części wystąpienia); 

 117,04 zł za indyka, stanowiącą średnią wartość rynkową z sumy trzech cen (od 330 
do 360 zł za sztukę), określonych w wysokości od 110 zł do 130 zł przez każdego 
rzeczoznawcę i przez PLW (odszkodowanie przyznano za 27 indyków); 

 13 zł za przepiórkę, stanowiącą średnią wartość rynkową z sumy trzech cen 
określonych w wysokości 15 zł przez każdego rzeczoznawcę i 10 zł przez PLW19. 
Odszkodowanie przyznano za 146 sztuk przepiórek w wysokości 1.898 zł. 

(dowód: akta kontroli str.182, 183, 581)  

PLW wyjaśnił, że ustalając stawki przy wycenie drobiu przyjął „najniższe znane sobie 
w tamtym czasie ceny rynkowe poszczególnych gatunków drobiu, nie dokonując dystynkcji 
i uśrednień związanych z licznymi czynnikami wpływającymi na wartość zwierząt, 
jak chociażby pochodzenie drobiu (pochodzenie z gospodarstwa ekologicznego lub 
konwencjonalnego, „kontra drób fermowy). Przyjęta przez PLW cena, nie uwzględniała 
także rozróżnienia na handel hurtowy i detaliczny, co także mogło mieć wpływ na różnice 
jakie wystąpiły pomiędzy wartością przyjętą przez biegłych rzeczoznawców, a PLW”. 

(dowód: akta kontroli str. 497, 504, 505)  

Kwoty oszacowania kur i perliczek przez rzeczoznawców były o 60 % wyższe od kwot 
oszacowania podawanych przez PLW, zaś kwoty oszacowania kaczek i przepiórek były 
wyższe odpowiednio o 43% i 50%.  

W odniesieniu do przebiegu szacowania i kwot oszacowania każdy z rzeczoznawców złożył 
zeznania, których treść była podobna. Wszyscy rzeczoznawcy kwotę szacowania ustalali 
kierując się doświadczeniem rolniczym. Uważali, iż kwota nie była wygórowana. Szacując 
brali pod uwagę nie tylko wartość samej sztuki danego gatunku drobiu, ale także stratę 

                                                      
18  W związku z powoływaniem rzeczoznawców przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej kontroler nie odniósł się w wystąpieniu 

do spełnienia przez nich wymagań określonych w rozporządzeniu MRiRW z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców 
wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania 

19  Średnia wartość rynkową z sumy trzech cen określonych w wysokości 15 zł przez każdego rzeczoznawcę i 10 zł przez PLW, 
wynosiła 13,33 zł. Do szacowania przyjęto zaokrąglona kwotę – 13 zł.  
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właściciela tego drobiu, który w ten sposób pozbywał się nie tylko mięsa, ale także jaj przez 
kilka miesięcy, w które to produkty zaopatrywał siebie i najbliższą rodzinę.” 

 (dowód: akta kontroli str. 584-593) 

Szacowanie zwierząt (drobiu) dokumentowano w „Protokole szacowania zwierząt”, którego 
wzór stanowił załącznik nr 1 do rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców. Zapisy w tych 
protokołach były dokonywane w ten sposób, że w tabeli pn. „Wykaz szacowanych zwierząt”: 

 gatunek drobiu szacowanego zapisywano w kolumnie drugiej pn. „Opis zwierzęcia: 
gatunek, wiek, kondycja, płeć, wartość hodowlana lub użytkowa, wartość jednostkowa 
wg dokumentów poświadczających cenę zakupu zwierzęcia”; 

 ilość sztuk drobiu szacowanego zapisywano niejednakowo – w jednej, dwóch lub trzech 
kolumnach, tj. w ww. kolumnie drugiej, w kolumnie trzeciej pn. „Nr kolczyka /tatuażu 
zwierzęcia/nr paszportu/jeżeli dotyczy” oraz w kolumnie czwartej „Masa zwierzęcia” 
(w kolumnie tej nie określano wagi zwierzęcia, lecz ilość sztuk); 

 kwotę szacowania oraz średnią wartość szacowania zapisywano odpowiednio 
w kolumnie czwartej i piątej tabeli, zgodnie ze wzorem formularza.  

Sposób dokonywania zapisów nie w każdym protokole był przejrzysty (łatwy do zrozumienia 
i jednoznaczny) dotyczyło to 11 protokołów, spośród 23 objętych kontrolą20. W ww. 11 
protokołach szacowania zwierząt sporządzonych w związku z chorobą drobiu, 
spowodowana wirusem ptasiej grypy wskazywano m.in. rozbieżne dane co do ilości sztuk 
drobiu tj. wskazywano, iż szacunkiem objęto określoną ilość drobiu (zapis długopisem), 
a następnie zamieszczano adnotacje o innej liczbie zabitego drobiu (zapis ołówkiem). 
Ta druga liczba była podstawą do ustalenia kwoty odszkodowania.  

(dowód: akta kontroli str. 242-302)  

PLW wyjaśnił m.in., że różnice w wynikach podczas liczenia w trakcie szacowania zwierząt 
i poddawania ich eutanazji, wynika z warunków technicznych i specyfiki hodowli tych 
zwierząt. W trakcie szacowania zwierzęta się płoszyły i ich szybkie poruszanie powodowało, 
że nie było możliwe dokładne ich policzenie bez spowodowania uszczerbku na ich zdrowiu 
i naruszeniu ich dobrostanu, dlatego też liczbę drobiu weryfikowano podczas gazowania 
drobiu. Należy podkreślić, że szacowanie drobiu odbywało się w warunkach zimowych przy 
temperaturze na zewnątrz znacznie poniżej zera oraz podczas krótkiego dnia i słabego 
oświetlenia wymaganego przy hodowli drobiu, co znacznie utrudniało pracę. Podczas 
eutanazji liczenie drobiu, odbywało się poprzez złapanie każdego ptaka z osobna (łapanie 
ptaków odbywało się przez wyszkolonych w tym celu pracowników wynajętej firmy). 
zwierzęta następnie umieszczane były w pojemniku, gdzie zostawały poddane eutanazji. 
Liczenie odbywało się pod nadzorem przedstawicieli Inspektoratu, aby wyeliminować ryzyko 
pomyłki, dlatego też ilość stwierdzona podczas gazowania drobiu jest wartością na 
podstawie, której należało wypłacić odszkodowanie i po dokonaniu eutanazji została ona 
naniesiona na protokół szacowania drobiu, jako ta prawidłowa. PLW w podsumowaniu 
wyjaśnień złożonych do każdego z ww. 11 protokołów, zaznaczył. że z uwagi na kłopoty 
z liczeniem ptaków podczas szacowania zwierząt oraz możliwości poddania uboju drobiu na 
użytek własny przez właściciela drobiu, zanim zostanie dokonana eutanazja ptaków 
z nakazu PLW, właściciel drobiu był informowany, podczas wyceny, że dokładna wartość 
odszkodowania zostanie naliczona ponownie po dokonaniu gazowania ptaków. Wartość 
odszkodowania zostanie pomniejszona o zwierzęta ubite na potrzeby własne, lub 
w przypadku pomyłki w liczeniu podczas szacowania zaniżającej liczbę zwierząt, 
odszkodowanie zostanie podwyższone i wypłacone za faktycznie zagazowane zwierzęta. 
PLW wyjaśnił także, iż właściciele drobiu godzili się na takie warunki szacowania. Dlatego 
też po dokonanym gazowaniu drobiu pracownicy Inspektoratu przeliczali ilość ptaków 
poddanych eutanazji z nakazu PLW, za które faktycznie należy przyznać odszkodowanie 
właścicielowi. Po przeliczeniu liczby faktycznie zabitego drobiu i jego wartości, nanoszono 
odpowiednią adnotację w Protokole szacowania zwierząt, wpisując „podczas zabicia x 

                                                      
20  Kontroler nie wniósł uwag do 12 protokołów szacowania zwierząt” sporządzonych w związku z decyzją PLW nakazujących 

zabicie drobiu – dotyczyło to decyzji nr nr: 273/HPAI/2017; 272A/HPAI/2017; 268/HPAI/2017; 267/HPAI/2017; 
266A/HPAI/2017; 257/HPAI/2017; 233/HPAI/2017; 218A/HPAI/2017; 330/HPAI/2017; 326/HPAI/2017; 323/HPAI/2017; 
320A/HPAI/2017. Uwagi dotyczyły 11 protokołów sporządzonych w związku z decyzjami nr. 150/HPAI/2017, 86/HPAI/2017, 
87/HPAI/2017, 11/HPAI/2017, 31/HPAI/2017, 74/HPAI/2017, 59/HPAI/2017, 32/HPAI/2017, 79/HPAI/OSZK/2017, 
154/HPAI/2017, 46/HPAI/2017. 
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zwierząt” gdzie x to konkretna liczba a zamiast słowa zwierząt wpisywano gatunki, bądź też 
liczbę poszczególnych ptaków wpisywano w rubrykach, pod wartościami wpisanymi 
podczas szacowania. Użycie ołówka było rozwiązaniem tymczasowym i nie wynikało 
z braku wiedzy, a jedynie niedopatrzenia, wynikającego z przepracowania i stresu, pamiętać 
należy, że pierwsze wypłaty odszkodowań zostały przyznane jeszcze w styczniu, dlatego 
ich naliczenie i sprawdzenie odbywało się podczas wzmożonych prac w obszarze 
zapowietrzonym i cały czas trwającą akcją likwidacji gospodarstw w tym terenie przy bardzo 
małej obsadzie pracowników Inspektoratu. W tamtym czasie pięcioro pracowników 
Inspektoratu pracowało ponad normatywny wymiar godzin pracy. Te wszystkie czynniki 
stanowią istotne tło stwierdzonych niedociągnięć, z której pracownik Inspektoratu szybko się 
wycofał i większość adnotacji odnośnie faktycznej kwoty odszkodowań w protokołach 
szacowania zwierząt jest dokonana długopisem lub piórem wiecznym.  

(dowód: akta kontroli str. 496-498, 505-510)  

PLW przyznał odszkodowanie za sztuki zabitego drobiu z nakazu w związku 
z wystąpieniem ptasiej grypy, w łącznej liczbie 5.216 sztuk. Liczba tych sztuk była zgodna 
z liczbą sztuk drobiu poddanego eutanazji, określonego fakturami (po korekcie) przez firmę 
wykonującą usługę eutanazji. Powyższa liczba nie była zgodna z liczbą drobiu poddanego 
unieszkodliwieniu, określonego w dokumencie pn. „Dokument handlowy stosowany przy 
przewozie (…) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych KATEGORIA 1 w rozumieniu 
rozporządzenia nr 1069/2009”. Z dokumentu tego (podpisanego przez przewoźnika oraz 
przedstawiciela PLW) wynika, że z obszaru zapowietrzonego przewoźnik odebrał łącznie 
5.373 sztuk zabitego drobiu o wadze 8.805 kg.  

(dowód: akta kontroli str. 70-115, 122-155, 310-332)  

PLW wyjaśnił, że występujące różnice w związku z unieszkodliwieniem ubitego drobiu przez 
firmę usługową, a rzeczywistą ilością ubitego drobiu, wynikają z faktu, że firma usługowa 
otrzymała dane wynikające z materiałów źródłowych – pierwotnych protokołów, które 
w dużej mierze były nieczytelne lub zniekształcone ze względu na warunki atmosferyczne 
panujące w chwili ich sporządzania. Jednakże, w przypadku unieszkodliwiania ubitego 
drobiu przez tę firmę nie miało to najmniejszego znaczenia, ponieważ cennik ich usług 
oparty jest na kryterium wagowym, zatem przed przystąpieniem do utylizacji, firma 
każdorazowo waży tusze padłych zwierząt i na tej podstawie wystawia fakturę za 
świadczone przez siebie usługi, zaś ilość unieszkodliwianych zwierząt nie ma znaczenia dla 
rachunku końcowego za wykonane zlecenie. Stąd PLW nie występował do firmy usługowej 
z korektą zlecenia po dokonaniu końcowej weryfikacji ilości zwierząt, poddanych eutanazji. 

(dowód: akta kontroli str. 496, 498, 499, 510)  

Wynagrodzenie ww. rzeczoznawców PLW określił w umowach zawartych z tymi 
rzeczoznawcami, poprzez zapis, że za wykonane czynności stanowiących przedmiot 
umowy, rzeczoznawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu 
powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i wysokości przysługującego im 
wynagrodzenia oraz dokonywania przez nich szacowania21. Umowami określono także, 
iż wynagrodzenie to obliczone zostanie w oparciu o obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 
20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2015 r. Rzeczoznawca otrzyma ponadto 
zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz 
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej 
na obszarze kraju.  

Powołane ww. umowami rozporządzenie utraciło moc z dniem 16 września 2009 r. (tj. przed 
zawarciem umów), zostało zastąpione powołanym rozporządzeniem w sprawie 
rzeczoznawców z 2009 r..  
Powołany ww. umowami § 8 pkt 1 ww. rozporządzenia z 2007 r. stanowił, że rzeczoznawcy 
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1/170 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

                                                      
21  Dz. U. Nr 89, poz. 591 
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w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni, publikowanego 
przez Prezesa GUS, za godzinę wykonywania oszacowania. § 4 pkt 1 rozporządzeniu 
w sprawie rzeczoznawców z 2009 r. (obowiązującego w dniu zawarcia umów) stanowił 
natomiast, że rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania 
w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez 
Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski". 
Do ww. umów zawartych z rzeczoznawcami nie sporządzono aneksów. Wynagrodzenie 
rzeczoznawców było jednak naliczane zgodnie z obowiązującymi zasadami w okresie 
wykonywania przez nich zleconych im zadań, tj. określonymi w § 4 pkt 1 rozporządzenia 
w sprawie rzeczoznawców (za godzinę szacowania w wysokości 1/120).  
Wynagrodzenie obliczone zostało natomiast w oparciu o obwieszczenie Prezesa GUS 
z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2015 r., które wynosiło 4.120,15 zł, zamiast 
na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród 
z zysku w 2016 r., wynoszącego 4.275,69 zł22.  
Naliczone i wypłacone wynagrodzenie rzeczoznawców wyniosło 8.170,54 zł brutto za 
przepracowane 238 godziny (34,33 zł za godzinę). Dla poszczególny rzeczoznawców 
wynosiło od 1338,87 zł (dwóch rzeczoznawców, którzy przepracowali po 39 godzin) 
do 2.746,40 zł (dwóch rzeczoznawców, którzy przepracowali po 80 godzin). Łączna kwota 
wypłaconego wynagrodzenia (8.170,54 zł) stanowiła 4,2% kwoty wypłaconego 
odszkodowania za zabity drób z nakazu PLW, w związku z wystąpieniem ptasiej grypy.  
Przy uwzględnieniu obowiązującego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw w 2016 r. (4.275,69 zł) należne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy 
wynosiłoby 35,63 zł i byłoby większe o 1,30 zł/godz., tj. łącznie o 309,40 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 182, 183, 197-233)  

PLW wyjaśnił, że powołanie w treści umowy nieaktualnego rozporządzenia stanowiło 
omyłkę pisarską. Ustalając wynagrodzenie dla biegłych, PLW oparł się na danych 
wynikających z obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za 2015 rok, gdyż dane prezesa GUS za 2016 
rok, w czasie kiedy zawierano umowy z rzeczoznawcami, nie były jeszcze znane.  

(dowód: akta kontroli str. 496, 497, 504)  

1.9. Rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji określało dokumentację jaką 

PLW winien prowadzić oraz formę jej prowadzenia. Spośród wyszczególnionej 
dokumentacji w § 1 ust. 1 ww. rozporządzenia PLW prowadził, w związku z wystąpieniem 
grypy ptaków na terenie powiatu dąbrowskiego, dokumentację w formie: 

 książki zgłoszeń chorób zakaźnych zwierząt, której wzór stanowi załącznik nr 1 do 
rozporządzenia; 

 protokołu z dochodzenia epizootycznego i badań zwierząt, którego wzór stanowi 
załącznik nr 2 do rozporządzenia; 

 zawiadomienia o stwierdzeniu wystąpienia oraz zawiadomienie o wygaszeniu ogniska 
choroby zakaźnej zwierząt, którego wzór stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia; 

 protokołu zabicia zwierząt, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia; 

 protokołu przeglądu gospodarstw przeprowadzonego w związku z wystąpieniem 
choroby zakaźnej zwierząt, którego wzór stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia. 
PLW protokół ten opracował w formie dokumentu, który nazwano „Protokół perlustracji 
gospodarstw przeprowadzonych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy 
ptaków na terenie obszaru zapowietrzonego/zagrożonego”, z wyszczególnieniem 
(w formie tabeli): nr gospodarstwa, imienia i nazwiska właściciela, przeglądanych 
zwierząt – poszczególnych gatunków drobiu (kury, indyki, kaczki, gęsi, inne). Ostatnią 
kolumnę tabeli zatytułowano „uwagi”, zamiast „podpis posiadacza zwierzęcia” – 
wymagana ww. rozporządzeniem;  

 protokołu oczyszczania lub odkażania. Zamiast „Protokołu oczyszczania lub odkażania”, 
którego wzór stanowi załącznik nr 18 do ww. rozporządzenia, sporządzano „Protokół 

                                                      
22  M.P. z 2017 r., Nr 43. 
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z przeprowadzonej dezynfekcji”. W protokołach tych wykazano (wymaganą ww. 
rozporządzeniem) m.in. liczbę gospodarstw oraz łączna powierzchnię poddana 
dezynfekcji, z zaznaczeniem „ pom. dla drobiu oraz rewiry zewnętrzne”.  

(dowód: akta kontroli str. 5-11, 21, 30-45, 57-69, 304-309)  

Według wyjaśnienia PLW konstrukcja protokołu przeglądu zwierząt, stanowiąca załącznik 
nr 15 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji, nie w pełni odpowiada 
wymogom na potrzeby perlustracji gospodarstw przyzagrodowych utrzymujących drób, 
ponieważ kolumny dotyczące zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie obejmują, bydło, 
świnie, owce i kozy oraz inne. Rubryka „inne” jest zdaniem PLW zbyt ogólna, aby 
w prowadzonej perlustracji wykazać wszystkie utrzymywane gatunki drobiu na terenie 
zapowietrzonym oraz ich ilość. Z punktu widzenia zwalczania HPAI, w związku z różną 
wrażliwością różnych gatunków drobiu, niezbędnym było uzyskanie informacji o strukturze 
utrzymywanego w obszarze zapowietrzonym drobiu z podziałem na gatunki. Biorąc pod 
uwagę powyższe, PLW zadecydował wykorzystać wzór protokołu perlustracji znajdujący się 
w planie gotowości, który nie zawiera rubryki podpis właściciela, a w to miejsce zawiera 
rubrykę uwagi, w których w miarę możliwości wpisywano numery telefonów, co ułatwiało 
prowadzenie czynności związanych ze zwalczanie choroby. 

(dowód: akta kontroli str. 496, 500, 515, 516)  

Z § 1 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji wynikało, że poza 
ww. dokumentacją związaną ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt prowadzi się także 
dokumentację w formie protokołu: 

 sekcji zwłok drobiu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia; 

 aktualnej sytuacji w ognisku choroby zakaźnej zwierząt, którego wzór stanowi załącznik 
nr 7 do rozporządzenia; 

 poddania ubojowi zwierząt, którego wzór stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia; 

 przekazania materiału zakaźnego do unieszkodliwienia, którego wzór stanowi załącznik 
nr 16 do rozporządzenia; 

 zakopania materiału zakaźnego w związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej 
zwierząt, którego wzór stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia. 

Ww. dokumentacja nie była prowadzona, gdyż – jak wyjaśnił PLW – nie zachodziła taka 
potrzeba, tj.: 

 w gospodarstwie nie przeprowadzano sekcji zwłok drobiu, ponieważ padłe sztuki zostały 
przekazane do ZHW Kraków;  

 tworzenie dodatkowego protokołu „aktualnej sytuacji w ognisku” byłoby 
bezprzedmiotowe z uwagi na fakt, że ognisko choroby zostało natychmiast zlikwidowane 
i nie dopuszczono do rozwoju sytuacji w ognisku choroby. PLW wyjaśnił ponadto, że 
wszystkie fakty dotyczące pełnionych czynności zostały odnotowane w protokole 
dochodzenia epizootycznego i innych dokumentach; 

 w ognisku choroby prowadzono eutanazję drobiu a nie dokonywano uboju, dlatego nie 
sporządzano „protokołu poddania ubojowi zwierząt"; 

 nie utworzono protokołu przekazania materiału zakaźnego do unieszkodliwienia, jednak 
w dokumentacji ogniska choroby znajduje się dokument handlowy wystawiony przez 
zakład utylizacyjny, 

 nie zakopano materiału zakaźnego, dlatego też nie wypełniono stosownego protokołu. 
(dowód: akta kontroli str. 500, 499, 510, 511) 

1.10. PLW terminowo i w wymaganym zakresie przekazywał dane do MWLW, sąsiednim 
powiatom, powiatowym inspektoratom weterynarii oraz Państwowemu Powiatowemu 
Inspektorowi Sanitarnemu. PLW zbierał i przechowywał dane dotyczące występowania 
ptasiej grypy.  

 (dowód: akta kontroli str. 26, 304-309, 333-350)  

1.11. PLW posiadał dokument „Polski Weterynaryjny Plan Gotowości Zwalczania Grypy 
Ptaków HPAI-PLAN” (Plan). Plan ten składał się z instrukcji i procedur. Dokumenty te 
odnoszą się do gotowości zwalczania grypy ptaków na terenie całego kraju. Plan zawierał 
informacje, o których mowa art. 54 ust. 2 uozz, poza wykazem aktów prawnych dotyczących 
zwalczania choroby zakaźnej zwierząt (wymaganym przez art. 54 ust. 2 pkt 1) oraz 
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określeniem sposobu i źródeł finansowania zwalczania choroby zakaźnej zwierząt 
(wymaganym przez art.54 ust. 2 pkt 3). 

(dowód: akta kontroli str. 383-386, 568-571, 596-600)  

Stosownie do art. 54 ust. 3 uozz, organy administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego współpracują z organami Inspekcji Weterynaryjnej przy opracowaniu 
i realizacji planów gotowości.  

PLW wyjaśnił: 

 Plan w zakresie opracowanym przez Głównego Inspektora Weterynarii, został przyjęty 
w 2008 r. Dokument ten poddawany był systematycznym przeglądom, a załączniki 
„ANEKS 1_Plan_powiatowy_HPAI” były i są na bieżąco uzupełniane w zakresie 
dotyczącym PLW w Dąbrowie Tarnowskiej. W 2016 roku zaktualizowano plan, poprzez 
nadpisywanie, uzupełnianie oraz usuwanie zawartych w nim nieaktualnych danych. Przy 
tworzeniu planu wykorzystano m. in. informacje uzyskane od Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Małopolskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej, bazy hotelowej znajdującej się w Internecie.  

 W uzupełnianiu HPAI –PLAN, w części dotyczącej powiatu dąbrowskiego uczestniczyli 
pracownicy Inspektoratu, w opisie charakterystyki powiatu oraz wprowadzenia do planu 
gotowości. Nie aktualizowano procedur oraz instrukcji, gdyż procedury te i instrukcje 
zawarte w opracowanym przez Główny Inspektorat Weterynarii Planie, podlegają 
prawom autorskim i żadna część procedur nie może być powielana i zmieniania bez 
pisemnej zgody wydawcy.  

 W ocenie PLW przedmiotowy Plan jest zbyt obszerny, zawiera wiele niepraktycznych 
procedur, schematów działania, oraz wzorów dokumentacji, których w wielu 
przypadkach nie można zastosować do powiatowych inspektoratów weterynarii 
o minimalnej obsadzie etatów, możliwościach organizacyjno-technicznych, w tym 
lokalowych m.in. w Dąbrowie Tarnowskiej. W opinii PLW plan gotowości wymaga 
modyfikacji, w celu możliwości jego praktycznego zastosowania. 

(dowód: akta kontroli str. 496, 499, 511, 512)  

PLW powołał „Zespół Kryzysowy przy PLW” (PZK) w dniu 30 grudnia 2016 r., tj. w chwili 
stwierdzenia na terenie powiatu dąbrowskiego grypy ptaków. Skład ZK stanowiły wyłącznie 
trzy osoby, będące pracownikami Inspektoratu (PLW oraz dwoje inspektorów 
weterynaryjnych ds. zdrowia i ochrony zwierząt). 
Zgodnie z „Procedurą powoływania i rozwijania PZK” (stanowiącego część składową 
Planu), PLW: 

 wyznaczył i upoważnił osoby za poszczególne poziomy działania – przewodniczącego, 
zastępcę przewodniczącego oraz koordynatora – sekretarza; 

 powołuje zespoły: Zespół zwalczania choroby, organizacji, nadzoru kontroli, BHP 
i dobrostanu zwierząt oraz lekarzy weterynarii, w tym lekarzy weterynarii do 
poszczególnych grup w Zespole”; Zespół analizy zagrożeń” oraz „Zespół monitoringu”. 
Zespoły nie zostały powołane.  

PLW, zapytany przez kontrolera dlaczego PZK został powołany dopiero w chwili 
wystąpienia choroby grypy ptaków i dlaczego w jego skład weszli jedynie pracownicy PIW, 
z pominięciem przedstawicieli organów administracji rządowej, jednostek samorządu 
terytorialnego i podmiotów, których udział jest niezbędny w zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt oraz dlaczego nie powołał zespołów wyjaśnił, że na telefoniczny wniosek oraz 
pisemną informację PLW Starosta Dąbrowski zwołał posiedzenie Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego (PCZK), w którym udział wzięli przedstawiciele organów 
administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów, których udział jest 
niezbędny w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Zwalczanie grypy ptaków odbywało się 
przy ścisłej współpracy z PCZK. Powołanie takiego zespołu przy Powiatowym Lekarzu 
Weterynarii, przy jednoczesnym powołaniu Zespołu przy Staroście mogłoby zakłócić 
jednolitość postępowania wszystkich organów biorących udział w zwalczaniu w/w choroby. 
Ponadto należy dodać że Inspektorat nie posiada odpowiednich warunków technicznych 
takich jak:, odpowiednie pomieszczenia, w tym wyposażone w niezależne źródło zasilania, 
linie telefoniczne z automatycznym zapisem rozmów, dysponując jedynie jedną linią 
stacjonarną oraz 8 telefonami komórkowymi. Powołany przez Starostę Dąbrowskiego 
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Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w pełni realizował postulaty i zalecenia PLW 
oraz ściśle współpracował w usuwaniu wszystkich problemów, jakie pojawiły się w trakcie 
likwidacji choroby, we współdziałaniu z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Inspekcją 
Sanitarną oraz Zarządem Dróg.  
Zgodnie z procedurą powoływania i rozwijania PZK PLW powołuje zespół kryzysowy który 
składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, koordynatora, sekretarza, 
obsługi administracyjnej, księgowej oraz zespołów: „Zespołu zwalczania choroby, 
organizacji, nadzoru kontroli, BHP i dobrostanu zwierząt oraz lekarzy weterynarii w tym 
lekarzy do poszczególnych grup w zespole”, „Zespół analizy zagrożeń”, oraz „Zespół 
monitoringu”. Łącznie około 24/25 osób. W Inspektoracie zatrudnionych jest łącznie 9 osób, 
zatem niemożliwe jest utworzenie wszystkich zespołów w pełnej obsadzie. 

(dowód: akta kontroli str. 495, 496, 499, 500, 512, 513, 568-571) 

1.12. W 2016 r. i 2018 PLW uczestniczył w programie mającym na celu wykrycie 
występowań zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków. W latach 2016-2017 zadaniem 
PLW, w ramach tego programu, było pobranie pięciu próbek krwi w jednym gospodarstwie 
utrzymującym strusie oraz 20 próbek krwi w jednym gospodarstwie utrzymującym gęsi, 
a w roku 2018 należał pobrać pięć próbek krwi w gospodarstwie utrzymującym strusie. 
W 2016 r. i 2017 r. próbki zostały pobrane zgodnie z harmonogramem i przekazane do PIW 
– Zakład Chorób Drobiu w Puławach. Badanie tych próbek wykazało wynik ujemny. 
W 2018 r. (do czasu kontroli) nie pobrano ww. próbek krwi, gdyż jedynie gospodarstwo 
utrzymujące strusie, w 2017 r. nie wstawiło tych ptaków i nie planuje obsady także w 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 351-380)  

1.13. Dla obszaru właściwości PLW w kontrolowanym okresie Główny Lekarz Weterynarii 
(GLW) nie opracował programu bioasekuracji, o którym mowa w art. 57a uozz. PLW 
upowszechniał zasady bioasekuracji – w tym celu:  

 przeprowadził, w okresie od dnia 26 października 2016 r. do dnia 15 marca 2017 r., 
14 szkoleń producentów rolnych we wszystkich 7 gminach powiatu dąbrowskiego, 
z czego osiem szkoleń przed wybuchem choroby w powiecie dąbrowskim. W trakcie 
szkoleń zapoznawano rolników z sytuacją epizootyczną na terenie kraju i powiatu, 
przypominano o obowiązkach właścicieli drobiu w związku z sytuacją HPAI w Polsce, 
omawiano zasady bioasekuracji oraz przekazywano stosowne ulotki – „Apel do 
hodowców drobiu dotyczący zasad bioasekuracji”;  

 o aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie HPAI powiadamiał urzędy gmin z powiatu 
dąbrowskiego, Starostę Dąbrowskiego i Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zespól 
Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej, lekarzy wolnej praktyki, hodowców 
drobiu powiatu dąbrowskiego oraz prezesów kół łowieckich powiatu dąbrowskiego. Na 
stronie internetowej PIW http://piw-dt.pl systematycznie, od 3 grudnia 2016 umieszczano 
komunikaty PLW, MWLW, Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego, ulotki dla 
hodowców, informujące o wybuchu choroby grypy ptaków, bezwzględniej konieczności 
przestrzegania zasad bioasekuracji i konieczności zgłaszania każdego podejrzanego 
zachowania drobiu. Komunikat PLW wraz z linkiem publikowany był również na stornach 
internetowych Urzędu Miejskiego Dąbrowy Tarnowskiej.  

(dowód: akta kontroli str. 496, 500, 502, 516, 517, 519-563)  

Działania podejmowane przez PLW w okresie od grudnia 2016 r. do początku lutego 2017 r. 
(tj. przed wybuchem ognisk choroby) w zakresie bioasekuracji oraz zapobieganiu grypy 
ptaków opisano także w obszarze II niniejszego wystąpienia dotyczącym współpracy. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1) PLW, wbrew przepisowi art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy 
o finansach publicznych23, zaciągnął – pomimo braku zabezpieczenia środków w planie 
finansowym PIW – zobowiązania, skutkujące wydatkowaniem 407.909 zł na 
sfinansowanie kosztów usług związanych z: perlustracją gospodarstw w obszarze 
zapowietrzonym; dezynfekcją gospodarstw w obszarze zapowietrzonym; eutanazją 

                                                      
23  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; dalej: ufp.. 
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drobiu w gospodarstwach zapowietrzonych oraz związanych z unieszkodliwieniem 
zabitego drobiu.  

(dowód: akta kontroli str. 48-50, 70-73, 118-121, 159-173, 182, 183, 462-494) 

2) Szacowanie zwierząt (drobiu) dokumentowano w „Protokole szacowania zwierząt”, 
w sposób nierzetelnie obrazujący stan faktyczny. Także dane odnośnie liczby drobiu 
poddanego unieszkodliwieniu, określonego w dokumencie pn. „Dokument handlowy 
stosowany przy przewozie (…) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych KATEGORIA 1 
w rozumieniu rozporządzenia nr 1069/2009”, wykazane w ilości 5.373 sztuki, nie były 
zgodne z liczbą drobiu, za które PLW przyznał odszkodowanie w związku 
z wystąpieniem ptasiej grypy, tj. w za 5.216 sztuk.  

(dowód: akta kontroli str. 74-115, 122-155, 242-303, 310-332)  

3) PLW, pomimo braku uprawnienia do zawierania umów dotyczących zlecania realizacji 
czynności, o których mowa w art. 49 ust. 11 uozz oraz braku upoważnienia do 
dokonywania bezpośrednich płatności podmiotom trudniącym się wykonywaniem usług 
wymienionych w tym przepisie, zlecił ich wykonanie, w efekcie czego PIW z tego tytułu 
wypłacił usługobiorcom kwotę 90.933,31 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 70-121, 182, 183)  

Stosownie do art. 49 ust. 11 uozz, podmiotowi, który poniósł koszty związane z zabiciem 
lub ubojem zwierząt, transportowaniem zwierząt lub zwłok zwierzęcych albo 
unieszkodliwieniem zwłok zwierzęcych, wykonując nakazy organów Inspekcji 
Weterynaryjnej, przysługuje ze środków budżetu państwa zwrot faktycznie poniesionych 
wydatków.  
Przepisy prawa nie dają organom Inspekcji Weterynaryjnej uprawnień do zawierania 
umów dotyczących zlecania realizacji ww. czynności, ani do dokonywania 
bezpośrednich płatności podmiotom trudniącym się wykonywaniem usług, o których 
mowa w art. 49 ust. 11 uozz.  

(dowód: akta kontroli str. 496, 498, 499, 510) 

NIK przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia PLW, określające okoliczności jakie należy 
uwzględnić przy ocenie powyższej nieprawidłowości oraz nieprawidłowości opisanej 
w pkt. 1-2, tj. konieczny pośpiech jaki był wymagany przy podejmowaniu działań, 
mających na celu ograniczenie skutków epizootii grypy ptaków, a w szczególności 
przeciwdziałanie rozprzestrzenieniu się choroby oraz trudne warunki pracy przy 
ustalaniu wielkości drobiu w obszarze zapowietrzonym. W związku z powyższym, NIK 
odstąpił od formułowania wniosków pokontrolnych w tym zakresie.  

4) Żaden z rzeczoznawców, wyznaczonych do szacowania drobiu zabitego z nakazu PLW, 
nie złożył oświadczenia, że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 
Kodeksu postępowania administracyjnego24. Obowiązek takiego oświadczenia wynikał 
z § 5 pkt 3 rozporządzenia w sprawie rzeczoznawców, który stanowił: rzeczoznawca 
przed każdym przystąpieniem do szacowania składa powiatowemu lekarzowi 
weterynarii, w formie pisemnej, oświadczenie, że nie zachodzą okoliczności, o których 
mowa w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 197-232, 496, 504) 

PLW wyjaśnił, że każdy z biegłych złożył pisemne oświadczenie, zawarte w „rocie 
przyrzeczenia”, zobowiązując się wykonywać obowiązki sumiennie i bezstronnie. 
Dlatego też zasada bezstronności, wyrażona w rocie przyrzeczenia biegłego, jest 
bezpośrednim odzwierciedleniem dyrektywy płynącej z ww. art. 24 Kpa.  

(dowód: akta kontroli str. 496, 504, 594, 595) 

NIK zwraca uwagę, że z treści ww. roty przyrzeczenia nie wynika, iż nie zachodzą 
okoliczności, o których mowa w ww. art. 24 Kpa, tj. odnoszące się do okoliczności, 
w których pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału 
w postępowaniu w sprawie. 

                                                      
24  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), dalej: Kpa. 
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5) Wynagrodzenie rzeczoznawców PLW określił w umowach zawartych z tymi 
rzeczoznawcami, powołując nieaktualny przepis, tj. rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania 
rzeczoznawców, ich kwalifikacji i wysokości przysługującego im wynagrodzenia oraz 
dokonywania przez nich szacowania25, które utraciło moc przed zawarciem ww. umów.  
Wynagrodzenie ponadto obliczone zostało w oparciu o obwieszczenie Prezesa GUS 
z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2015 r., które wynosiło 
4.120,15 zł, zamiast na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2017 r. 
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłaty nagród z zysku w 2016 r., wynoszącego 4.275,69 zł.26 Takie postepowanie 
skutkowało tym, że za wykonana pracę rzeczoznawcom naliczono mniejsze 
wynagrodzenie łącznie o 309,40 zł. 
Należy przy tym zaznaczyć, że PLW nie skorzystał z możliwości dokonania, na 
podstawie aneksów, zmian umów zawartych z rzeczoznawcami. 

 (dowód: akta kontroli str. 182, 183, 197-233)  

PLW wyjaśnił, że powołanie w treści umowy nieaktualnego rozporządzenia stanowiło 
omyłkę pisarską. Ustalając wynagrodzenie dla biegłych, PLW oparł się na danych 
wynikających z obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za 2015 rok, gdyż dane prezesa GUS za 
2016 rok, w czasie kiedy zawierano umowy z rzeczoznawcami, nie były jeszcze znane.  

(dowód: akta kontroli str. 496, 497, 504) 

6) W zastosowanym przez PLW „Protokole perlustracji gospodarstw przeprowadzonych 
w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie obszaru 
zapowietrzonego/zagrożonego”, w zamian za „Protokół przeglądu gospodarstw”, 
stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji, 
pominięto kolumnę pn. „Podpis posiadacza zwierzęcia”, pomimo określonej ww. 
załącznikiem nr 15, a wprowadzono kolumnę „Uwagi”.  

(dowód: akta kontroli str. 5-11, 21, 30-45, 57-69, 304-309)  

PLW wyjaśnił: konstrukcja protokołu przeglądu zwierząt, stanowiąca załącznik nr 15 do 
rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji, nie w pełni odpowiada wymogom 
na potrzeby perlustracji gospodarstw przyzagrodowych utrzymujących drób, ponieważ 
kolumny dotyczące zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie obejmują, bydło, świnie, 
owce i kozy oraz inne. Rubryka „inne” jest zdaniem PLW zbyt ogólna, aby 
w prowadzonej perlustracji wykazać wszystkie utrzymywane gatunki drobiu na terenie 
zapowietrzonym oraz ich ilość. Z punktu widzenia zwalczania HPAI, w związku z różną 
wrażliwością różnych gatunków drobiu, niezbędnym było uzyskanie informacji 
o strukturze utrzymywanego w obszarze zapowietrzonym drobiu z podziałem na gatunki. 
Biorąc pod uwagę powyższe, PLW zadecydował wykorzystać wzór protokołu perlustracji 
znajdujący się w planie gotowości, który nie zawiera rubryki podpis właściciela, a w to 
miejsce zawiera rubrykę uwagi, w których w miarę możliwości wpisywano numery 
telefonów, co ułatwiało prowadzenie czynności związanych ze zwalczanie choroby. 

(dowód: akta kontroli str. 496, 500, 515, 516)  

NIK zwraca uwagę, iż w toku przeprowadzonych oględzin PLW i rzeczoznawcy nie dołożyli 
należytej staranności w celu oszacowania liczby przeznaczonego do utylizacji drobiu. 
Nie wszystkie „Protokoły szacowania zwierząt” odzwierciedlały rzetelnie ilości sztuk drobiu 
znajdujących się w danym gospodarstwie, zakwalifikowanych do odszkodowania oraz jego 
wartości. Treść złożonych wyjaśnień przez poszczególnych rzeczoznawców wskazuje, 
zdaniem NIK, iż uczestniczyli oni przy szacowaniu drobiu, nie ustalając dokładnie 
ilościowego stanu drobiu. 

(dowód: akta kontroli str. 242-300, 584-593)  

 

                                                      
25  Dz. U. Nr 89, poz. 591. 
26  M.P. z 2017 r., Nr 43. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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PLW skutecznie przeciwdziałał zagrożeniu rozprzestrzenienia się grypy ptaków w powiecie 
dąbrowskim, podejmując działania bezzwłocznie i z dużym zaangażowaniem. Zdaniem NIK 
na podkreślenie zasługuje to, że pożądany efekt w postaci zahamowania postępów epizootii 
oraz ograniczenia jej skutków został osiągnięty pomimo ograniczonych zasobów kadrowych 
PIW, braku odpowiednich środków finansowych, niejednoznacznych i trudnych 
w stosowaniu procedur wewnętrznych obowiązujących w Inspekcji Weterynaryjnej oraz 
niedoskonałych instrumentów prawnych.  

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na: zaciąganiu zobowiązań, 
pomimo braku zabezpieczenia odpowiednich środków w planie finansowym PIW; zlecaniu 
przez PLW realizacji czynności takich jak ubój, utylizacja i dezynfekcja, pomimo braku 
uprawnienia do zawierania umów w tym zakresie; niezłożeniu przez rzeczoznawców, 
wyznaczonych do szacowania drobiu zabitego z nakazu PLW, wymaganego oświadczenia; 
zawieranie z rzeczoznawcami umów powołując nieaktualny przepis oraz obliczenie 
wynagrodzenia w oparciu o niewłaściwe obwieszczenie Prezesa GUS; stosowaniu przy 
perlustracji gospodarstw protokołów z pominięciem wymaganej kolumny „Podpis 
posiadacza zwierząt”. 
 

2. Współpraca w zakresie zachorowań drobiu hodowlanego oraz 
prawidłowość nadzorowania nakazów wojewody 

 
Współpraca PLW z jednostkami samorządu terytorialnego przy zwalczaniu grypy ptaków 
polegała na niezwłocznym powiadomieniu, po stwierdzeniu 29 grudnia 2016 r. ogniska 
wirusa ptasiej grypy, o tym fakcie MWLW i Starostę Dąbrowskiego, który uruchomił 
Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego (PCZK). Pierwsze posiedzenie PCZK 
odbyło się 30 grudnia 2016r. a następne w dniu 04 stycznia 2017 r. W trakcie tych 
posiedzeń PLW – jak wyjaśnił – przedstawił okoliczności stwierdzenia ogniska oraz jego 
likwidacji, omówił zadania poszczególnych członków PCZK, wynikające z Rozporządzenia 
Wojewody oraz rozporządzeń dotyczących zwalczania ww. choroby. PLW na bieżąco 
informował urzędy gmin o obowiązkach wynikających z przepisów prawa w zakresie 
zwalczania grypy ptaków. PLW wyjaśnił także, iż w trakcie zwalczania choroby wszystkie 
służby, w ramach PCZK, spotykały się omawiając bieżącą sytuację, postępy i trudności 
w zwalczaniu choroby, również przy udziale Wojewody Małopolskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 496, 500, 517)  

PLW wyjaśnił ponadto, że: 

 Wysoko ocenia współpracę z PCZK, Starostą Dąbrowskim, Burmistrzem Miasta i Gminy 
Dąbrowa Tarnowska, Strażą Pożarną, Komendą Powiatową Policji, w której pracownicy 
służyli natychmiastową pomocą zwłaszcza w czasie konfliktów z właścicielami drobiu, 
w trakcie wyceny i zabicia.  

 Dynamika działań w zakresie wyceny drobiu, zabicia, utylizacji i wypłaty odszkodowań, 
negatywne nastawienie właścicieli drobiu, niekorzystne warunki atmosferyczne, 
wymagały pełnego zaangażowania wszystkich pracowników Inspektoratu w zwalczanie 
grypy ptaków, w związku z powyższym mogły pojawić się pomyłki i błędy w tworzonej 
dokumentacji. MWLW wiedział o problemach kadrowych Inspektoratu, dlatego w miarę 
możliwości wspomagał skierowaniem do pomocy pracowników WIW, jednak 
w ograniczonym zakresie czasowym. Należy nadmienić, że PIW musiał funkcjonować 
realizując na bieżąco wiele innych zadań w tym terminowych (m. in sprawozdawczość 
miesięczna, kwartalna i roczna) niezwiązanych ze zwalaniem choroby zakaźnej HPAI.  

 PLW dokonał analizy ryzyka w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy 
ptaków podtypu H5N8 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz wyznaczonych okręgów 
zapowietrzonych i zagrożonych. 

 Analiza działań podjętych przez PLW w związku ze zwalczaniem grypy ptaków 
w powiecie dąbrowskim pozwala wysnuć wniosek, że dla sprawnej likwidacji choroby 
niezbędny jest w Inspektoracie dodatkowy etat dla lekarza weterynarii, inspektora do 
spraw zwalczania chorób zakaźnych. Jest to o tyle zasadny wniosek, że w świetle 
realnego zagrożenia afrykańskim pomorem świń, koniecznością wykonania kontroli 
bioasekuracji około 1300 drobnych gospodarstw, utrzymujących świnie w powiecie 

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 
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dąbrowskim przy obecnej obsadzie etatów, PLW może nie wykonać zaplanowanych 
kontroli, a w przypadku wybuchu afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu nie 
będzie w stanie skutecznie zwalczyć choroby.  

(dowód: akta kontroli str. 496, 500, 517, 518, 564-567)  

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

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania PLW w powyższym obszarze.  

PLW efektywnie współpracował z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu 
terytorialnego, innymi podmiotami i służbami w zakresie przeciwdziałania oraz zwalczania 
skutków zachorowań drobiu hodowlanego na grypę ptaków.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli27, wnosi o: 

1) egzekwowanie od rzeczoznawców, wyznaczonych do szacowania zwierząt zabitych 
z nakazu PLW, obowiązku złożenia oświadczeń, że nie zachodzą okoliczności, 
o których mowa w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego; 

2) zawieranie umów z rzeczoznawcami oraz naliczanie im wynagrodzenia, w oparciu 
o obwiązujące stawki; 

3) sporządzanie protokołów z perlustracji gospodarstw z uwzględnieniem podpisu 
posiadacza zwierzęcia.  

V. 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 i wykonania wniosków pokontrolnych 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 24 wrzesień 2018 r. 

 

 p.o. Dyrektor  
 Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

w Krakowie 
Kontroler 

 
z up. 

Marcin Kopeć 
p.o. Wicedyrektor 

Antoni Radzięta 
Główny specjalista kontroli państwowej 
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Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 


