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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 ptaków 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Irena Wróblewska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/109/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 1-3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Grabowska 34, 
63-400 Ostrów Wielkopolski (dalej: PIW) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dariusz Hyhs – Powiatowy Lekarz Weterynarii (dalej: PLW albo Powiatowy Lekarz)1 
(dowód: akta kontroli, str. 4) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim w latach 2016-20183 
sprawnie przeciwdziałał występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI 
(dalej: HPAI lub grypa ptaków) oraz skutecznie zwalczał jej rozprzestrzenianie 
na terenie powiatu ostrowskiego. Przy finansowaniu i organizowaniu działań z tym 
związanych naruszone jednak zostały niektóre przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych4.  

Prowadzona na przełomie 2016 i 2017 r. przez PLW bioasekuracja, wdrażanie 
przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia 2016 r. 
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy 
ptaków5 oraz perlustracje gospodarstw drobiu wpłynęły na ograniczenie zasięgu 
wystąpienia HPAI. W lutym i marcu 2017 r. Powiatowy Lekarz niezwłocznie podjął 
działania, które przyczyniły się do wygaszenia grypy ptaków po 51 dniach 
od momentu ujawnienia pierwszego jej ogniska. PLW sprawnie, po niespełna 
siedmiu godzinach6 od momentu zgłoszenia przez hodowcę upadku drobiu, objął 
fermy w Pawłowie i Kątach Śląskich dozorem urzędowym i przeprowadził 
dochodzenia epizootyczne oraz badanie zwierząt. Kiedy wyniki badania prób 
padłego drobiu przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut 
Badawczy w Puławach (dalej: Instytut w Puławach) ujawniły, że jest to wirus grypy 
ptaków podtypu H5N8, Powiatowy Lekarz niezwłocznie wydał prawidłową decyzję 
o zabiciu i utylizacji drobiu oraz paszy, dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń 

                                                      
1 M.in. w latach 2016-2018. 
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 

3 Do czasu zakończenia czynności kontrolnych oraz okres wcześniejszy w zakresie zdarzeń i danych niezbędnych do 
dokonania ocen. 

4 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, dalej: ufp. 
5 Dz. U. z 2016 r. poz. 2091, dalej: rozporządzenie MRiRW z 20 grudnia 2016 r. 
6 Pierwsze ognisko w Pawłowie. 

Ocena ogólna 
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w wykrytych ogniskach HPAI. Systematyczna i merytoryczna współpraca PLW 
z organami administracji rządowej, samorządowej oraz ze służbami i innymi 
podmiotami w przeciwdziałaniu i zwalczaniu grypy ptaków, sprzyjała ograniczeniu 
rozprzestrzeniania się, a następnie likwidacji tej choroby.  

 

Nieprawidłowości ustalone podczas kontroli głównie dotyczyły:  
- zaciągnięcia przez Powiatowego Lekarza zobowiązań na likwidację ognisk HPAI 

na łączną kwotę 8.736 tys. zł, przy braku zabezpieczenia środków na ten cel 
w planie finansowym PIW na 2017 r. oraz zlecenia trzema umowami wykonania 
utylizacji drobiu, paszy i jaj wylęgowych, pomimo braku podstawy prawnej 
do zawierania przez PLW umów w tym zakresie, 

- nieprzekazania do opublikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji 
o zamiarze udzielenia trzech zamówień publicznych na łączną kwotę 539 tys. zł, 
każde o wartości powyżej 30 tys. euro, przed ich udzieleniem. 

NIK dostrzega jednak, że przyczyną tych nieprawidłowości była konieczność 
podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do ograniczenia 
rozprzestrzeniania się i likwidacji groźnych ognisk HPAI. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość i skuteczność podejmowanych przez 
organy Inspekcji Weterynaryjnej przedsięwzięć w zakresie 
przeciwdziałania występowaniu zachorowań drobiu 
hodowlanego na grypę ptaków i jej zwalczania 

1. Zachorowania drobiu hodowlanego na grypę ptaków na terenie objętym 
właściwością miejscową PLW wystąpiły w 2017 r. Zgłoszenie tych zachorowań 
nastąpiło: 

− 19 lutego, o godzinie 11 w Pawłowie i dotyczyło 8.419 szt. gęsi 
reprodukcyjnych;  

− 19 lutego, o godzinie 11:30 w Kątach Śląskich i dotyczyło 4.284 szt. gęsi 
reprodukcyjnych;  

− 22 lutego, o godzinie 10 w Kuźnicy Kąckiej i dotyczyło 15.651 szt. gęsi 
reprodukcyjnych;  

− 8 marca, o godzinie 21 w Namysłakach i dotyczyło 19.010 szt. indyka 
rzeźnego. 

Ponadto zgłoszenie z 7 marca, w Konradowie, dotyczyło kur niosek w liczbie 
ok. 200 szt., ale w tym przypadku badanie laboratoryjne nie potwierdziło wystąpienia 
grypy ptaków.  

(dowód: akta kontroli, str. 10-12) 

Powiatowy Lekarz, zgodnie z art. 42 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt7, 
po otrzymaniu ww. zgłoszeń, przeprowadził dochodzenia epizootyczne8 obejmujące 
zakres, o którym mowa w art. 42 ust. 7 tej ustawy. Objawami wystąpienia choroby 
były: spadek nieśności, zmniejszenie pobierania paszy i wody, zwiększone upadki, 
duża ilość jaj na ściółce zamiast w gniazdach.  

                                                      
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, ze zm., dalej: uozz.  
8 Pawłów, od 19 lutego, od godziny 17:30 do 20 lutego, do godziny 11:30; Katy Śląskie - 19 lutego, od godziny 18 do 22; 

Kuźnica Kącka - 22 lutego, od godziny 12:20 do 18:10; Konradów - 7 marca, od godziny 15:30 oraz Namysłaki, od 9 marca 
od godziny 10:20 do 10 marca, do godziny 13.  

Opis stanu 
faktycznego 
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Protokoły z dochodzenia epizootycznego PLW sporządził w dniach: 19 lutego 
2017 r. - ferma w Pawłowie i Kątach Śląskich; 22 lutego 2017 r. - ferma w Kuźnicy 
Kąckiej oraz 9 marca 2017 r. - ferma w Namysłakach. W toku dochodzenia 
epizootycznego ustalono m.in., że teren wokół kurników, bram i uliczek 
zabezpieczono matami dezynfekującymi, a drób przebywał w zamkniętych 
kurnikach.  

(dowód: akta kontroli, str. 21-154) 

Od wykrycia choroby zakaźnej do uboju drobiu, dla czterech ferm sporządzane były 
protokoły aktualnej sytuacji w ognisku choroby9, w których wskazywano m.in. 
zwiększenie upadków drobiu oraz objawy kliniczne choroby zakaźnej drobiu. 
Dokumentacja PIW zawiera pisma przewodnie dołączane do próbek przesyłanych 
do badań laboratoryjnych oraz protokoły aktualnej sytuacji w ognisku choroby 
zakaźnej zwierząt. PLW sporządził tę dokumentację zgodnie ze wzorami 
określonymi w załączniku nr 6 i 7 rozporządzenia MRiRW z 16 stycznia 2008 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób 
zakaźnych zwierząt10. 

(dowód: akta kontroli, str. 187-207) 

Powiatowy Lekarz zrealizował obowiązek z art. 51 ust. 4 i 5 uozz odnośnie 
do wszystkich czterech ognisk HPAI oraz, zgodnie ze wzorem ujętym w załączniku 
nr 12 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji, zawiadomił 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii (dalej: WWLW) i PLW 
z powiatów sąsiednich o: 
− podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt,  
− stwierdzeniu wystąpienia tej choroby, 
− wygaszeniu jej ognisk. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim (dalej: PPIS) 
o wystąpieniu choroby powiadomiony został w dniach 22 lutego (Pawłów i Kąty 
Śląskie), 23 lutego (Kuźnica Kącka) i 10 marca 2017 r. (Namysłaki). 

(dowód: akta kontroli, str. 208-277) 

W związku z podejrzeniem wystąpienia wirusa grypy ptaków, w decyzjach wydanych 
przez PLW11, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3-5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków12 
i art. 44 ust. 1 pkt 6 i 9 oraz ust. 1a pkt 1 uozz, nakazano posiadaczom ferm m.in. 
dokonanie spisu wszystkich kategorii drobiu, innych ptaków i ssaków 
utrzymywanych w gospodarstwie oraz jego codzienne aktualizowanie, odosobnienie 
drobiu lub innych ptaków w kurnikach, innych zamkniętych miejscach lub obiektach 
budowlanych, stosowanie produktów biobójczych przy wejściach i wjazdach 
do gospodarstwa i do pomieszczeń, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki. 
Ponadto zakazano przemieszczania: drobiu lub innych ptaków z/do gospodarstwa; 
jaj z gospodarstwa; osób, pojazdów oraz zwierząt innych niż drób, mięsa 
drobiowego i drobiu padłego, środków żywienia zwierząt, ubocznych produktów 
pochodzenia zwierzęcego, odchodów, ściółki, sprzętu i innych mogących przenosić 
grypę ptaków przedmiotów do/z gospodarstwa; a także czasowego opuszczania 
ogniska choroby przez pracowników zatrudnionych na fermie.  

(dowód: akta kontroli, str. 155, 160-162, 167-169, 179-181) 

                                                      
9 Pawłów i Kąty Śląskie - 19 i 20 lutego 2017 r.; Kuźnica Kącka – 22 i 23 lutego 2017 r.; Namysłaki 9 i 10 marca 2017 r.  
10 Dz. U. Nr 17, poz. 107, dalej rozporządzenie w sprawie dokumentacji, uchylone z dniem 3 sierpnia 2017 r. 
11 Pawłów – decyzja nr 2/AI/2017 z 19 lutego 2017 r.; Kąty Śląskie – decyzja nr 1/AI/201 z 19 lutego 2017 r.; Kuźnica Kącka – 

decyzja nr 3/AI/2017 z 22 lutego 2017 r.  
12 Dz. U. nr 239, poz. 1752, dalej: rozporządzenie w sprawie zwalczania grypy ptaków. 
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2. PLW prowadził w sposób czytelny książki zgłoszeń chorób zakaźnych zwierząt, 
o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1 uozz oraz § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
w sprawie dokumentacji. Wpisy dokonywane były chronologicznie, zawierały datę 
i godzinę zgłoszenia; określenie podmiotu zgłaszającego; nazwę choroby lub objawy 
kliniczne oraz gatunek zwierząt, ich posiadacza; opis chorych zwierząt, datę 
wystąpienia pierwszych objawów; liczbę zwierząt w gospodarstwie według gatunków 
oraz imię, nazwisko i podpis przyjmującego zgłoszenie. Wszystkie zgłoszenia ognisk 
grypy ptaków były odnotowane.  

(dowód: akta kontroli, str. 10-12) 

3. Po ustaleniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, z uwagi na to, że obszar 
zapowietrzenia i zagrożenia HPAI przekraczał granice powiatu ostrowskiego, 
Powiatowy Lekarz, w trybie art. 46 ust. 1 uozz poinformował WWLW o tym fakcie. 
Działając na podstawie art. 46 ust. 3 ww. ustawy, Wojewoda Wielkopolski (dalej: 
Wojewoda) wydał rozporządzenia nr 11/2017 z 23 lutego 2017 r. oraz nr 15/2017 
z 14 marca 2017 r. w sprawie zwalczania HPAI, w których ustalił te obszary. 

 (dowód: akta kontroli, str. 291-324) 

4. PLW, zgodnie z § 11 ust. 1 i § 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwalczania 
grypy ptaków, sporządził spis wszystkich gospodarstw oraz przeprowadził kontrole 
połączone z badaniem klinicznym drobiu. Perlustracjami objęto wszystkie 
gospodarstwa komercyjne: jedno w obszarze zagrożonym obejmującym ogniska: 
Pawłów, Kąty Śląskie i Kuźnica Kącka oraz w 28 w obszarze zagrożonym 
obejmującym ognisko w Namysłakach. W obszarze zapowietrzonym tych ognisk 
nie było gospodarstw komercyjnych. W obszarach ognisk Pawłów, Kąty Śląskie 
i Kuźnica Kącka perlustracją objęto 259 gospodarstw niekomercyjnych, 
przyzagrodowych, a w ognisku Namysłaki – 684. 

(dowód: akta kontroli, str. 325-356, 373-389, 426-449) 

Po zlikwidowaniu HPAI kurniki ponownie obsadzano drobiem. Objęte one były 
21-dniowym nadzorem przez Inspekcję Weterynaryjną, w trakcie którego 
prowadzono kontrole doraźne oraz pobierano krew i wymazy gardłowe. W wynikach 
badań sporządzanych przez Instytut w Puławach nie stwierdzano obecności 
materiału genetycznego wirusa grypy ptaków. 

(dowód: akta kontroli, str. 465-497, 616-686) 

5. Prowadzone przez służby PIW perlustracje nie ujawniły naruszenia 
przestrzegania zasad bioasekuracji. Na hodowców drobiu nie nałożono kar 
administracyjnych. Powiatowy Lekarz wyjaśnił, że wszystkie protokoły perlustracji 
prowadzonych przez lekarzy weterynarii w okręgach zagrożonych i zapowietrzonych 
nie wykazały uchybień w kwestii bioasekuracji i z tego powodu nie nakładano 
ww. kar. Dodał, że pierwsze ogniska choroby wystąpiły w listopadzie 2016 r., 
w województwie lubuskim i po przeprowadzeniu analizy zagrożeń (na terenie 
powiatu ostrowskiego znajduje się ponad 210 ferm drobiu), 28 grudnia 2016 r. 
przeprowadzono dla lekarzy weterynarii szkolenie z zasad bioasekuracji. 
Dla rolników szkolenia takie prowadzone były w styczniu i lutym 2017 r., a ponadto, 
poprzez Urząd Miasta Ostrowa i urzędy gmin z powiatu ostrowskiego 
rozpropagowywano ulotki zalecające bioasekurację w gospodarstwach drobiu. 
Działania te, w ocenie PLW, wpłynęły na poprawę świadomości społecznej oraz 
wykazały producentom drobiu powagę zagrożenia. 

(dowód: akta kontroli, str. 426-449, 457-464, 1103, 1104) 

6. W 2016 r. i I półroczu 2018 r. na walkę z grypą ptaków PIW nie poniosła 
wydatków. Zwalczając w 2017 r. HPAI, wydatkowano na zakupy i usługi związane 
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z likwidacją tej epizootii w powiecie ostrowskim (ogniska w Pawłowie, Kątach 
Śląskich, Kuźnicy Kąckiej i Namysłakach oraz podejrzenia choroby w Konradowie), 
ogółem 8.735.627,18 zł, z czego: 
− 7.440.583,93 zł na odszkodowania; 
− 963.825,01 zł na ubój i zniszczenie zwłok; 
− 215.149,96 zł, na czyszczenie i dezynfekcje; 
− 58.275 zł, na badania laboratoryjne;  
− 22.860,12 zł na wynagrodzenia dla lekarzy (perlustracje) oraz 
− 34.933,16 zł na inne wydatki związane z likwidacją grypy ptaków.  

(dowód: akta kontroli, str. 714) 

Na 2017 r. 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), 
zaplanowano kwotę 64.000 zł, w tym: 
- § 4000 grupa wydatków bieżących jednostki – 12.000 zł; 
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 42.000 zł; 
- § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 3.000 zł; 
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 1.000 zł; 
- § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł; 
- § 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych – 3.000 zł.  
Powiatowy Lekarz składał wnioski13 do WWLW o przyznanie środków pochodzących 
z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 12, I transza), z przeznaczeniem m.in. na zwalczanie 
HPAI oraz wypłatę odszkodowań. WWLW powiadamiał PLW o zwiększeniu planu 
wydatków budżetowych na 2017 r.14. Zasadnicze zwiększenie planu o kwotę 
8.704.585 zł nastąpiło 4 lipca 2017 r. na wniosek PLW z 5 kwietnia 2017 r. 
Po zmianach w trakcie roku wydatki planowane wyniosły 9.132.621 zł, w tym: 
§ 4000 – 1.334.036 zł; § 4170 – 316.000 zł; § 4230 – 25.446 zł; § 4410 – 5.000 zł; 
§ 4590 – 955.950 zł i § 4600 – 6.496.189 zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 498-547) 

7. PLW zwalczając HPAI, przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych15) oraz zawarł z wyłonionymi wykonawcami umowy16. 
Przedmiotem umów była utylizacja jaj i zwierząt (Pawłów, Kąty Śląskie i Kuźnica 
Kącka) oraz utylizacja drobiu i paszy (Namysłaki). W dwóch pierwszych umowach 
nie określono szacunkowej wartości zamówienia (Pawłów i Kąty Śląskie oraz 
Kuźnica Kącka). W umowie nr 3/AF/2017 określono wartość usługi na kwotę 
190.630,30 zł brutto, a w załączniku do umowy przewidziano za utylizację jednej 
tony drobiu kwotę 1.400 zł netto, a za utylizację jednej tony paszy - 1 zł netto. 
Z wszystkich trzech prowadzonych postępowań sporządzano protokoły, z których 
wynika wartość udzielonych zamówień, a mianowicie: Pawłów i Kąty Śląskie - 
142.000 zł, tj. 34.012,79 euro; Kuźnica Kącka - 220.000 zł, tj. 52.695,87 euro i 
Namysłaki - 176.500 zł, tj. 42.326,14 euro. Osoby wykonujące czynności związane 

                                                      
13 O zwiększenie środków pismem: nr AF.3102.1.2017 z 13 lutego 2017 r. o 237.000 zł; nr. AF.3102.5.2017 
z 5 kwietnia 2017 r. o 8.704.585 zł; nr AF.3102.7.2017 z 7 czerwca 2017 r. o 1.000 zł; nr AF.3102.11.2017 
z 11 lipca 2017 r. o 91.000 zł; nr AF.3102.15.2017 z 27 września 2017 r. o 332.000 zł; nr AF 3102.19.2017 
z 19 grudnia 2017 r. o 8.200 zł. 
14 Pismami: nr FK-3111.38.2017 z 23 marca 2017 r. o 237.000 zł; nr. FK.3111.148.2017 z 4 lipca 2017 r. 
o 8.704.585 zł; nr FK.3111.234.2017 z 20 czerwca 2017 r. o 1.000 zł; nr FK.3111.217.2017 z 5 września 2017 r. 
o 91.000 zł; nr F.3111.513.2017 z 18 października 2017 r. o 332.000 zł; nr FK 3111.823.2017 z 22 grudnia 
2017 r. o 8.200 zł. 
15 Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej Pzp. 
16 Nr 1/AF/207 - 21 lutego 2017 r; nr 2/AF/2017 - 24 lutego 2017 r. i nr 3/AF/2017 - 10 marca 2017 r. 
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z przygotowaniem i przeprowadzeniem tych postępowań, złożyły wymagane 
oświadczenia, o których mowa w art. 17 ust. 2 Pzp.  

(dowód: akta kontroli, str. 727-780) 

Pozostałe usługi i zakupy realizowano w oparciu o art. 4 pkt 8 Pzp i regulamin 
określający wewnętrzną organizację postępowania w sprawach zamówień 
na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zgodnie z § 3 ust. 18 tego regulaminu 
przeprowadzenie badania i oceny rynku nie ma zastosowania, (…) gdy ze względu 
na pilną potrzebę udzielenia zamówienia wymagane jest natychmiastowe jego 
wykonanie. 

(dowód: akta kontroli, str. 550-583, 610-613, 693-706, 715-726) 

8. Szacowania odszkodowań za drób zabity w wyniku nakazów PLW, dokonywały 
uprawnione osoby, tj. Powiatowy Lekarz osobiście oraz czterech rzeczoznawców17 
powołanych zarządzeniami wójtów gmin Sośnie i Sieroszewice, wpisanych na listę 
rzeczoznawców prowadzoną przez PLW18. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców 
wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia 
szacowania19, powiatowy lekarz weterynarii niezwłocznie po wyznaczeniu 
rzeczoznawcy z prowadzonej przez siebie listy rzeczoznawców, którzy mają miejsce 
zamieszkania na terenie objętym właściwością miejscową tego lekarza, powiadamia 
go o miejscu i terminie przeprowadzenia szacowania. Powiatowy Lekarz ograniczył 
ten wybór do terenu gmin, w których wystąpiły ogniska choroby, co wyjaśnił tym, 
że kontaktował się najpierw z rzeczoznawcami zamieszkałymi na terenie gmin, 
w których wystąpiła HPAI i jeżeli byli dyspozycyjni w dniach planowanych wycen, 
to zostali wyznaczeni do tej czynności. 

(dowód: akta kontroli, str. 783-803) 

Wysokość odszkodowania ustalano w zależności od wieku drobiu lub jego 
nieśności. Szacowanie wartości rynkowej jednego indyka, było zgodne 
z szacunkową wartością jednego indora utrzymywanego w stadzie towarowym 
w zależności od jego wieku, według wyceny Krajowej Rady Drobiarskiej - Izba 
Gospodarcza (dalej: KRD), na dzień 5 stycznia 2017 r. Do wyceny gęsi PLW 
dysponował wycenami sporządzonymi przez: Polski Związek Hodowców 
i Producentów Gęsi; KRD Dział Hodowli i Oceny Drobiu w Poznaniu oraz Zakład 
Hodowli i Wylęgu Drobiu w Rzgowie.  
Na podstawie protokołów szacowania, PLW wydawał decyzje, w których określał 
poszczególnym producentom wysokość odszkodowania i zapomogi za zabity i padły 
drób, pasze, sprzęt oraz jaja wylęgowe. 

(dowód: akta kontroli, str. 798-814,. 822-826, 836-840,848-862, 882, 883) 

Rzeczoznawcy szacujący drób, jaja wylęgowe, pasze i sprzęt złożyli stosowne 
oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu (oddzielnie do każdego szacowania 
w danej fermie). Czynności szacowania trwające od 21 lutego do 10 marca 2017 r. 
opisano w protokołach szacowania, sporządzonych według wzorów określonych 
w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia w sprawie rzeczoznawców.  

(dowód: akta kontroli, str. 822-826, 836-840, 848-862, 882, 883, 896) 

Z protokołów szacowania wynikało, że zarówno Powiatowy Lekarz, 
jak i rzeczoznawcy określali wartość wycenianych zwierząt, pasz, gniazd, jaj 

                                                      
17 Po dwóch rzeczoznawców zamieszkałych na terenie gminy Sośnie i Sieroszewice. 
18  Zawierała 30 osób - rzeczoznawców. 
19 Dz. U. Nr 142, poz. 1161, dalej rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców. 
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wylęgowych w jednakowej wysokości20. PLW wyjaśnił, że przed każdym 
przystąpieniem do czynności wyceny organizuje spotkanie z rzeczoznawcami, 
przedstawia im sytuację epizootyczną w gospodarstwach i informuje, co będzie 
podlegało wycenie. W przypadku ognisk Pawłów, Kąty Śląskie i Kuźnica Kącka 
wycena była, jego zdaniem, bardziej skomplikowana, ponieważ dotyczyła gęsi 
reprodukcyjnych, które nie podlegają obrotowi handlowemu, dlatego wystąpił do 
WWLW i Głównego Lekarza Weterynarii o pomoc i wybrał wycenę z najniższą 
kwotą. W przypadku ogniska Namysłaki wycenę przeprowadzono na podstawie 
danych KRD. 

Rzeczoznawcy dokonujący wyceny w ognisku Pawłów – Kąty Śląskie – Kuźnica 
Kącka wyjaśnili, że przy ustalaniu wartości gęsi reprodukcyjnej wybrali z trzech 
przedstawionych przez PLW wycen jedną, według ich wiedzy najwłaściwszą. Liczbę 
gęsi ustalili na podstawie faktur zakupu oraz liczby upadków w każdym gęśniku. 
Wycena paszy odbyła się po spuszczeniu jej z silosu, przedstawieniu wagi przez 
firmę utylizującą oraz na podstawie faktur zakupu. Jeden z rzeczoznawców wyjaśnił, 
że jest rolnikiem i w jego gospodarstwie hodowane jest ptactwo, a drugi, że jest 
byłym rolnikiem, w którego gospodarstwie ptactwo było hodowane. Obaj przyznali, 
że wcześniej nie pracowali w charakterze rzeczoznawców.  

Dwaj rzeczoznawcy dokonujący wyceny w ognisku Namysłaki wyjaśnili m.in., że: 

a) przed wyceną PLW przedstawił aktualne ceny z KRD, a na podstawie 
przedłożonych przez właściciela dokumentów ustalono wiek indyków. 
Właściciel przedstawił pełną dokumentację upadków zwierząt, faktury z ich 
utylizacji i zakupu. Wyceny paszy dokonano na podstawie faktur zakupu paszy 
i jej utylizacji. Rzeczoznawca dodał, że posiada wykształcenie rolnicze średnie 
i nigdy nie pracował w tym charakterze, a jego zdaniem szacowaniem w ww. 
zakresie powinni zajmować się biegli rzeczoznawcy; 

b) wyceny indyków dokonano, w zależności od wieku, na podstawie cen podanych 
przez KRD. Jeżeli wartość była określona przez KRD, to nie było powodów, by 
sugerować inną. Liczba zwierząt ustalona została na podstawie faktur zakupu 
piskląt i ewidencji upadków prowadzonej przez właściciela. Wartość paszy 
ustalono w oparciu o faktury jej zakupu i utylizacji. Rzeczoznawca dodał, że jest 
inżynierem rolnictwa i prowadzi gospodarstwo rolne, a przez pewien czas 
prowadził gospodarstwo specjalizujące się w produkcji jaj kurzych. Nie 
prowadził natomiast hodowli indyków, a czynności rzeczoznawcy sprawował po 
raz pierwszy. 

(dowód: akta kontroli, str. 278-289, 802, 822-826, 838-840, 848-856, 882-883) 

W fermach, w których wystąpiła HPAI, szacowaniem objęto: 
- Pawłów: 10.013 szt. gęsi reprodukcyjnych; 109.180 kg paszy; 2.300 kg minerałów 

paszowych; 188 szt. gniazd drewnianych i 7.469 szt. jaj wylęgowych, o łącznej 
wartości 1.878.650,31 zł;  

- Kąty Śląskie: 5.088 szt. gęsi reprodukcyjnych; 8.160 kg paszy; 1.320 kg minerałów 
paszowych; 88 szt. gniazd drewnianych i 2.549 szt. jaj wylęgowych, o łącznej 
wartości 813.835,20 zł;  

- Kuźnica Kącka: 15 883 szt. gęsi reprodukcyjnych, 92.880 kg paszy; 6.125 kg 
minerałów paszowych; 308 szt. gniazd drewnianych i 17.760 szt. jaj wylęgowych, 
o łącznej wartości 3.800.702,74 zł;  

- Namysłaki: 19.055 indorów rzeźnych, 25.540 kg paszy, o łącznej wartości 
947.395,68 zł;  

(dowód: akta kontroli, str. 815-856, 876-883) 

                                                      
20 Np. wartość jednej gęsi reprodukcyjnej trzyletniej cała trójka wyceniających określiła na kwotę 180 zł. 
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9. Dokumentacja dotycząca zwalczania grypy ptaków, prowadzona była na drukach 
zgodnych z obowiązującymi wzorami, z jednym wyjątkiem. Sporządzone przez PLW 
„Protokoły z dochodzenia epizootycznego” różniły się od tych określonych 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji. 
PLW wyjaśnił, że dochodzenia epizootyczne protokołowano na wzorze Polskiego 
Weterynaryjnego Planu Zwalczania Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków HPAI – PLAN – 
Postępowanie administracyjne PLW, który został sporządzony przez zespół 
odpowiedzialny za opracowanie tego projektu, zleconego przez Główny Inspektorat 
Weterynarii w Warszawie. Dodał, że w części tego planu zawarty został wzór 
protokołu dochodzenia epizootycznego i na nim sporządzono ww. protokoły. 
 
W książce chorób zakaźnych zwierząt odnotowano pięć zgłoszeń o wystąpieniu 
wysoce zjadliwej grypy indyków rzeźnych, gęsi reprodukcyjnych i kur21 
Dokumentacja zwalczania HPAI zawierała: 152 protokoły z kontroli doraźnych 
w gospodarstwach utrzymujących drób i będących pod nadzorem PLW, 
1 154 protokołów perlustracji gospodarstw w obszarach zagrożonych 
i zapowietrzonych, 689 protokołów SPIWET22 z kontroli gospodarstw utrzymujących 
drób w obszarach zagrożonych i zapowietrzonych, cztery protokoły poddania zabiciu 
drobiu (z ognisk HPAI), 23 protokoły przekazania materiału zakaźnego do utylizacji 
z ognisk ptasiej grypy, 35 protokołów oczyszczenia lub odkażania, po trzy protokoły: 
wywozu obornika z ognisk HPAI, palenia gniazd, zniszczenia dodatków paszowych 
oraz 20 protokołów odkażania pojazdów. 

(dowód: akta kontroli, str. 21-153, 898-1007) 

10. Powiatowy Lekarz, zgodnie z art. 51 ust. 1 i 3-5 uozz, przechowywał, analizował 
i przetwarzał dane dotyczące wystąpienia ptasiej grypy. Prowadził księgi 
zawierające informacje o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających 
obowiązkowi rejestracji. Po wykryciu HPAI, PLW niezwłocznie przekazał dane 
do WWLW, składał raporty z jej zwalczania oraz zgłosił wygaszenie ognisk choroby. 
Informacje o chorobach terminowo i w wymaganym zakresie przekazywał 
sąsiednim powiatowym lekarzom weterynarii oraz PPIS. 

(dowód: akta kontroli, str. 5-17, 187-277, 982-984, 998-1000) 

11. Plan gotowości zwalczania grypy ptaków w powiecie z 2005 r. został 
zaktualizowany przez PLW: 
- 15 maja 2015 r. i zatwierdzony przez WWLW 18 maja 2015 r.  
- 29 grudnia 2016 r. i zatwierdzony przez WWLW 5 maja 2017 r.  
Zaktualizowany plan zawierał elementy, o których mowa w art. 54 ust. 2 uozz, w tym 
sposoby i źródła finansowania zwalczania choroby oraz strukturę i organizację 
zespołu kryzysowego. 
Zgodnie z tym planem, na podstawie art. 54 ust. 5-8 uozz, zarządzeniem 
Powiatowego Lekarza nr 1/2016 z 29 grudnia 2016 r., powołany został Powiatowy 
Zespół Kryzysowy przy PLW, w ramach którego działały trzy podzespoły23.  

(dowód: akta kontroli, str. 18, 19, 1144-1210) 

12. WWIW w harmonogramach pobierania prób do badań w kierunku grypy ptaków, 
polecił PIW: 
a) w 2016 r. pobrać do badania próby z pięciu ferm kaczek rzeźnych, z każdej 
po 20 próbek, łącznie 100; z pięciu ferm kaczek produkcyjnych po 20 próbek, 
łącznie 100; z dwóch ferm gęsi rzeźnych, po 20 próbek, łącznie 40. Z końcowego 
sprawozdania technicznego dotyczącego programów nadzoru pod kątem HPAI 

                                                      
21 Nie potwierdziło się zgłoszenie dotyczące kur z miejscowości Konradów. 
22 Skoordynowany Program Inspekcji Weterynaryjnej. 
23 Do spraw organizacji, nadzoru, kontroli, BHP i dobrostanu zwierząt; analizy zagrożeń; ekspertów. 
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wynika, że monitoring ten przeprowadzono, z tym że w I półroczu pobrano próbki 
jedynie od 80 kaczek produkcyjnych, albowiem w tym czasie na terenie powiatu były 
tylko cztery ich stada. 
b) w 2017 r. zlecił pobrać i przekazać do badania z dwóch ferm kur reprodukcyjnych, 
z każdej po 10 próbek, łącznie 20; z dwóch ferm kur niosek towarowych po 10 
próbek, łącznie 20; z jednej fermy indyków rzeźnych po 10 próbek; z czterech ferm 
kaczek rzeźnych po 20 prób, łącznie 80; z czterech ferm kaczek reprodukcyjnych po 
20 prób, łącznie 80; i z jednej fermy gęsi rzeźnych 20 prób. Z końcowego 
sprawozdania technicznego dotyczącego programów nadzoru pod kątem ptasiej 
grypy wynika, że monitoringiem objęto 100% prób. 
c) w 2018 r.: pięć ferm kaczek rzeźnych, z każdej po 20 próbek, łącznie 100; pięć 
ferm kaczek produkcyjnych po 20 próbek, łącznie 100; dwie fermy gęsi rzeźnych, 
po 20 próbek, łącznie 40. Z końcowego sprawozdania technicznego dotyczącego 
programów nadzoru pod kątem HPAI wynika, że w I półroczu 2018 r. dokonano 
wszystkich pobrań prób zaplanowanych w harmonogramie na ten okres. Pozostały 
do realizacji pobrania zaplanowane w II półroczu 2018 r.  
Wyniki badań w kierunku wirusa ptasiej grypy, były ujemne. 

(dowód: akta kontroli, str. 1106-1138) 

13. Zasady bioasekuracji mające na celu zapobieganie szerzeniu się chorób 
zakaźnych wśród zwierząt były w praktyce realizowane m.in. poprzez 
rozpowszechnianie wśród rolników przy perlustracji ulotek i informacji, w których 
wskazano najistotniejsze zasady bioasekuracji, tj. zabezpieczenie paszy przed 
dostępem zwierząt dzikich, niekarmienie drobiu na zewnątrz budynków, niepojenie 
drobiu wodą do której dostęp mają dzikie ptaki, stosowanie mat dezynfekujących, 
przetrzymywanie drobiu bez możliwości poruszania się po otwartym wybiegu. 

(dowód: akta kontroli, str. 1026-1031, 1035-1060) 

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

1. Zwalczając HPAI w I i II kwartale 2017 r. Powiatowy Lekarz, wbrew wymogom 
art. 46 ust. 1 ufp24, zaciągnął zobowiązania nieprzewidziane w planie wydatków 
PIW, na łączną kwotę 8.735.627,18 zł, zawierając ponadto, jako strona, bez oparcia 
w obowiązujących przepisach, trzy umowy, w których zlecił wykonanie czynności, 
o których mowa w art. 49 ust. 11 ustawy uozz25. 

2. Zwalczając HPAI w I i II kwartale 2017 r., PLW nie opublikował w Biuletynie 
Zamówień Publicznych zamiaru udzielenia trzech zamówień publicznych, na łączną 
kwotę 538.500 zł, których równowartość w złotych przekraczała 30 tys. euro, przed 
ich udzieleniem. Stanowiło to naruszenie art. 11 ust. 1 pkt 1 Pzp w zw. z art. 4 ust. 8 
tej ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 498-549, 600-609, 707, 708, 711, 727-782, 1143) 
 

Ustosunkowując się do ww. nieprawidłowości opisanych w punkcie 1 i 2, Powiatowy 
Lekarz wyjaśnił m.in., że obowiązkiem ustawowym PLW jest zwalczanie chorób 
zakaźnych, w tym ptasiej grypy, co obliguje go, jako organ kompetentny 
i merytorycznie przygotowany do takiego działania, nie tylko do wydawania 
odpowiednich decyzji, ale również do podjęcia niezbędnych czynności faktycznych 

                                                      
24 Zgodnie z art. 46 ust. 1 ufp, jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania 

do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, 
pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz 
Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach 
poprzednich, z zastrzeżeniem art. 136 ust. 4 i art. 153 ww. ustawy. 

25 Dwie na utylizację jaj i zwierząt oraz jedną na utylizację drobiu i paszy. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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zmierzających do likwidacji zagrożenia. Wskazał, że wystąpienie ogniska choroby 
zakaźnej jest zjawiskiem losowym i nagłym, nikt nie jest w stanie przewidzieć i ująć 
w planach finansowych oraz określić skutków finansowych hipotetycznego zjawiska, 
w tym kosztów koniecznych dla likwidacji ogniska choroby. PLW dodał, że środki na 
realizację wskazanych działań znajdują się w rezerwie celowej WWLW, a gdy są 
niewystarczające istnieje możliwość uzyskania dodatkowych, za pośrednictwem 
wojewody, z limitu będącego w dyspozycji ministra rolnictwa. Podkreślił, 
że wszystkie wydatki przy likwidacji choroby były celowe, zgodne z przepisami 
i przeprowadzone w sposób będący najmniejszym obciążeniem dla budżetu 
państwa. Likwidacja ogniska choroby zakaźnej jest działaniem w stanie 
nadzwyczajnym, a koszty procesu nigdy nie są możliwe do dokładnego 
oszacowania. Poszczególne czynności i kwoty wydatków były konsultowane 
z WWLW. W związku z koniecznością natychmiastowej likwidacji ognisk choroby 
zawarto umowy ze współpracującymi wyspecjalizowanymi przedsiębiorcami, 
dotyczące uśpienia, utylizacji i usług transportowych związanych z likwidacją 
choroby, za co wypłacono im należności zgodnie z zapytaniami o cenę 
i wystawionymi fakturami. PLW dodał ponadto, że ze względu na szybkość 
wykonywanych działań i brak danych o kosztach utylizacji nie mógł racjonalnie 
w biuletynie zamówień publicznych określić wstępnie sumy, na jaką będą opiewały 
koszty likwidacji ogniska. 

 (dowód: akta kontroli str. 1099, 1100, 1104, 1143) 
NIK formułując powyższą nieprawidłowość dostrzega jednocześnie, że w myśl 
art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych26, nie dochodzi się odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku działania 
lub zaniechania podjętego wyłącznie w celu ograniczenia skutków zdarzenia 
losowego, przy czym zdarzeniem losowym jest zdarzenie wywołane przez czynniki 
zewnętrzne, którego nie można przewidzieć z pewnością, w szczególności 
zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody 
niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem 
naruszającym dyscyplinę finansów publicznych. 

NIK zwraca uwagę, że w protokołach szacowania zwierząt wartości padłych gęsi 
z ferm Pawłów, Kąty Śląskie i Kuźnica Kącka nie stanowiły 2/3 wartości rynkowej 
zwierząt, o której mowa w art. 50 ust. 2 uozz w zw. z art. 4927. Ponadto w decyzjach 
o przyznaniu zapomogi dotyczących tych trzech ognisk – gdzie wartość ta była już 
co do zasady prawidłowo określona – bez oparcia w przepisach uozz dokonano 
zaokrąglenia tych kwot do pierwszego miejsca po przecinku28. 

 

PLW wyjaśnił, że podczas wyceny wkradł się błąd rachunkowy przy obliczeniach 
2/3 wartości zapomogi, który zauważono podczas sprawdzania dokumentacji w PIW 
i w decyzjach wykazano prawidłowe kwoty zapomogi. Zaokrąglania kwot dokonano 
podczas sporządzania decyzji i operacje te wykonano w oparciu o przygotowywanie 
takich obliczeń dla urzędu kontroli skarbowej, gdyż tam dokonuje się zaokrągleń 
do pierwszego miejsca po przecinku. 

(dowód: akta kontroli, str. 802, 819-822, 827-836, 845-848, 882, 1103) 

Podejmowane przez PLW w 2017 r. działania skutecznie zapobiegały 
rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy i doprowadziły do opanowania ognisk choroby. 
                                                      
26 Dz. U. z 2018 r. poz. 1458. 
27 Np. z protokołu z dnia 21 lutego 2017 r. z miejscowości Kąty Śląskie wynika, że średnia wartość dwuletniej gęsi 

reprodukcyjnej padłej wynosi 158 zł, a pięcioletniej 91 zł, a powinna wynosić odpowiednio 150,67 zł (2/3 z kwoty 226 zł) 
i 86,67 zł (2/3 z kwoty 130 zł). 

28 W decyzjach ww. kwoty 150,67 zł i 86,67 zł zaokrąglono do pełnych dziesiątek groszy, tj. odpowiednio do 150,70 zł 
i 86,70 zł. Jedynie szacując padłe indory w czwartym ognisku – Namysłaki, wartość 2/3 naliczono w prawidłowej wysokości, 
bez zaokrągleń do pełnych dziesiątek groszy. 
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Wystąpienie nieprawidłowości związanych z finansowaniem i organizacją działań 
podejmowanych przy jej zwalczaniu, spowodowane było koniecznością podjęcia 
natychmiastowych czynności, w sytuacji braku możliwości przewidzenia skali 
zjawiska przed jego wystąpieniem. 

2. Skuteczność współpracy w zakresie przeciwdziałania 
występowaniu oraz zwalczania skutków zachorowań 
drobiu hodowlanego na grypę ptaków, a także 
prawidłowość nadzorowania wykonywania nakazów 
wojewody  

1. Posiedzenie Sztabu Kryzysowego odbyło się w dniu zgłoszenia podejrzenia 
choroby ptasiej grypy, w niedzielę, 19 lutego 2017 r., o godzinie 16. Uczestniczyli 
w nim: wicestarosta ostrowski; wójt gminy Sośnie; PLW; komendanci powiatowi 
Policji i Straży Pożarnej, naczelnik wydziału spraw społecznych starostwa 
powiatowego; dyrektor powiatowego zarządu dróg; geodeta powiatowy; kierownik 
regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów. Przedmiotem posiedzenia było 
omówienie przez PLW aktualnej sytuacji związanej z wystąpieniem na terenie 
miejscowości Pawłów ogniska ptasiej grypy oraz wstępne ustalenie granic obszaru 
zapowietrzonego i zagrożonego a także ustalenie głównych przedsięwzięć 
do wykonania w przypadku potwierdzenia wystąpienia choroby. Następnego dnia, 
(20 lutego o godzinie 9:00) odbyło się kolejne posiedzenie. Uczestniczyło w nim 
15 osób, oprócz ww.: starosta ostrowski; wójt gminy Przygodzice; kierownik Rejonu 
w Kępnie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; asystent starosty; 
przedstawiciel Starostwa w Ostrzeszowie; gminy Sośnie oraz komendy powiatowej 
Policji. Tematem posiedzenia było omówienie aktualnej sytuacji związanej 
z wystąpieniem HPAI; granic obszaru zapowietrzonego i zagrożonego według 
prognozy geodety powiatowego; zestawienie potrzeb w zakresie wykonania mat 
i tablic, znaków drogowych; uszczegółowienie zadań dla uczestników. Poprzez 
sołtysów i parafie katolickie przeprowadzono akcję informacyjną, która umożliwiała 
sprawną perlustrację gospodarstw. Następnie Policja umieściła posterunki przed 
fermami, w których stwierdzono wystąpienie ptasiej grypy oraz przeprowadziła akcje 
konwojowania padłych zwierząt i pasz do zakładów utylizacyjnych, a Straż Pożarna 
nadzorowała palenie gniazd.  

(dowód: akta kontroli, str. 1014-1019, 1020) 
Zarówno przed, jak i po wystąpieniu HPAI przeprowadzane były szkolenia 
dotyczące tej choroby, a mianowicie: 
- 2 i 11 stycznia oraz 9 lutego 2017 r., w których udział wzięło odpowiednio 15, 11 

i 50 uczestników, PLW omówił zakazy i nakazy zawarte w rozporządzeniu MRiRW 
z dnia 20 grudnia 2016 r., ogólną sytuację w powiecie w związku z wystąpieniem 
ognisk ptasiej grypy w Polsce i zasady bioasekuracji gospodarstw utrzymujących 
drób; 

- 17 stycznia 2017 r. szkolenie z zakresu zasad postępowania, współpracy 
jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego29 z terenu powiatu 
ostrowskiego w przypadku wystąpienia ptasiej grypy;  

- 8 września 2017 r., dotyczyło bioasekuracji gospodarstw utrzymujących drób, 
uczestniczyły w nim 64 osoby; 

- 29 września 2017 r., szkolenie 35 osób z zakresu bioasekuracji w związku 
z zagrożeniem HPAI i ASF30; 

                                                      
29 O którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620). 
30 African Swine Fever (ang.) – Afrykański Pomór Świń. 
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- 24 października 2017 r., 27 osób uczestniczyło w spotkaniu informacyjno-
szkoleniowym z zakresu zabezpieczenia gospodarstw przed ptasią grypą i ASF, 

- 9 listopada 2017 r., przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej i Sztabu Kryzysowego 
omówili aktualną sytuację dotyczącą HPAI i ASF oraz zasady współpracy 
w przypadku wystąpienia ogniska. 

(dowód: akta kontroli, str. 1035-1060) 
PLW uczestniczył 19 stycznia 2017 r. w posiedzeniu Miejskiego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego, którego przedmiotem było przygotowanie gminy 
do działania w przypadku zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. 

(dowód: akta kontroli, str. 1077) 
W dniu 13 stycznia 2017 r. Powiatowy Lekarz przeprowadził ćwiczenia w zwalczaniu 
HPAI na terenie powiatu ostrowskiego, na zasadzie gry decyzyjnej. Uczestnicy (19) 
byli przedstawicielami powiatowych straży, inspekcji oraz samorządu. 

(dowód: akta kontroli, str. 1069, 1070) 
Na zaproszenie Wielkopolskiego Zrzeszenia Hodowców i Producentów Drobiu, PLW 
na zebraniu w dniu 14 grudnia 2017 r., w którym uczestniczyły 23 osoby, omówił 
zagrożenia wynikające z pojawienia się ognisk ptasiej grypy. 

(dowód: akta kontroli, str. 1062-1064) 
2. W dniu 9 maja 2017 r. PLW złożył WWLW informację z podejmowania działań 
dotyczących zwalczania ognisk HPAI. Stwierdził, że podczas jej zwalczania 
nie stwierdził problemów we współpracy ze służbami powiatowymi. Wskazał 
natomiast na problemy dotyczące odbioru godzin nadliczbowych przez pracowników 
PIW wykonujących czynności służbowe w czasie likwidacji ogniska oraz 
niewypłacenia do ww. dnia odszkodowań dla właścicieli zwierząt z tytułu zwalczania 
z urzędu tej choroby zakaźnej oraz należności wobec firm świadczących usługi 
na rzecz likwidacji jej ognisk. 

(dowód: akta kontroli, str. 1020-1022) 

3. Wojewoda nie sformułował nakazów pod adresem PLW oraz służb PIW. W dniu 
26 stycznia 2017 r. pod patronatem Wojewody odbyło się spotkanie z rolnikami, 
na którym poruszany był temat HPAI.  

(dowód: akta kontroli, str. 1023, 1024) 

W dniu 3 kwietnia 2017 r. WWLW przeprowadził w PIW kontrolę w zakresie oceny 
prawidłowości działań Powiatowego Lekarza w związku z ponoszonymi wydatkami 
związanymi ze zwalczaniem HPAI w gospodarstwie Namysłaki na terenie powiatu 
ostrowskiego w 2017 r. WWLW oceniła działania podejmowane przez PLW 
następująco:  
- pozytywnie w zakresie podejmowania działań w obszarze finansowo-księgowym; 
- pozytywnie z uchybieniami w zakresie wydatkowania środków publicznych zgodnie 

z przepisami Pzp; 
- pozytywnie w zakresie podejmowania działań w obszarze ochrony zdrowia 

zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; 
- pozytywnie w zakresie podejmowanych działań w obszarze pasz i ubocznych 

produktów zwierzęcych; 
- pozytywnie z uchybieniami w zakresie wydawanych decyzji administracyjnych.  

(dowód: akta kontroli, str. 1078-1092) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie współpracę PLW z organami 
właściwymi w sprawie zarządzania kryzysowego oraz z podmiotami, instytucjami 
i służbami w zakresie przeciwdziałania występowaniu oraz zwalczania skutków 
zachorowania drobiu hodowlanego na grypę ptaków. Dokonana przez PLW analiza 
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działań podejmowanych podczas zapobiegania i zwalczania HPAI, może 
wskazywać na potrzebę wprowadzenia nowych unormowań w zakresie rozliczania 
godzin nadliczbowych pracowników uczestniczących w zwalczaniu ognisk tej 
choroby oraz terminowego regulowania należności i wypłaty odszkodowań 
związanych z jej zwalczaniem.  
 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli oraz 
dostrzegając racjonalność względów, jakimi kierował się PLW w przypadku 
nieprawidłowości opisanych w punktach 1 i 2 sekcji nieprawidłowości (punkt III.1 
niniejszego wystąpienia), NIK odstępuje od formułowania wniosków pokontrolnych. 

 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli31 
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 
Poznaniu. 

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. 

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

Poznań, 12 września 2018 r.  

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
Kontroler 

Irena Wróblewska 
główny specjalista kontroli państwowej 

 

Dyrektor 
 
             z up. Tomasz Nowiński 

wicedyrektor 
 

........................................................ ........................................................ 
Podpis Podpis 

 

                                                      
31 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


