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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/110 – Przeciwdziałanie występowaniu oraz zawalczanie skutków zachorowań 
drobiu hodowlanego na grypę ptaków. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler 1. Monika Marciniec, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LRZ.410.010.01.2018 dnia 29 czerwca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str.1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ewa Maria Leniart – Wojewoda Podkarpacki 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 
Wojewoda Podkarpacki (w dalszej treści Wojewoda) prawidłowo wykonywał zadania 
w zakresie przeprowadzania analizy i monitorowania zagrożeń dotyczących grypy 
ptaków. Wojewoda ponadto podjął odpowiednie i skuteczne działania w przypadku 
wystąpienia epizootii grypy ptaków w województwie podkarpackim (w dalszej treści 
województwo) w latach 2016 i 2017.  
Wojewoda zapewnił odpowiednie finansowanie zadań związanych z usuwaniem 
skutków grypy ptaków w województwie, a swoimi działaniami przyczynił się do 
usprawnienia współpracy podmiotów, instytucji i służb zaangażowanych 
w zwalczanie skutków zachorowań drobiu hodowlanego na grypę ptaków oraz 
ograniczenie zasięgu tej epizootii w województwie. 
W ocenie NIK przykładem dobrej praktyki stosowanej przez PUW było 
wykorzystanie na potrzeby zwalczania skutków grypy ptaków systemu GIS, który 
umożliwił wszystkim służbom pracę na identycznych danych, pozwolił też na 
optymalne wyznaczanie strefy zagrożonej i zapowietrzonej. 
 

 

                                                      
1 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 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ocena prawidłowości i skuteczności podejmowanych 

przez wojewodę działań w zakresie przeciwdziałania 

występowaniu zachorowań drobiu hodowlanego na grypę 

ptaków i jej zwalczania. 

1.1. i 1.2.  W latach 2016 – 2018 w PUW obowiązywał zatwierdzony2 przez 
Wojewodę Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego (w dalszej treści plan lub 

WPZK). W Planie jako jedno z zagrożeń opisano masowe pojawienie się na 

określonym terenie i w określonym czasie zachorowań zwierząt na chorobę zakaźną 

stanowiącą zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub mogącą wywołać poważne 

skutki gospodarcze poprzez zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt, przy czym 

grypa ptaków (Avian influenza) została wymieniona jako jedna z jednostek 
chorobowych, dla których opracowane zostały Weterynaryjne Plany Gotowości. 
W planie określono analizę zagrożenia oraz potencjalne miejsca wystąpienia 
epizootii grypy ptaków.AnW aliz a zagrożenia - potencjalne miejsca  

W przedmiotowym dokumencie wskazano też skutki zagrożenia epizootią grypy 
ptakow zaliczając do nich: bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób 
w wyniku chorób odzwierzęcych (w tym również pośrednio w wyniku niewydolności 
systemu opieki zdrowotnej i/lub systemu opieki społecznej); okresowe utrudnienia 
w przemieszczaniu się (zablokowanie szlaków/węzłów komunikacyjnych); 
utrudnienia w dostępie do żywności i wody pitnej, możliwa konieczność 
hospitalizacji/izolacji ludności, możliwość paniki wśród ludności oraz zagrożenie 
zakłócenia porządku publicznego; utrata pogłowia zwierząt w gospodarstwach 
rolnych. 
W Planie określono zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego 
w formie siatki bezpieczeństwa, w której ujęte zostało równie zagrożenie sanitarno – 
epidemiologiczne jakim jest epizootia. Fazy zarządzania kryzysowego zostały 
podzielone na cztery etapy: zapobieganie; przygotowanie; reagowanie i odbudowa. 
W siatce bezpieczeństwa określone zostały podmioty kierujące/koordynujące na 
administrowanym terenie; wiodące i wspomagające. Zadania przypisane 
poszczególnym podmiotom zostały w WPZK szczegółowo opisane. 

(dowód: akta kontroli str. 636-659) 
 
1.3. Integralną częścią WPZK był model postępowania ze zwłokami zwierząt na 

terenie województwa podkarpackiego na wypadek wystąpienia chorób zakaźnych 

drobiu i świń (w dalszej treści model lub schemat). W dokumencie tym wskazane 
zostały możliwości województwa podkarpackiego, tj. miejsce utylizacji oraz 
dopuszczalna ilość materiału do utylizacji na dobę, środki transportu, grzebowiska 
oraz zabezpieczenie materiałowe. W modelu określone zostały szczegółowe 
zadania,  sposób ich wykonania oraz jednostki odpowiedzialne. Schemat zawierał 
uszeregowane czynności podejmowane w przypadku podejrzenia epizootii jak 

                                                      
2 Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego z dnia 30 kwietnia 2015 r. oraz  z dnia 7 listopada 2017 r.   
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i w ramach zwalczania choroby. Wskazane w nim były również zadania przypisane 
służbom weterynaryjnym na kolejnych szczeblach. 

(dowód: akta kontroli str.100-106) 
 

1.4. Wojewoda w latach 2016 -2018 wydał trzy rozporządzenia w sprawie 
określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce 

zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów 

i nakazów obowiązujących na tych obszarach3. Rozporządzenia Wojewody spełniały 
wymogi określone w art. 46 ust 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt4. 

W rozporządzeniach tych między innymi określono obszar zapowietrzony 
i zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposób 
oznakowania tych obszarów oraz zakazy i nakazy obowiązujące na tych obszarach. 
Obszar zapowietrzony wokół ogniska choroby wyznaczono o promieniu co najmniej 
3 km, a obszar zagrożony o promieniu co najmniej 10 km od tego miejsca. 

(dowód: akta kontroli str. 624-635) 
 
1.5 i 1.6. W roku 2016 w Województwie wydatkowano 51 726,45 zł na walkę 
z grypą ptaków, w tym 6 036,55 zł pochodziło ze środków określonych w ustawie 
budżetowej, a 45 690,00 zł ze środków rezerwy celowej. W ramach wydatkowanych 
środków 5 974,45 zł pochodziło z działu 754 rozdziału 75414, a 45 752,00 zł z działu 
010 rozdziału 01022. 
W roku 2017 w Województwie wydatkowano 62 076,30 zł na zagadnienia dotyczące 
grypy ptaków, w tym 42 660,30 zł pochodziło ze środków określonych w ustawie 
budżetowej, a 19 416,00 zł ze środków rezerwy celowej. W ramach wydatkowanych 
środków 12 068,30 zł pochodziło z działu 754 rozdziału 75414, a 50 008,00 zł 
z działu 010 rozdziału 01022. 
W roku 2018 (I półrocze) Województwo nie poniosło żadnych wydatków na walkę 
z grypą ptaków. 

(dowód: akta kontroli str. 719-738) 
 

Odnosząc się do wniosków kierowanych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
o uruchomienie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa dla 
Inspekcji Weterynryjnej z terenu województwa Wojewoda wyjaśnił, że uwzględniając 

wymogi zawarte w pismach MRiRW wnioski sporządzane były ze wskazaniem 

obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz podstaw prawnych, bez 

wyszczególnienia kwot na poszczególne zadania, w tym m.in. na ptasią grypę. 

W kwestii planu wydatków w dziale 010, rozdz. 01022 na poszczególne lata 
Wojewoda wskazał, że obejmował on środki finansowe na realizację wszystkich 

zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. 
(dowód: akta kontroli str. 715-718) 

 

                                                      
3 Rozporządzenia: Nr 9/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., Nr 3/2017 z dnia 1 lutego 2017 r., Nr 4/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. 
(zmieniające rozporządzenie Nr 4/2017) 
4 DZ.U. z 2017 r. poz.1855 ze zm. 
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W latach 2016 -2018 w województwie wypłacono hodowcom kwotę 8 865,93 zł 
tytułem odszkodowania za zabite i zutylizowane ptactwo domowe na skutek grypy 
ptaków. W jednym przypadku hodowcy przyznano zapomogę w wysokości 920 zł. 
Odszkodowania i zapomoga wypłacane były na podstawie decyzji wydawanych 
przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii. 

(dowód: akta kontroli str. 739-760) 
 
1.7. Przygotowanie projektów rocznych planow działalności kontrolnej PUW oraz 
monitorowanie ich realizacji należało do jednych z zadań Wydziału Prawnego 
i Nadzoru PUW. 
W latach 2016 -2018 w Planach zewnętrznej działalności kontrolnej PUW nie 
przewidziano kontroli organów inspekcji weterynaryjnej z punktu widzenia 
prawidłowości wydatkowania środków poniesionych na zwalczanie skutków epizootii 
grypy ptaków na obszarze województwa.  

(dowód: akta kontroli str. 4-99,185-417) 
 

Wojewoda wyjaśnił, między innymi, że z uwagi na niewielką liczbę ognisk ptasiej 

grypy i wydatkowanych na ich zwalczanie środków, skuteczny nadzór 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nad powiatowymi lekarzami 

weterynarii w badanym zakresie oraz bieżący i skuteczny nadzór Wojewody 

Podkarpackiego nad działalnością Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza 

Weterynarii - nie wprowadzano w latach 2016-2018 do rocznych „Planów 

zewnętrznej działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Rzeszowie” kontroli organów inspekcji weterynaryjnej punktu widzenia 

prawidłowości wydatkowania środków poniesionych na zwalczanie skutków epizootii 

grypy ptaków. 

(dowód: akta kontroli str. 712-714) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 
 

2. Ocena skuteczności współpracy w zakresie 

przeciwdziałania występowaniu oraz zwalczaniu skutków 

zachorowań drobiu hodowlanego na grypę ptaków, a także 

prawidłowość nadzorowania nakazów wojewody. 
2.1. Wojewoda w dniu 27 czerwca 2017 r. wydał zarządzenie w sprawie zaleceń do 
powiatowych planow zarządzania kryzysowego5 (w dalszej treści zalecenia), które 
uchyliło zarządzenie z dnia 20 lutego 2014 r. w tej samej sprawie. Adresatami 
zaleceń byli starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu. Podstawowym 
celem zaleceń było ujednolicenie zasad sporządzania powiatowych planów 
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zarządzania kryzysowego oraz zwiększenie ich funkcjonalności i użyteczności. 
Zgodnie z pkt 10 załącznika nr 1 do zaleceń epizootia została wskazana jako jedna 
z kategorii zagrożeń – bez wskazania ryzyka jej wystąpienia.  

(dowód: akta kontroli str.566-584, 660-665) 
 

Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW 
wyjaśnił, że sprawdzenie realizacji zaleceń odbywa się w trybie art. 14 ust. 2 pkt 2 

lit. b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (DZ. U. z 2017 r., 

poz 209 tj), po dokonaniu przez Wojewodę analizy merytorycznej i formalnej 

przedłożonych do zatwierdzenia planow przez ich wykonawców. Jednym 

z warunków formalnych jest potwierzenie dokonania uzgodnienia przedmiotowego 

planu z kierownikami jednostek organizacyjnych planowanych do wykorzystania 

przy realizacji przedsięwzięć określonych w planie. Za potwierdzenie uznaje się 

pieczęć na karcie uzgodnień oraz podpis złożony w obrębie tej pieczęci przez 

kierownika właściwej jednostki. Mając powyższe na uwadze, sprawdzenie realizacji 

zaleceń w przedmiocie zagrożenia i zwalczania ptasiej grypy opiera się na 

sprawdzeniu uzgodnienia planu z właściwym powiatowym lekarzem weterynarii. 

(dowód: akta kontroli str.563-565) 
 

2.2. W latach 2016 – 2018 funkcjonował Wojewódzki Zespół Zarządzania 
Kryzysowego (w dalszej treści Zespół) powołany zarządzeniami Wojewody z dnia 14 
października 2014 r. oraz 26 lutego 2018 r. Zgodnie z Rebulaminem Zespołu do 
jego zadań należało w szczególności: 1) ocena występujących i potencjalnych 
zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych 
zagrożeń; 2) przygotowanie propozycji działań i przedstawianie Wojewodzie 
wniosków dotyczących wykonywania, zmiany lub zaniechania działań ujętych 
w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego; 3) przekazywanie do wiadomości 
publicznej informacji związanej z zagrożeniami; 4) opiniowanie wojewódzkiego 
planu zarządzania kryzysowego. 
Do spraw zagrożeń epizootycznych w ramach Zespołu powołanego zarządzeniem 
Wojewody z dnia 26 lutego 2018 r. została wyodrębniona grupa 22 ekspertów, 
w skład której wchodzili między innymi: Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
z/s w Krośnie (Szef Grupy); Graniczny Lekarz Weterynarii w Korczowej; Dyrektor 
Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW; Podkarpacki Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny; Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska; 
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie. 

(dowód: akta kontroli str.585-594, 666-674) 
 

2.3.i 2.4. W latach 2016 -2018 w województwie podkarpackim miały miejsce 
4 przypadki wystąpienia grypy ptaków. W trzech przypadkach tj. z dnia: 19 grudnia 
2016 r.; 1 stycznia 2017 r.; 1 lutego 2017 r. były to pierwotne ogniska choroby, 
w przypadku z dnia 6 lutego 2017 r. było to ognisko wtórne choroby.  

(dowód: akta kontroli str. 675-703) 
 

W okresie objętym kontrolą WZZK pięciokrotnie odbył posiedzenia związane ze 
stwierdzeniem na terenie województwa podkarpackiego gryby ptaków. W dniu 19 
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grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie nt. Wystąpienie ogniska wysoce zjadliwej 

grypy ptaków podtypu H5N8 w województwie podkarpackim. W trakcie tego 
posiedzenia Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarrii wnioskował o wydanie 
rozporządzenia Wojewody w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego 
i zagrożonego wystąpieniem grypy ptaków (AI), sposobu ich oznakowania oraz 
zakazów i nakazów wydanych na tych obszarach. 
W dniu 20 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie WZZK nt. Oceny ryzyka 

wystąpienia ptasiej grypy (podtyp H5N8) oraz omówienie metodyki zwalczania 

choroby na terenach jej występowania. Na posiedzeniu tym między innymi 
rekomendowane były działania w celu zwalczania choroby zadania do realizacji dla 
służb weterynaryjnych, organów samorządu terytorialnego, policji oraz straży 
pożarnej. 
W dniu 4 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie WZZK nt. omówienia sprawy 

rozprzestrzeniania się wirusa wysoce zjadliwej grypy ptakow podtypu H5N8 na 

terenie województwa. W toku posiedzenia Wojewoda zwróciła się do jego 
uczestników o wytypowanie miejsc o areale ok. 10 hektarów lub więcej, 
spełniających wymagania związane z ochroną środowiska, które mogłyby służyć 
jako grzebowiska.  
W dniu 5 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie WZZK nt. omówienia przydatności 

działek pod kątem wyznaczenia grzebowiska dla martwych zwierząt w związku 

z pojawieniem się wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terenie 

województwa. Na posiedzeniu tym Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych 
Oddziału Terenowego w Rzeszowie poinformował, że wytypowano działki skarbu 
państwa spełniające warunki do przeznaczenia je na grzebowiska. 
W dniu 1 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie WZZK nt. oceny ryzyka wystąpienia 

wirusa ptasiej grypy (H5N8) oraz omówienie metodyki zwalczania choroby na 

terenie jej występowania. W toku posiedzenia między innymi przedstawiono 
aktualną sytuację epizootyczną na terenie województwa.  

(dowód: akta kontroli str. 595-623) 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wyjaśnił, 
że jednym z kluczowych komponentów w działaniach prowadzonych 

wielokierunkowo jest czytelne oznakowanie wyznaczonego obszaru 

zapowietrzonego i zagrożonego wokół ogniska choroby oraz przestrzeganie 

obowiązujących w tych obszarach zakazów i nakazów, a także wyłożenie mat 

dezynfekcyjnych na drogach w obszarze zapowietrzonym i ich obsługa. W kwestii 

oznakowania jednoznacznie należy stwierdzić, że zarówno na podkarpackim 

odcinku autostrady A4, jak i na drogach krajowych i wojewódzkich standard 

oznakowania był podobny i na wymaganym poziomie. Natomiast na drogach 

powiatowych i gminnych zdarzały się sytuacje związane z odbieganiem od 

ustalonych standardów oznakowania i każdorazowo podejmowano działania mające 

na celu jak najszybsze dotrzymanie tych standardów. Tego typu utrudnień nie 

należy jednak rozpatrywać w kategorii sporów kompetencyjnych między służbami 

czy podmiotami, a w kategorii zdolności zarządcy drogi do natychmiastowego 

całodobowego reagowania. 
(dowód: akta kontroli str. 560-561) 
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W województwie podkarpackim funkcjonował System Informacji Przestrzennej 
(w dalszej treści GIS) służacy do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania 
i wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie 
procesów decyzyjnych. Jedną z cech tego systemu jest to, że wszystkie służby 
funkcjonujące w jego ramach pracują na tych samych danych. GIS był również 
wykorzystywany podczas wystąpienia w województwie grypy ptaków. Dyrektor 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wyjaśnił, że wykorzystując 

posiadane narzędzie w szybki precyzyjny (odwzorowany geograficznie- 

z lokalizacją) sposób można było nanieść na mapę miejsce wystąpienia ogniska, 

a następnie wyznaczyć strefy zagrożoną i zapowietrzoną. Strefy te były wyznaczane 

w sposób optymalny, tak aby uwzględnić warunki terenowe, a nie tylko kołowy bufor 

o danej średnicy. Ponadto możliwości analityczne systemu dały możliwość pełnego 

poglądu sytuacji w poszczególnych strefach z określeniem gospodarstw, w których 

hodowany jest drób wraz z podaniem ilości sztuk. Taka wiedza w połączeniu 

z prowadzoną w terenie perlustracją pozwalała na dokładną i rzetelną analizę 

zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby. 

(dowód: akta kontroli str. 563-565, 704-711) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 
 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. 
 
Rzeszów, dnia   14  września 2018 r. 

  

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka Monika Marciniec 

Główny specjalista kontroli państwowej 
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