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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”.1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie. 

Kontroler Barbara Lew, starszy inspektor k. p., upoważnienie do kontroli nr LRZ/94/2018 z dnia 
28 czerwca 2018 r. 

[dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyślu 2. 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Janusz Liszewski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przemyślu od 1 maja 2008 r.  

 [dowód: akta kontroli str. 3] 

 
II. Ocena kontrolowanej działalności3 
 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, podjęte przez organy PIW przedsięwzięcia 
w zakresie przeciwdziałania występowaniu zachorowań drobiu hodowlanego na grypę 
ptaków i jej zwalczania były prawidłowe i skuteczne.  

PIW niezwłocznie po uzyskaniu informacji o możliwości wystąpienia choroby zjadliwej 
grypy ptaków podjął środki zaradcze mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się 
grypy ptaków, prowadził dochodzenia epizootyczne oraz przeprowadzał kontrole 
perlustracyjne we wszystkich gospodarstwach znajdujących się w obszarze 
zapowietrzonym.  

Prawidłowo tj. rzetelnie i przy wykorzystaniu obowiązujących wzorów4 prowadził 
dokumentację związaną ze zwalczaniem grypy ptaków. Wojewoda Podkarpacki5 na 
podstawie informacji uzyskanej od PIW wyznaczył granice obszarów zapowietrzonych i 
zagrożonych. PIW ponadto wyznaczył granice także w wersji graficznej. Miał 
zabezpieczone środki finansowe na sfinansowanie działań związanych ze zwalczaniem 
grypy ptaków i jak również na odszkodowania.  
Szacownie szkód w gospodarstwach związanych z wysoce zjadliwą grypą ptaków 
prowadzono w prawidłowy sposób. PIW współpracował z podmiotami, instytucjami 
i służbami zaangażowanymi w zwalczanie skutków zachorowań drobiu hodowlanego na 
grypę ptaków oraz terminowo przekazywał raporty i sprawozdania do Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii i do Wojewody.  
  

                                                      
1 Okres objęty kontrolą – 2016-2018 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) oraz okres wcześniejszy w zakresie zdarzeń 
i danych niezbędnych do dokonania ocen. 
2 Dalej: PIW lub Inspektorat  
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen; pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
4 Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z 16.01.2008 r. (uchylonym z dniem 3.08.2017 r.) oraz rozporządzeniu MRiRW z 4.07.2017 r. 
5 Dalej: Wojewoda 
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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. W dniu 17 grudnia (sobota) 2016 r. w PIW odnotowano zgłoszenie6 od właściciela 
gospodarstwa w Wapowcach, o podejrzeniu wystąpienia w jego gospodarstwie na terenie 
działania Inspektoratu grypy ptaków. W tym samym dniu podjęto czynności mające na celu 
wykrycie lub wykluczenie choroby. Przeprowadzono dochodzenie epizootyczne, w wyniku 
którego stwierdzono, iż upadki drobiu rozpoczęły się 2 dni wcześniej. Do dnia zgłoszenia 
padło 28 szt. z 72 szt. różnego gatunku drobiu (później jeszcze 24 szt.). Ptaki korzystały 
z wybiegu koło domu, do którego miały dostęp dzikie ptaki i mogły korzystać z pokarmu 
czy poideł przeznaczonych dla drobiu hodowanego. W ostatnim tygodniu przed 
zgłoszeniem z gospodarstwa nie wyprowadzano i nie wprowadzano nowych zwierząt, nie 
było także kontaktu z innymi hodowcami drobiu. 

PIW zarządzeniem nr 5/2016 z dnia 17 grudnia 2016 r. powołał Powiatowy Zespół 
Kryzysowy. Ponadto powołał zespoły: zwalczania choroby, organizacji, nadzoru, kontroli 
BHP i dobrostanu zwierząt; analizy zagrożeń; monitoringu. W zarządzeniu określono także 
godziny pracy w zależności od stanu aktywności w stanie: spoczynku, podwyższonej 
aktywności i w pełnej aktywności. 

PIW Decyzją nr 143a/2016 z dnia 17 grudnia 2016 r nakazał właścicielowi gospodarstwa: 
prowadzenie i aktualizowanie spisu wszystkich kategorii drobiu znajdującego się 
w gospodarstwie, z wyszczególnieniem dla każdej kategorii liczby drobiu padłego, 
wskazującego objawy kliniczne, nie wykazującego objawów choroby, w tym także drobiu 
padłego i wylężonego w okresie podejrzenia o chorobę; odosobnienie drobiu znajdującego 
się w gospodarstwie w kurniku, w którym jest on utrzymywany; odkażanie odzieży i innych 
rzeczy osób, które miały styczność ze zwierzętami podejrzanymi o zakażenie; przed 
wejściami do kurnika, a także przed wjazdami oraz wyjazdami z terenu gospodarstwa 
umieścić matę dezynfekującą nasączoną roztworem środków biobójczych; przygotowanie 
odpowiedniego zasobu roztworów środków biobójczych do odkażania rąk, narzędzi, oraz 
innych przedmiotów oraz zakazał: przemieszczania drobiu z gospodarstwa do 
gospodarstwa; wywożenia jaj z gospodarstwa; przemieszczania: osób pojazdów oraz 
zwierząt innych niż drób z gospodarstwa i do gospodarstwa, mięsa drobiowego, drobiu 
padłego, środków żywienia zwierząt, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, 
odchodów, ściółki, sprzętu i innych mogących przenosić grypę ptaków przedmiotów, bez 
zgody PIW. Pobrano i przekazano do laboratorium w Puławach7 próbki drobiu do badań 
w kierunku chorób zakaźnych. 

27 grudnia 2016 r. przeprowadzono dochodzenie epizootyczne w 3 gospodarstwach 
położonych w Wapowcach na terenie zapowietrzonym HPAI, w których pobrano materiał 
do badań w kierunku wirusa grypy ptaków. W badanych próbkach nie wykryto materiału 
genetycznego wirusa grypy ptaków.  

7 stycznia 2017 r. odnotowano zgłoszenie o podejrzeniu choroby w następnym 
gospodarstwie w Wapowcach, gdzie padło 2 szt. drobiu. Do gospodarstwa nie 
wprowadzano od listopada żadnych nowych zwierząt. Przeprowadzono identyczne 
działania jak w przypadku opisanym powyżej. Badania nie potwierdziły występowania 
wirusa grypy ptaków. 

                                                      
6 Poz. 249 w rejestrze zgłoszeń 2016 r. 
7 Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy National Veterinary Research Institute 24-100 Puławy Al. 
Partyzantów 57 
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Działania te były zgodne z art. 42 ust. 6, 7 oraz 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt8 oraz §3 ust. 1 
pkt 1, 2, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. 
w sprawie zwalczania grypy ptaków9. 

[dowód: akta kontroli str. 4-106] 

2. 18 grudnia (niedziela) 2016 r. Inspektorat otrzymał sprawozdanie z badań10 
potwierdzające obecność wirusa grypy ptaków podtypu H5N8 w Wapowcach. W związku 
z ogniskiem choroby zakaźnej zwierząt – wysoce zjadliwej grypy ptaków PIW wydał 
decyzję nr 143/2016 nakazująca:  
- natychmiastowe zabicie pod nadzorem urzędowym wszystkich sztuk drobiu 
w gospodarstwie,  
- zniszczenie zwłok wszystkich sztuk drobiu padłego i zabitego oraz jaj znajdujących się 
w gospodarstwie przez ich utylizację w zakładzie utylizacji zwłok zwierzęcych, 
- zniszczenie w sposób zapewniający zniszczenie wirusa grypy ptaków znajdujących się 
w gospodarstwie, pochodzących od drobiu lub przeznaczonych dla drobiu: ubocznych 
produktów pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt, ściółki oraz odchodów 
przez ich utylizację w zakładzie utylizacyjnym, 
- zniszczenie lub zagospodarowanie innych przedmiotów niż ww., które mogły ulec 
zakażeniu, w sposób, który wyklucza szerzenie się wysoce zjadliwej grypy ptaków, 
- oczyszczenie i odkażenie budynków, w których był przetrzymywany drób, ich otoczenia, 
pojazdów używanych do transportu drobiu oraz pozostałych przedmiotów, które mogły ulec 
zakażeniu. 
Ponadto PIW zakazał przemieszczania z gospodarstwa innych ptaków oraz ssaków 
utrzymywanych w gospodarstwie bez jego zgody.  
W decyzji zawarto informację, iż wszystkie powyższe działania wykonają osoby i podmioty 
wskazane przez PIW.  
Na miejscu występowania choroby przeprowadzono kontrolę i sporządzono Protokół 
aktualnej sytuacji w ognisku choroby zakaźnej zwierząt11. Stwierdzono padnięcie kolejnych 
24 szt. w stadzie oraz 20 szt. zabitych z nakazu PIW podejrzanych o zakażenie. 
Uśmiercenia drobiu dokonali lekarze PIW. 

Wykonano także szacowanie zwierząt, jaj wylęgowych oraz paszy12. 

Sporządzono protokół z szacowania zwierząt związanego z odszkodowaniem dla 
prowadzącego gospodarstwo.  

Przeprowadzono odkażanie pomieszczeń (kurnik, przedsionek), podwórka, wybiegu oraz 
sprzętów (karmniki, klatki, poidła itp.), nawozu naturalnego oraz samochodu służbowego 
PIW przez rozpylenie środka biobójczego Rapicid. Rozłożono maty dezynfekujące na 
wjeździe. 

19 grudnia (poniedziałek) 2016 r. materiał zakaźny tj.: drób domowy i ozdobny – 72 szt., 
pasza - 120 kg, jaja - 30 szt. został przekazany13 do firmy utylizacyjnej. Pojazd po 
załadunku materiału zakażonego został zaplombowany. Zakażony materiał został 
unieszkodliwiony, a samochód użyty do przewozu umyty i zdezynfekowany. Po 
zakończeniu pracy destruktora, halę zakładu utylizacyjnego umyto i zdezynfekowano. 
Wszystkie powyższe czynności wykonywano pod nadzorem urzędowym lekarzy 
weterynarii.  

                                                      
8 Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, ze zm. 
9 Dz. U. Nr 239, poz. 1752 
10 P/16/43456 
11 Dotyczy zgłoszenia 249/2016 r., kontrola nr 2 przeprowadzona w dniu 18 grudnia 2016 r.  
12 Protokoły w związku z decyzją 143/2016 z dnia 18 grudnia 2016 r. 
13 Protokół przekazania materiału zakaźnego do unieszkodliwienia z dnia 19 grudnia 2016 r. 
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Po oddaniu materiału zakaźnego z gospodarstwa ponowne odkażono teren rozpylając 
środek biobójczy Rapicid, a dodatkowo użyto wapna do odkażenia nawozu naturalnego.  

Właściciel gospodarstwa złożył oświadczenie, iż od 5 do 19 grudnia 2016 r. nie miał 
kontaktu z innymi hodowcami drobiu, oraz nie wprowadzał ani nie wyprowadzał pasz. 

27 grudnia 2016 r., 3 i 9 stycznia 2017 r. PIW przeprowadził ponowne odkażanie terenu 
gospodarstwa, w którym wystąpiło ognisko choroby zjadliwej grypy ptaków. 

PIW w wyjaśnieniach podał, iż Dezynfekcję gospodarstw w związku z wystąpieniem 
i podejrzeniem grypy ptaków przeprowadzali pracownicy Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Przemyślu. Każdorazowo przy zabiegach dezynfekcji uczestniczył lekarz 
weterynarii PIW w Przemyślu, który nadzorował ich wykonanie. Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii stale dysponuje niezbędnym sprzętem do przeprowadzania mycia i dezynfekcji 
tj.: urządzenia myjąco dezynfekujące Karcher, opryskiwacze spalinowe, plecakowe, 
ręczne, maty dezynfekcyjne oraz posiada zapas środków dezynfekcyjnych, odzieży 
ochronnej, w tym odzieży ochronnej jednorazowego użytku i jest w stanie skutecznie 
przeprowadzać dezynfekcję w gospodarstwach. 

[dowód: akta kontroli str. 107-123, 747-749] 

3. PIW nie wydawał decyzji na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 uozz.  

18 grudnia 2016 r. przekazał Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii Raport 
o wyznaczeniu pierwotnego ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej notyfikacji 
w Unii Europejskiej w którym przekazał m.in. adres i położenie gospodarstwa, obszar 
zapowietrzony obejmujący 4 miejscowości, obszar zagrożony obejmujący 30 
miejscowości, datę pobrania próbek, datę stwierdzenia choroby, źródło choroby, środki 
zastosowane w celi zwalczania choroby, liczbę zwierząt, przewidywaną datę zabicia 
i unieszkodliwiania zwłok.  
Wojewoda Rozporządzeniem14 nr 9/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. wyznaczył obszar 
zapowietrzony o promieniu co najmniej 3 km i zagrożony o promieniu co najmniej 10 km od 
ogniska choroby, uwzględniając granice naturalne. Określił również w powyższych 
obszarach działania związane z zatrzymaniem rozprzestrzeniania się choroby. 
Obydwa obszary zostały przedstawione w sposób graficzny. Mapę terenu wraz 
z wyznaczonymi okręgami zapowietrzonym i zagrożonym wykonał Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Przemyślu przy udziale i pomocy informatyka wykonującego usługi 
informatyczne na rzecz PIW w Przemyślu. 

[dowód: akta kontroli str. 124-146, 747-749] 

4. 19 i 20 grudnia 2016 r. na obszarze zapowietrzonym przeprowadzono kontrolę 
gospodarstw. Perlustracji i spisu drobiu dokonano w 85 gospodarstwach, w których 
znajdowało się 2275 szt. ptaków oraz w 1 gospodarstwie komercyjnym w obszarze 
zagrożonym, w którym znajdowało się 3000 szt. drobiu. Podczas kontroli lekarz weterynarii 
nie stwierdził padłych ptaków ani ptaków z objawami choroby. Ferma komercyjna 
pozostawała pod stały nadzorem PIW i przestrzegała zasad bioasekuracji.  

27 grudnia 2016 r. i 9 stycznia 2017 r. przeprowadzono powtórne perlustracje 85 
gospodarstw prowadzonych na terenie obszaru zapowietrzonego oraz jednego 
gospodarstwa komercyjnego, w których nie stwierdzono objawów choroby. Podczas 
kontroli stwierdzono, iż w gospodarstwach zmieniła się ilość drobiu. W pierwszym 
przypadku ubito 1 kaczkę i 1 gęś, zaś podczas drugiej kontroli ubito 35 szt. drobiu na 
potrzeby własne.  

                                                      
14 Poz. 4260 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 obszarach.  
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Ponadto PIW przeprowadził kontrolę sanitarną gospodarstwa mieszczącego się poza 
terenem zapowietrzonym i zagrożonym (Załazek), utrzymującego 794 szt. drobiu w celu 
umieszczenia na rynku. Stwierdzono, iż ptaki były klinicznie zdrowe i przestrzegano zasad 
bioasekuracji. 

W gospodarstwach w których prowadzono perlustrację rozdawano ulotki informacyjne 
dotyczące grypy ptaków oraz zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej.  

[dowód: akta kontroli str. 147-261, 747-749] 

5. Podczas prowadzonych przez PLW perlustracji na terenie zapowietrzonym 
i zagrożonym nie stwierdzono naruszenia zasad bioasekuracji, więc nie nakładano na 
hodowców drobiu kar administracyjnych. 

[dowód: akta kontroli str. 262] 

6 W latach 2016 - 2018 (I półrocze) PIW na walkę z grypą ptaków wydatkował łącznie 
57 803,44 zł, w tym : 
W 2016 r. i w 2017 r. wydano odpowiednio na: czyszczenie i dezynfekcję - 37 152,85 zł 
i 7 235,6 zł (44 388,45 zł); ubój i zniszczenie – 3 675,41zł i 6 516,72 zł (10 192,13 zł);  
odszkodowania – 1 849,00 zł i 170,00 zł (2 019,00 zł); wynagrodzenie dla lekarzy-
perlustratorów – 870,89 zł i 332,97 zł (1 203,86 zł).  
Nie poniesiono kosztów badań laboratoryjnych i kosztów wynagrodzenia dla 
rzeczoznawców, a w 2018 r. nie poniesiono żadnych kosztów związanych z grypą ptaków. 

PIW w wyjaśnieniach podał, iż rzeczoznawcy szacujący szkody w związku 
z wystąpieniem grypy ptaków byli każdorazowo pisemnie informowani o ich powołaniu do 
szacowania szkód i proszeni o wskazanie numeru rachunku bankowego celem wypłaty 
wynagrodzenia za powyższe czynności. Rzeczoznawcy w dniu szacowania złożyli ustne 
oświadczania o rezygnacji z przysługującego im wynagrodzenia informując jednocześnie, 
że czynności wykonują dla dobra publicznego. 
Wydatki związane z unieszkodliwianiem grypy ptaków dokonywano zgodnie 
z Regulaminem15 udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej kwoty 30 000 euro.  

[dowód: akta kontroli str. 263-336] 

7. W dniu 26 lipca 2016 r. PIW zawarł porozumienie z firmą SARIA Polska Sp. z o.o. 
w Warszawie Oddział SARVAL w Przewrotnem, który zobowiązał się do odbioru sztuk 
padłych, zabitych oraz pozostałych odpadów podlegających utylizacji. Posiadał również 
informację16 uzyskaną z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii o możliwości współpracy 
z Grupą Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego SP. z o.o. w Tarnowie. W obu 
przypadkach warunki współpracy miały być uzgadniane w sytuacji zaistnienia wirusa grypy 
ptaków. PIW skorzystał z usług FARMUTIL SH Zakład Utylizacyjny Leżachów. Koszty 
uboju i zniszczenia w 2016 r. wynosiły 3 675,41 zł i w 2017 r. wynosiły 6 516,72 zł. 
PIW w wyjaśnieniach podał, iż wybór zakładu utylizacyjnego podyktowany był 
koniecznością jak najszybszego odbioru padłych i poddanych zabiciu ptaków celem ich 
utylizacji. W dniu 18 grudnia 2016 (niedziela) po otrzymaniu drogą telefoniczną dodatniego 
wyniku laboratoryjnego z Instytutu Weterynaryjnego w Puławach nawiązano kontakt 
telefoniczny z Zakładem Farmutil SH Zakład Utylizacyjny Leżachów w celu odbioru 
padłych i zabitych ptaków. Ptaki odebrano rano, w dniu 19 grudnia 2016 r. Zakład pismem 
z dnia 20 grudnia 2018r. dotyczącym likwidacji skutków grypy ptaków poinformował, że 
zostaje w kontakcie z Inspekcją Weterynaryjną i na bieżąco będzie uzgadniać ewentualną 
obsługę kolejnych ognisk grypy ptaków. 

[dowód: akta kontroli str. 263, 337-341, 747-749] 

                                                      
15 Załącznik do zarządzenia nr 2/2014 PIW z dnia 15 kwietnia 2014 r. 
16 Pismo z dnia 15 grudnia 2016 r. 
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8. Szacowania 52 padłych zwierząt dokonano 18 grudnia 2016 r. o godz. 1800. Za 
pozostałe 20 szt. drobiu zabitego i zutylizowanego z nakazu PIW decyzją nr 144/2016 
z dnia 19 grudnia 2016 r. przyznano hodowcy odszkodowanie. W szacowaniu drobiu, 
paszy dla drobiu i jaj brał udział lekarz weterynarii i dwóch rzeczoznawców powołanych 
przez Wójta Gminy Przemyśl mających miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej 
właściwością miejscową wójta zgłoszonych do PLW.  
Wartość rynkową drobiu, pasz i jaj określono się na podstawie średniej z 3 kwot 
oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz 2 rzeczoznawców 
wyznaczonych przez tego lekarza z prowadzonej przez niego listy rzeczoznawców. 
Posiłkowano się również informacjami z internetu. 

Z działań powyższych sporządzono protokoły zgodne wytycznymi zawartymi 
w rozporządzeniu MRiRW z 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych 
przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzania szacowania17. 
Obaj rzeczoznawcy dokonujący szacunku złożyli stosowne oświadczenie o niepodleganiu 
wyłączeniu z udziału w oszacowaniu wartości zwierząt.  

Tak samo postępowano w dniu 27 grudnia 2016 r. w przypadku pobierania próbek, 
zgodnie nakazami PIW zawartymi w decyzjach nr: 150/2016, 151/2016, 152/2016 
w pobliżu ogniska choroby pobrano w 3 gospodarstwach na terenie zapowietrzonym po 
2 szt. drobiu do badań oraz w dniu 7 stycznia 2017 r. w przypadku podejrzenia wystąpienia 
choroby zgodnie z decyzją nr 20/2017 grypy ptaków w stadzie liczącym 10 szt. drobiu. 
Odszkodowania za padłe lub uśmiercone ptaki w poszczególnych okresach nie odbiegały 
od siebie.  

[dowód: akta kontroli str. 342-384, 747-749] 

9. PLW prawidłowo prowadził dokumentację związaną ze zwalczaniem grypy ptaków, 
sporządzając książki zgłoszeń chorób zakaźnych zwierząt, protokoły dochodzenia 
epizootycznego i badań zwierząt, protokoły aktualnej sytuacji w ognisku choroby zakaźnej 
zwierząt, protokoły zabicia zwierząt, protokoły przeglądu gospodarstw przeprowadzonych 
w związku z wystąpieniem grypy ptaków, protokoły przekazania materiału zakaźnego do 
unieszkodliwienia, protokoły oczyszczania lub odkażania.  

[dowód: akta kontroli str. 34-54, 76-78, 86-95, 110-106, 115, 147-176] 

10. PLW prowadził księgi zawierające informacje o chorobach zakaźnych zwierząt 
podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej, obowiązkowi zwalczania i obowiązkowi 
rejestracji. W dzienniku zgłoszeń chorób zakaźnych zwierząt odnotowano pod nr 249 
zgłoszenie gospodarstwa, w którym występowała grypa ptaków. W księgach zawierających 
informacje o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających: obowiązkowi zwalczania 
i notyfikacji w Unii Europejskiej odnotowano identyczne dane tj.: lokalizacja ogniska 
choroby, adres, daty: zachorowania, zgłoszenia i stwierdzenia choroby, liczbę zwierząt 
ogółem, zwierząt padłych, wyniki laboratoryjnych badań rozpoznawczych, daty: 
ostatecznego odkażania i oczyszczania ogniska choroby, uznania choroby za wygasłą, 
uchylenia zakazów i nakazów, liczbę zwierząt, za które przyznano odszkodowanie i jego 
kwota, odszkodowanie za środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, środki żywienia 
zwierząt i sprzęt oraz jego kwota oraz uwagi.  

PLW przekazał WIW informację w dniu 18 grudnia 2016 r. tj. w dniu otrzymania wyników 
badań potwierdzających występowanie choroby wysoce zjadliwej grypy ptaków. Po 
czynnościach związanych z unicestwieniem grypy ptaków, po uprawomocnieniu się decyzji 
nr 24/2017 z dnia 10 stycznia stwierdzającej wygaśniecie decyzji nr 143/2016 w sprawie 
wyznaczającej ognisko choroby zakaźnej, informację o wygaśnięciu choroby. 

                                                      
17 Dz. U. Nr 142, poz. 1161 
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PIW przekazywał także miesięczne sprawozdania. w których przedkładał informacje 
związane z wystąpieniem potwierdzonej wysoce zjadliwej grypy ptaków w grudniu 2016 r.  

Powyższe działania spełniały obowiązki PLW zakresie wskazanym w art. 51 ust. 1, 3, 4 
oraz 5 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt18 
oraz w przepisach rozporządzenia MRiRW z 25 listopada 2005 r. 

Do WIW przedkładano także raporty dotyczące zabezpieczenia epizootycznego, w których 
przedstawiono m.in. w dniu 17 grudnia 2016 r. i 6 stycznia 2017 r. podejrzenie wystąpienia 
choroby tj. wysoce zjadliwej grypy ptaków.  

PLW realizując polecenie GLW z dnia 21 grudnia 2016 r. przekazywał do WIW codzienne 
raporty z działań podejmowanych w ognisku choroby na obszarze objętym restrykcjami do 
momentu wygaszenia ogniska oraz przekazywał 2 razy w tygodniu raporty 
z przemieszczeń drobiu z obszarów zapowietrzonych i zagrożonych do rzeźni.  

23 grudnia 2016 r. uzupełnił z terenu PIW i przekazał do WIW informacje nt. występowania 
grypy ptaków w Polsce. 

Realizując polecenie Służby Dyżurnej Wojewody z dnia 13 stycznia 2017 r. PLW przekazał 
raport, w którym ujęto przeprowadzone działania oraz zaangażowanie sił i środków.  

W odpowiedzi na pismo WIW z 2 lutego 2017 r., PIW przesłał odpowiedzi na pytania 
zamieszczone w piśmie od Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące m.in.: miejsca, ilości 
ognisk choroby, ilości padłych szt. datę stwierdzenia choroby. 

[dowód: akta kontroli str. 122-123, 385-500] 

11. Polski weterynaryjny plan gotowości zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na 
poziomie powiatu przemyskiego był własnością Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
i podlegał prawom autorskim. PLW przygotował i aktualizował plan gotowości zwalczania 
grypy ptaków na terenie powiatu w zakresie aktualizacji danych z poprzedniego roku tj. 
liczbę ludności, pogłowia zwierząt w rozbiciu na gatunki oraz dokonywana aktualizacji 
składów osobowych, w poszczególnych zespołach działających w PIW. Plan zawierał 
wszystkie wymagane przepisami elementy, w szczególności określenie sposobu i źródeł 
finansowania zwalczania choroby, określenie struktury i organizacji zespołu kryzysowego. 

PIW dokonywał oceny funkcjonowania i przydatności planów gotowości przy zwalczaniu 
epizootii grypy ptaków. W wyjaśnieniach PLW podał, iż plany gotowości funkcjonujące 
w obecnej formie są bardzo obszerne i niejednoznaczne w treści, zawierają zapisy nie 
mające źródła w aktualnym stanie prawnym. 

[dowód: akta kontroli str. 501-793, 754-756] 

12. PLW nie uczestniczył w programie mającym na celu wykrycie występowania zakażeń 
wirusami wywołującymi grypę ptaków.  

PLW wyjaśnieniach podał, iż zgodnie z programem mającym na celu wykrycie 
występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków na lata 2014-2016 i 2017-
2019, populacja docelowa nadzoru czynnego z terenu powiatu przemyskiego to kury 
nioski, jednakże nadzór czynny nie był prowadzony w latach 2014-2016 jak i w chwili 
obecnej ze względu na brak wyznaczenia powiatu przemyskiego przez Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do realizacji w/w programu. 
Na terenie powiatu przemyskiego funkcjonuje tylko jedna ferma kur niosek o obsadzie 
3 000 sztuk. 
W przypadku monitoringu biernego wskazaniem do pobierania prób jest stwierdzenie 
przypadków ponadnormatywnej (wyraźnie zwiększonej) śmiertelności i/lub klinicznych 

                                                      
18 Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, ze zm. 
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zachorowań u ptaków dzikich jako populacji docelowej, a takie na terenie powiatu 
przemyskiego nie było rejestrowane od czasu obowiązywania programów. 

[dowód: akta kontroli str. 584-647, 754-756] 

13. PLW nie uczestniczył w programie bioasekuracji, którego zawartość oraz główne 
działania jakie mogą być podejmowane w związku z jego realizacją wskazano w art. 57e 
uozz. 

PLW w wyjaśnieniach podał, iż czynności kontrolne w zakresie bioasekuracji gospodarstw 
utrzymujących drób na terenie powiatu przemyskiego prowadzone były na podstawie 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie 
zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie 
zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. 
W związku z powyższym w styczniu 2017 r. na terenie powiatu przemyskiego prowadzone 
były czynności kontrolne w gospodarstwach utrzymujących drób, podczas których 
przekazywano ulotkę/apel do hodowców drobiu MRiRW i GLW oraz treść obowiązującego 
rozporządzenia MRiRW, omawiając jednocześnie zarządzenia w nich zawarte. Ponadto 
w dn. 27 lutego 2017 r. nawiązano współpracę z Wydziałem Prewencji KM Policji 
w Przemyślu w zakresie wspólnych kontroli bioasekuracji gospodarstw utrzymujących 
drób, skutkiem czego prowadzone były akcje informacyjne przez dzielnicowych, podczas 
których rozpowszechniano ulotkę informacyjną. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji 
w Przemyślu po zakończeniu akcji informacyjnej prowadzili samodzielne kontrole 
o wynikach których informowano Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu. 
W dniu 19 września 2017 r. skierowano pismo do Starosty Powiatu Przemyskiego, Wójtów 
Gmin, lekarzy wolnej praktyki oraz hodowców drobiu przypominające o istniejącym 
zagrożeniu wystąpienia grypy ptaków oraz rozpowszechniono ulotkę i informację 
o konieczności stosowania środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienie 
choroby do gospodarstwa, ponadto ulotki rozpowszechniane były podczas prowadzenia 
czynności kontrolnych przez inspektorów Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 
w Przemyślu. Corocznie prowadzone są kontrole w nadzorowanych gospodarstwach 
utrzymujących drób, w tym przestrzegania zasad bioasekuracji. 
W dniu 11stycznia 2018 r. przeprowadzono szkolenie z lekarzami wolnej praktyki podczas 
którego przekazano ulotkę/ informację o sposobach przeciwdziałania możliwości 
zakażenia wirusem HPAI drobiu w gospodarstwach oraz rozporządzenie MRiRW z dnia 
4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce 
zjadliwej grypy ptaków. 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym zakresie. PLW we właściwy sposób i bez zwłoki podjął działania mające na 
celu zahamowanie rozprzestrzeniania się epizootii grypy ptaków, rzetelnie dokumentował 
wyniki kontroli perlustracyjnych i właściwie wyznaczył granice obszarów zapowietrzonych 
i zagrożonych. Wydatkował środki publiczne stosując się do reguł określonych 
w przepisach prawa.  
 
2. – Skuteczność współpracy w zakresie przeciwdziałania występowaniu oraz 
zwalczania skutków zachorowań drobiu hodowlanego na grypę ptaków, a także 
prawidłowość nadzorowania wykonywania nakazów wojewody  

1. 2. Oprócz opisanych powyżej działań PLW w dniu 22 grudnia otrzymał pismo od 
Wojewody Podkarpackiego wprowadzające zakaz organizowania targów, wystaw, 
pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, 
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strusi, i innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów, i kuropatw, oraz nakaz odosobnienia 
drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach 
budowlanych lub innych miejscach w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub 
innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt 
z dzikimi ptakami.  
22 grudnia 2016 r. PIW zorganizował spotkanie szkoleniowo – informacyjne z zastępcą 
Komendanta i Naczelnikami Wydziałów Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu. W trakcie 
spotkania omówiono szczegółowo zapisy rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego nr 
9/2016. Tematem wiodącym były zagadnienia związane z zakazami przemieszczania 
drobiu i jaj na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym oraz sposób jego oznakowania. 

Prowadzono również spotkania/szkolenia z właścicielami19 ferm drobiu oraz z lekarzami20 
wolnej praktyki. Hodowcy drobiu i gołębi byli informowani o procedurach związanych 
z przemieszczaniem ptactwa w przypadku wystąpienia grypy ptaków.  

W sprawie współpracy i ewentualnych trudności PIW podał, iż współpraca PLW 
z organami, służbami i inspekcjami układała się bez zarzutu, w pełnym zrozumieniu 
powagi zaistniałej sytuacji i odpowiedzialności za podejmowane decyzje i czynności. 
Wzajemna wymiana informacji i udzielana pomoc i współdziałanie znacząco przyczyniła 
się do szybkiej likwidacji ogniska choroby i zapobiegło jej rozprzestrzenieniu na terenie 
powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla. Na szczególną uwagę zasługuje pełne 
zaangażowanie w likwidacji ogniska choroby pracowników PIW w Przemyślu, ich praca 
często poza godzinami urzędowymi, w dni wolne od pracy i w święta. Warto zaznaczyć, że 
od stwierdzenia choroby tj. 17 grudnia 2016 r. do uchylenia rozporządzenia Wojewody 
Podkarpackiego tj. 24 stycznia 2017 r. upłynęło zaledwie 39 dni co dowodzi skuteczności 
podjętych działań. PLW w Przemyślu informuje jednocześnie, że o wszystkich istotnych 
czynnościach związanych ze zwalczaniem grypy ptaków na terenie powiatu przemyskiego 
i miasta Przemyśla informował Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. 

[dowód: akta kontroli str. 648-694, 757-759] 

3. Nie stwierdzono niewywiązywania się PLW z ewentualnych nakazów formułowanych 
przez Wojewodę.  

W ramach współpracy PIW uczestniczył w dniu 20 grudnia 2016 r. w posiedzeniu 
Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, gdzie 
przekazano informacje i omówiono działania związane z chorobą ptaków, o strefach 
zapowietrzonych i zagrożonych oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania. Ustalono kierunki 
działania, a realizację poszczególnych zadań zlecono zespołom, i tak: 
- kontrolę handlu drobiem i jego wyrobami oraz jajami spożywczymi pochodzącymi ze 
strefy zagrożonej na targowiskach na terenie miasta Przemyśla realizował Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny, Straż Miejska i Policja; 
- montaż oznakowania zgodnie z rozporządzeniem nr 9/2016 Wojewody Podkarpackiego21 
na terenie miasta Przemyśla Zarząd Dróg Miejskich i na terenie powiatu realizował 
Powiatowy Zarząd Dróg; 
- montaż mat dezynfekcyjnych zgodnie z wyżej cyt. rozporządzeniem realizował 
Komendant Miejski PSP przy współudziale Komendanta Miejskiego Policji. 
Kopie protokołu z posiedzenia przesłano do służbowego wykorzystania do: Zarządu Dróg 
Miejskich w Przemyślu, Zakładu Robót Drogowych w Przemyślu, Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Przemyślu, Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Zakładu Usług Komunalnych – 
Administracja Targowiska Zielony Rynek w Przemyślu, Komendy Miejskiej PSP 

                                                      
19 22 kwietnia 2016 r. 
20 11 stycznia 2018 r. 
21 Z dnia 20 grudnia 2016 r.  w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy 
ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze 
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w Przemyślu, Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, Straży Miejskiej w Przemyślu, 
Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału 
Architektury i Ochrony Środowiska. 
Ponadto PIW spotykał się z Policją, która w ramach współpracy prowadziła akcję 
informacyjną wśród właścicieli gospodarstw trudniących się hodowlą drobiu, dotyczącą 
stosowania mat i środków dezynfekcyjnych, rozdawała ulotki oraz przeprowadzała kontrole 
gospodarstw. Policja z kontroli przedkładała sprawozdania22 (podczas kontroli nie 
stwierdzono nieprawidłowości). Służby dyżurne mogły w przypadkach koniecznych służyć 
pomocą w PLW w prowadzonych czynnościach.  

 [dowód: akta kontroli str. 695-746] 

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

 

PLW aktywnie i skutecznie współdziałał z innymi organami Inspekcji Weterynaryjnej oraz 
podmiotami i służbami zaangażowanymi w walkę z grypą ptaków przy usuwaniu skutków 
tej epizootii.  

 

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 Rzeszowie. 

 

Rzeszów, dnia   30 sierpnia 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

 Dyrektor 
Wiesław Motyka Barbara Lew 

Starszy inspektor k. p. 

/…/ /…/ 
  
  

 

                                                      
22 Ostatnie sprawozdanie wpłynęło 10 maja 2017 r.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


