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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/110 – Przeciwdziałanie występowaniu oraz zwalczanie skutków zachorowań 
drobiu hodowlanego na grypę ptaków1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler 

 

 
Jednostka 

kontrolowana 

Alina Walenia - główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LRZ/91/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 - 2) 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przeworsku, ul. Studziańska 4, 37 – 200 
Przeworsk, zwany dalej Inspektoratem. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Liwiusz Gałuszka, Powiatowy Lekarz Weterynarii od dnia  1 kwietnia 2008 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia2 pozytywnie działalność Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Przeworsku (PLW) w zakresie przeciwdziałania występowaniu oraz 
zwalczania skutków zachorowań drobiu hodowlanego na wysoce zjadliwą grypę 
ptaków, wirusa H5N8. Pozytywna ocena dotyczy także sprawowanego nadzoru 
przez PLW nad przestrzeganiem zakazów i nakazów określonych zarządzeniem 
Wojewody Podkarpackiego3, których adresatami byli hodowcy drobiu oraz inni 
mieszkańcy terenów zlokalizowanych w pobliżu ognisk choroby zakaźnej. 
Stwierdzono, że PLW skutecznie współpracował z rolnikami, hodowcami 
komercyjnymi drobiu, instytucjami i innymi podmiotami zaangażowanymi w 
zwalczanie i przeciwdziałanie występowaniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.  

Stwierdzono, że PLW zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie 
zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych (dalej uozz) i rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania grypy ptaków4 podejmował 
czynności przy podejrzeniu, a także po stwierdzeniu wystąpienia wysoce zjadliwej 
grypy ptaków likwidując występujące 2 ogniska choroby (pierwotne i wtórne). PLW 
prawidłowo i bez zbędnej zwłoki prowadził i nadzorował działania dotyczące 

                                                           
1 Okres objęty kontrolą: lata 2016 – 2018 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) oraz okres wcześniejszy w zakresie 
zdarzeń i danych niezbędnych do dokonania ocen.  
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 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 Rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego nr 3/2017 z dnia 1 lutego 2017 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 tych obszarach (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 2 lutego 
2017 r. poz. 437), Rozporządzenie nr 4/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru 
zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów 
oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 3 
lutego 2017 r., poz. 450).   
4 Art. 42 ust. 6, 7 i 8 oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1855 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 4,  § 6 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 
2007 r. w sprawie zwalczania ptasiej grypy (Dz. U. Nr 239, poz. 1752).  
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postępowania epizootycznego w związku z likwidacją ognisk choroby zakaźnej – 
wirusa H5N8. Ustalił nakaz zabicia wszystkich sztuk drobiu w 6 gospodarstwach 
(łącznie 234 sztuk) zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie, oddzielonych od 
pozostałych gospodarstw w obszarze zapowietrzonym. PLW nadzorował proces 
oczyszczania i odkażania, w ramach którego przeprowadzono odkażania wstępne, 
bieżące i ostateczne. Właściwym nadzorem obejmował zabezpieczenie padłego 
oraz zabitego drobiu, a także jego transport i proces utylizacji.  

 W obszarze zapowietrzonym niezwłocznie sporządzony został spis 
wszystkich gospodarstw, przeprowadzone zostały kontrole przestrzegania zasad 
bioasekuracji gospodarstw komercyjnych i niekomercyjnych. W obszarze 
zagrożonym przeprowadzane były perlustracje, których celem było sprawdzenie 
przestrzegania nakazów i zakazów określonych przez Wojewodę Podkarpackiego. 
Stwierdzane niedociągnięcia (brak mat i środków dezynfekcyjnych) były na bieżąco 
usuwane, co poprawiało sytuację epizootyczną i uniemożliwiało dalsze 
rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej.  

 Ustalono, że PLW prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi wzorami 
prowadził dokumentację związaną ze zwalczaniem grypy ptaków, sporządzając 
protokoły z dochodzenia epizootycznego i badań zwierząt, protokoły aktualnej 
sytuacji w ognisku choroby zakaźnej zwierząt, protokoły zabicia zwierząt, protokoły 
oczyszczania i odkażania, a także protokoły przekazania materiału zakaźnego do 
unieszkodliwienia. Dokumentacja ta rzetelnie odzwierciedlała i przedstawiała zakres 
wykonanych czynności w ramach zwalczania ognisk choroby zakaźnej – wysoce 
zjadliwej grypy ptaków.    

 PLW zawiadamiał o podejrzeniu, a następnie o stwierdzeniu wystąpienia 
choroby zakaźnej zwierząt oraz o jej zlikwidowaniu sąsiednich PLW, 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krośnie (dalej PWLW), a 
także hodowców drobiu. Widoczne było współdziałanie poszczególnych służb 
zaangażowanych w zwalczanie epizootii grypy ptaków 

 Poniesione wydatki w związku z likwidacją ogniska wysoce zjadliwej grypy 
ptaków zostały prawidłowo rozliczone. Dokonane zakupy usług odbywały się 
zgodnie z obowiązującymi procedurami zamówień publicznych i w ramach 
zabezpieczonych środków w planie finansowym Inspektoratu.  

 Prawidłowo ustalono wysokość wypłaconych odszkodowań za padły drób 
oraz produkty pochodzenia zwierzęcego zniszczone w wyniku nakazów PLW.  
Szacowania wartości rynkowej ubitych zwierząt i zniszczonych produktów 
dokonywały uprawnione do tego osoby.  

 

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  

 

1.1. Na terenie powiatu przeworskiego zdiagnozowane zostały 2 ogniska wysoce 
zjadliwej grypy ptaków (podtyp H5N8). Podejrzenie wystąpienia wirusa H5N8 
wystąpiło w miejscowości Siennów w przypadku ogniska pierwotnego w dniu 30.01. 
2017 r., a ogniska wtórnego - 4.02.2017 r.  Ogniska choroby zlokalizowane zostały 

Opis stanu 

faktycznego 
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w 2 gospodarstwach położonych w wydzielonej części wsi tzw. przysiółku liczącym 
łącznie 6 gospodarstw, oddzielonych od pozostałych w obszarze zapowietrzonym.  

Ustalono, że podejmowane przez PLW działania w związku z podejrzeniem 
wystąpienia ogniska pierwotnego i wtórnego wirusa H5N8 były zgodne z 
określonymi w art. 42 ust. 6, 7 oraz 8 uozz oraz ze wskazanymi w § 3 ust.1 pkt. 1, 2, 
3 i 4 rozporządzenia w sprawie zwalczania grypy ptaków.  

 W związku z podejrzeniem wystąpienia wirusa H5N8 w ognisku pierwotnym 
- zgłoszenie 30.01.2017 r. o godz. 7.45 przez lekarza weterynarii prywatnej praktyki) 
PLW podejmował następujące czynności: 

- w dniu 30.01.2017 r. gospodarstwo objęte zostało nadzorem urzędowym, 
przeprowadzono dochodzenie epizootyczne. Sporządzony został protokół z 
dochodzenia epizootycznego i badań zwierząt z dnia 30.01.2017 r. wskazujący, że 
wystąpiło podejrzenie wystąpienia wirusa H5N8, a źródłem zakażenia było ptactwo 
dzikie bytujące w otoczeniu. Zamieszczony został w protokole opis gospodarstwa, w 
którym znajdowało się 125 sztuk drobiu, z czego 44 sztuk padło, a 81 sztuk zostało 
z nakazu PLW zabitych. Poinformowano właściciela gospodarstwa o wszystkich 
nakazach i zakazach związanych z wystąpieniem podejrzenia H5N8. Dokonano 
spisu wszystkich zwierząt bytujących w gospodarstwie, wprowadzono zakaz 
przemieszczania drobiu lub innych ptaków z gospodarstwa. Oznakowano bramę 
wejściową do gospodarstwa taśmą ostrzegawczą wraz z opisem i tabliczką 
informującą o podejrzeniu wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wyłożono w bramie 
nasączoną środkiem dezynfekcyjnym matę,  

- w dniu 30.01.2017 r. pobrano próbki padłych ptaków do badań laboratoryjnych 
(sporządzając protokół pobrania), a następnie przesłano je do Państwowego 
Instytutu Weterynaryjnego w Puławach (PIW) w celu wykluczenia wysoce zjadliwej 
grypy ptaków, 

- w dniu 30.01.2017 r. dokonano oczyszczenia i odkażenia miejsca pobrania próbek 
(protokół z dnia 30.01.2017 r.). Padły drób, ściółka, pasza i jajka zostały 
zabezpieczone w oczekiwaniu na utylizację, 

- w dniu 30.01.2017 r. o podejrzeniu wystąpienia wirusa H5N8 zawiadomieni zostali 
Powiatowi Lekarze Weterynarii sąsiadujący z powiatem przeworskim (Jarosław, 
Przemyśl, Lubaczów, Biłgoraj, Leżajsk Łańcut, Rzeszów). Zawiadomienie o 
podejrzeniu wystąpienia w dniu 30.01.2017 r. w gospodarstwie w miejscowości 
Siennów wysoce zjadliwej grypy ptaków przekazane zostało do Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Krośnie. 

- w dniu 31.01.2017 r. PLW otrzymał informację z Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego w Puławach5 „w badanych próbkach wykryto materiał genetyczny 
wirusa grypy ptaków podtypu H5N8 (dokument zawierający wynik został 
wygenerowany o godz. 10.40, a wynik przekazany został o godz. 11.15).  

- w dniu 31.01. 2017 r. pracownicy Inspektoratu dokonali perlustracji we wszystkich 
5 sąsiednich gospodarstwach mającej na celu dokonanie spisu drobiu bytującego w 
tych gospodarstwach, które uznane zostały za potencjalnie zakażone.  

(dowód: akta kontroli str. 4 – 13) 

Działania PLW w przypadku podejrzenia wystąpienia wirusa H5N8 w ognisku 
wtórnym były następujące:  

                                                           
5 Sprawozdanie z badań nr P/17/03099 z dnia 31.10.2017 r.  
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 - w 5 sąsiednich gospodarstwach (w bezpośrednim kontakcie) w wyniku 
przeprowadzonej perlustracji i spisu drobiu PLW  decyzją z dnia 2.02.2017 r.6 
nakazał zabicie w 5 najbliższych gospodarstwach7 wszystkich sztuk drobiu (109 
sztuk). PLW podjął taką decyzję mając na uwadze sytuację epizootyczną, 
uwarunkowania  urbanistyczne, położenie zagród oraz odosobnienie tychże zagród 
od głównej części wsi oraz innych miejscowości. PLW po uzgodnieniu z PWLW 
wydał decyzję o zabiciu drobiu w gospodarstwach sąsiadujących z ogniskiem 
choroby. Spośród zabitych zwierząt (protokoły zabicia z 2.02.2017 r.) pobrano 
w dniu 2.02.2017 r. próbki narządów wewnętrznych ptaków z 5 gospodarstw, które 
zostały zabezpieczone i przesłane w dniu 2.02.2017 r. do badań laboratoryjnych do 
PIW w Puławach, 

- w dniu 2.02.2017 r. przeprowadzono dochodzenie epizootyczne w 5 
gospodarstwach sporządzając protokoły z dochodzenia epizootycznego i badań 
zwierząt, w których zamieszczano spis zwierząt, opis gospodarstwa, stan i ilość 
ściółki, ilość jajek oraz paszy znajdującej się w tych gospodarstwach, 

- w dniu 3.02.2017 r. PLW otrzymał wynik badań stwierdzający obecność materiału 
genetycznego wirusa grypy ptaków podtypu H5N8 w 1 gospodarstwie z przesłanych 
do badań próbek pochodzących z 5 gospodarstw. Informacja o wyniku dodatnim w  
formie elektronicznej przekazana została do PLW 3.02.2017 r. o godz. 20.45.   

- przeprowadzono oczyszczanie i dezynfekcję pomieszczeń oraz powierzchni 
podwórka, zakompostowano ściółkę wraz z pomiotem (protokoły oczyszczania i 
odkażania zapobiegawczego z dnia 30.01.2017 r. oraz wstępnego z dnia 
31.01.2017 r. i 4.02.2017 r.). 

                (dowód: akta kontroli str. 55 – 64, 72 – 82, 90 – 100, 108 – 119, 127 - 136)            

1.2. Ustalono, że PLW w związku ze stwierdzeniem wirusa H5N8 wysoce zjadliwej 
grypy ptaków podejmował czynności zgodne ze wskazanymi w art. 44 ust.1 uozz 
oraz w §6 ust.1 rozporządzenia w sprawie zwalczania grypy ptaków. PLW decyzją z 
dnia 31.01.2017 r.8 wyznaczył jedno gospodarstwo i decyzją z 4.02.2017 
r.9wyznaczył drugie gospodarstwo jako ogniska choroby zakaźnej zwierząt – wysoce 
zjadliwej grypy ptaków.  

PLW decyzją z 31.01.2017 r. i 5 decyzjami z 2.02.2017 r.10 nakazał 
niezwłoczne zabicie drobiu (lub innych ptaków 125 sztuk pierwszą decyzją i 109 
sztuk pozostałymi decyzjami), zniszczenie padłych i zabitych sztuk oraz jajek, 
usunięcie zwłok i utylizację. Decyzje te adresowane były do 5 gospodarstw 
umiejscowionych w obszarze zapowietrzonym i sąsiadujących bezpośrednio z 
ogniskiem choroby. Jednocześnie nakazano decyzjami odkażenie ściółki i 
odchodów, paszy dla drobiu, zniszczenie lub poddanie oczyszczeniu i odkażaniu 
innych przedmiotów mających kontakt z ptactwem, oczyszczenie i dezynfekcję 
pomieszczenia, w którym przebywał drób, stałe nasączanie mat dezynfekcyjnych 
przy wejściu do gospodarstwa oraz zakazał przemieszczania drobiu i innych ptaków 
w obrębie gospodarstwa, a także wstępu osobom postronnym.  

(dowód: akta kontroli str.16 – 17,  56 – 90, 76 – 77, 94 – 95, 113 – 114, 128 – 128, 
140 – 142) 

                                                           
6 53/2017 PLW dotyczyła ogniska wtórnego  
7 5 gospodarstw znajdowało się w najbliższym otoczeniu ogniska choroby  
8 Decyzje PWL Nr 48/2017 z 31.01.2017 r. oraz nr 49/2017 i 50/2017, 51/2017, 52/2017, 53/2017 z 2 lutego 2017 r. 
9 Decyzja PLW Nr 54/2017 z dnia 4 lutego 2017 r.  
10 Decyzje PWL Nr 49/2017 i 50/2017, 51/2017, 52/2017, 53/2017 z 2 lutego 2017 r. 
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W czasie wystąpienia ogniska choroby oraz do czasu jego wygaszenia sporządzane 
były protokoły aktualnej sytuacji w ognisku choroby zakaźnej zwierząt. Protokoły te 
sporządzane były oddzielnie dla każdego ogniska w terminach: 9, 14, 17, 21, 24 
lutego 2017 r. oraz 2, 3 i 6 marca 2017 r. W książce zgłoszeń chorób zakaźnych 
zwierząt prowadzonej w Inspektoracie odnotowano w dniu 30.01.2017 r. podejrzenie 
wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w ognisku pierwotnym i w dniu 
2.02.2017 r. w ognisku wtórnym. 

                               (dowód: akta kontroli str. 176 – 179, 195 – 196, 197 – 205) 

Czynności związane z oczyszczeniem i odkażeniem pomieszczeń, środków 
transportu oraz przedmiotów będących na wyposażeniu gospodarstwa, a także 
terenu potencjalnie zakażonego wykonywali pracownicy Inspektoratu pod nadzorem 
PLW. Przeprowadzenie tych czynności zostało udokumentowane w formie 
protokołów oczyszczania i odkażania (wstępnego, bieżącego i ostatecznego) 
sporządzonych według obowiązującego wzoru protokołu. Czynności te 
przeprowadzone zostały w pomieszczeniach gospodarskich, w których przebywał 
drób, na terenie gospodarstwa. W każdym z 6 gospodarstwach przeprowadzano 
odkażanie, tj. w 4 gospodarstwach, w których nie wystąpił wirus 1 krotnie, a w 2 
skażonych wirusem po 2 dezynfekcje, z czego jedna została przeprowadzona jako 
odkażanie ostateczne (protokół odkażania ostatecznego z dnia 6.03.2017 r.).  

                                          (dowód: akta kontroli str.32, 64, 82, 100, 119, 148, 189)                      

Protokoły z szacowania strat spowodowanych epizootią sporządzone zostały dla 
ogniska pierwotnego w dniu 31.01.2017 r. oraz w dniu 2.02.2017 r. dla ogniska 
wtórnego i dla pozostałych 4 gospodarstw objętych nakazem uboju drobiu przez 
PLW. PLW 6 decyzjami z dnia 14.02.2017 r.11 przyznał odszkodowania w łącznej 
kwocie 6.646,50 zł dla 6 gospodarstw za zabity i zutylizowany z urzędu drób oraz za 
pasze i produkty pochodzenia zwierzęcego zniszczone z nakazu. Odszkodowania 
zostały wypłacone w dniu 10.03.2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 36 – 37, 65 – 66, 101 – 102, 120 – 121131 - 132 ) 
 

W celu wygaszenia 2 ognisk choroby zakaźnej wirusa wysoce zjadliwej grypy 
ptaków w miejscowości Siennów, PLW przeprowadził następujące czynności (po 
utylizacji i bieżącym odkażaniu):  
 
- w dniu 9.02.2017 r. pobrane zostały i skierowane do badań w kierunku wirusa 
wysoce zjadliwej grypy ptaków - próbki wymazów z jamy nosowej od trzody 
chlewnej znajdujących się w ognisku pierwotnym. W dniu 10.02.2017 r. przekazana 
została informacja12o niewykryciu wirusa grypy ptaków w badanych próbach, 
- w dniu 22.02.2017 r. pobrane zostały i skierowane do badań próby krwi od trzody 
chlewnej z ogniska pierwotnego w kierunku wysoce zjadliwej grypy ptaków. W dniu 
1.03.2017 r. przekazana została informacja13 o niewykryciu wirusa grypy ptaków w 
badanych próbach, 
-  w dniu 23.02.2017 r. pobrane zostały i skierowane do badań w kierunku wysoce 
zjadliwej grypy ptaków próbki od drobiu zabitego w gospodarstwach w 
miejscowościach Siennów i Rożniatów. W dniu 24.02.2017 r. przekazana została 
informacja14 o niewykryciu wirusa grypy ptaków w badanych próbach, 

                                                           
11 Decyzja Nr 58/2017, Nr 59/2017, Nr 60/2017, Nr 61/2017, Nr 62/2017, Nr 63/2017,  
12 Sprawozdanie z badań Nr P/17/04308 z dnia 10.02.2017 r.  
13 Sprawozdanie z badań Nr P/17/06210 z dnia 1.03.2017 r.  
14 Sprawozdanie z badań Nr P/17/05813 oraz P/17/05814  
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- w okresie tym przeprowadzano od 9.02.2017 r. do 6.03.2017 r. kontrolę aktualnej 
sytuacji w ogniskach choroby, 
- w dniu 6.03.2017 r. przeprowadzone zostało w tych gospodarstwach ostateczne 
odkażanie.   

PLW w dniu 7.03.2017 r. na podstawie analizy dokonanych czynności wydał 
dla gospodarstwa z ogniskiem pierwotnym decyzję15 stwierdzającą wygaśnięcie 
decyzji ustanawiającej ognisko choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków. 
Podobnie decyzją z 7.03.2017 r.16 skierowaną do gospodarstwa z ogniskiem 
wtórnym stwierdził wygaśnięcie decyzji ustanawiającej ognisko choroby zakaźnej w 
tym gospodarstwie. W uzasadnieniu powyższych decyzji PLW podał, że grypa 
ptaków w tych gospodarstwach została zwalczona i nie stanowi zagrożenia dla 
zdrowia publicznego oraz dla zdrowia zwierząt.  

                      (dowód: akta kontroli str. 180 – 193)              
 
PLW pismem z dnia 7.03.2017 r. r.17 poinformował PWLW w Krośnie (skierowanym 
do Wojewody Podkarpackiego) o wygaszeniu ogniska choroby zakaźnej wysoce 
zjadliwej grypy ptaków, przesyłając w załączeniu projekt rozporządzenia Wojewody 
Podkarpackiego wraz z uzasadnieniem dotyczącym uchylenia rozporządzenia nr 
3/2017 w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego w związku z 
epizootią grypy ptaków. Rozporządzenie uchylające nr 5/201718 wydane zostało z 
dniem 9.03.2017 r. przez Wojewodę Podkarpackiego. 
 

(dowód: akta kontroli str. 194) 

W kontroli ustalono, że PLW rzetelnie przedstawiał informacje z podejmowanych 
czynności w związku ze zwalczaniem epizootii grypy ptaków. Z czynności tych 
w okresie wystąpienia ogniska choroby zakaźnej (od 31.01.2017 r. do wygaszenia 
tego ogniska 7.03.2017 r.) sporządzane były następujące dokumenty: 

- raport PLW skierowany do PWLW w Krośnie o wystąpieniu choroby zakaźnej 
zwierząt podlegającej notyfikacji w UE. Raportowanie odbywało się codziennie dla 
każdego ogniska, począwszy od 31.01.2017 r. po wyznaczeniu pierwotnego i 
wtórnego ogniska wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków. O wygaszeniu pierwotnego 
i wtórnego ogniska sporządzony został jeden raport z dnia 9.03.2017 r.  
 
- raporty do PWLW ze zrealizowanych działań w okresie cotygodniowym (dokument 
wewnętrzny) zawierające informacje dotyczące bieżących sytuacji oraz działań w 
ogniskach choroby podejmowanych przez PLW, 
 

- raport faktografia stanowiący podsumowanie wszystkich działań opisujących 
sytuację epizootyczną w gospodarstwach uwzględniających dochodzenie 
epizootyczne i wskazanie wszystkich czynności podejmowanych w ramach 
zwalczania choroby zakaźnej. Przekazany był jednorazowo do PWLW opisując 
czynności w ogniskach choroby zakaźnej od 31.01.2017 r. do 8.03.2017 r., tj. do 
wydania rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego nr 5/2017 z 8.03.2017 r. o 
wygaszeniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków. 

                                                               (dowód: akta kontroli str. 311 – 350) 

                                                           
15 Decyzja PLW Nr 82/2017 z dnia 7.03.2017 r.  
16 Decyzja PLW Nr 83/2017 z dnia 7.03.2017 r.  
17 Pismo PLW zn. PIW.PFA.011.6.2017 z dnia 7.03.2017 r.  
18 Rozporządzenie nr 5/2017 z dnia 8.03.2017 r. w sprawie uchylenia 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 obszarach.  
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1.3. PLW, w dniu 1.02.2017 r. przedstawił Wojewodzie Podkarpackiemu za 
pośrednictwem PWLW w Krośnie projekt rozporządzenia w sprawie obszaru 
zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy 
ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów 
obowiązujących na tych obszarach. Projekt ten został uzgodniony z PLW w 
Jarosławiu (część obszaru zagrożonego obejmowała powiat jarosławski). Wojewoda 
Podkarpacki wydał stosowne rozporządzenie nr 3/2017 w dniu 1.02.2017 r. podając 
w uzasadnieniu, że dotyczy określenia obszarów zapowietrzonego i zagrożonego w 
związku z wystąpieniem wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). 
Rozporządzenie zostało wydane przez Wojewodę Podkarpackiego z uwagi na 
wykroczenie strefy zagrożenia poza teren jednego powiatu, obejmując częściowo 
powiaty przeworski i jarosławski oraz miasto Przeworsk. Rozporządzenie określało 
nakazy i zakazy w gospodarstwach będących w obszarze zapowietrzonym i 
zagrożonym oraz precyzowało zasady oznakowania ww. stref poprzez 
umieszczenie na drogach tablic informacyjnych. 

Rozporządzeniem nr 4/2017 r. Wojewody Podkarpackiego z dnia 3.02.2017 r. 
zmieniającym rozporządzenie nr 3/2017 zmieniono nazwę organu samorządowego, 
który miał dokonywać czynności na polecenie Wojewody Podkarpackiego, tj. 
wskazano Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga, a nie jak ustalono poprzednio 
Burmistrza Miasta Kańczuga oraz Wójta Gminy Kańczuga.  

                                                                      (dowód: akta kontroli str. 19 – 29, 30) 
1.4. Stosownie do § 11 ust.1 rozporządzenia w sprawie zwalczania grypy ptaków 
PLW nadzorował przeprowadzanie perlustracji przez pracowników Inspektoratu, 
którymi objęto 9 miejscowościach zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym (2 
gminy Zarzecze i Kańczuga). Perlustracje przeprowadzano w okresie od 2.02.2017 
r. od  21.02.2017 r. objętych zostało w obszarze 3 km wokół ogniska choroby 694 
gospodarstw, z czego 384 posiadało drób, a w 310 nie było drobiu. W wyniku 
perlustracji ustalono, że w obszarze zapowietrzonym bytowało 9.727 sztuk drobiu. 
W wyniku perlustracji (spisu gospodarstw) sporządzano protokoły przeglądu 
gospodarstw, w których wykazywano imię i nazwisko posiadacza, stan zwierząt oraz 
wskazywano czy posiada matę czy środki dezynfekcyjne. W ewidencji Inspektoratu 
było 2 gospodarstwa komercyjne (fermy jaj wylęgowych i ferma drobiu rzeźnego) 
zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie granicy obszaru zapowietrzonego. PLW 
przeprowadził w tych gospodarstwach 4 kontrole (3.02. 10.02, 24.02 i 3.03.2017 r.) 
stwierdzając, że nie było w tym okresie drobiu (wstawienie planowano na marzec i 
maj 2017 r.). Przedmiotem kontroli było ustalenie zabezpieczenia epizootycznego 
ferm drobiu uwzględniające zasady stosowania bioasekuracji (zabezpieczenie przed 
gryzoniami, owadami, okien siatkami, maty dezynfekcyjne w bramie wjazdowej do 
obiektu). W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania 
zasad bioasekuracji. Informowano właścicieli o zagrożeniu wystąpienia wysoce 
zjadliwej grypy ptaków i zalecano poinformowanie PLW o masowych padnięciach 
drobiu.  

Perlustracje w gospodarstwach niekomercyjnych i kontrole w 
gospodarstwach komercyjnych wykonywane były przez 6 pracowników Inspektoratu 
i 9 pracowników z Powiatowych Inspektoratów Weterynarii w Jarosławiu, Leżajsku, 
Łańcucie i Lubaczowie. W procesie zwalczania ogniska pierwotnego uczestniczyło 2 
pracowników Inspektoratu, w tym lekarz urzędowy weterynarii (zabijanie, mycie, 
czyszczenie, dezynfekcja), a w ognisku wtórnym i zabijaniu drobiu w 
gospodarstwach kontaktowych – 3 pracowników (w tym lekarz urzędowy 
weterynarii).  

                                                                        (dowód: akta kontroli str. 195 – 245)      
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1.5. W wyniku przeprowadzonych perlustracji w 384 gospodarstwach posiadających 
drób w obszarze zapowietrzonym, których celem było dokonanie weryfikacji 
sposobu przetrzymywania drobiu oraz kontroli zabezpieczenia gospodarstw przed 
zakażeniem w ok. 90% gospodarstw stwierdzono brak mat i środków 
dezynfekcyjnych.  Obowiązek ten wynikał z § 1 ust.1 pkt 2 lit.g rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi19 w sprawie zarządzenia środków związanych z 
wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, a także z rozporządzenia nr 3/2017 
Wojewody Podkarpackiego. Stwierdzano, że drób przetrzymywany był w 
zamknięciu. Kontrole przestrzegania zasad bioasekuracji w 2 gospodarstwach 
komercyjnych nie wykazały nieprawidłowości.  

W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad bioasekuracji w ramach 
prowadzonych perlustracji nie nakładano na hodowców drobiu kar 
administracyjnych, stosowano pouczenia. Zgodnie z art. 85aa uozz PLW może 
wydawać decyzje administracyjne wymierzające kary pieniężne (art.85b uozz) 
hodowcom drobiu za niedopełnienie zasad bioasekuracji wskazanych w 
rozporządzeniach MRiRW z 20.12.2016 r. oraz z dnia 4.04.2017 r. w sprawie 
zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.  

                                                                   (dowód: akta kontroli str. 197 – 245)       

W wyjaśnieniu Powiatowy Lekarz Weterynarii podał, że stwierdzane niedociągnięcia 
w trakcie perlustracji występowały najczęściej w początkowym okresie przeglądu 
gospodarstw. We wszystkich gospodarstwach informowano właścicieli drobiu o 
sposobie ich zabezpieczenia przed zakażeniem, jak również rozdawano stosowne 
ulotki. W trakcie kolejnych kontroli stwierdzano poprawę warunków bioasekuracji i 
zabezpieczenia przed grypą ptaków wynikającą z poprawy świadomości 
producentów drobiu w wyniku przeprowadzanych akcji informacyjnych. W akcję 
informacyjną dotyczącą przekazywania producentom drobiu na obszarze 
zapowietrzonym środków dezynfekcyjnych włączył się Wójt Gminy Zarzecze i 
Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga oraz lekarze weterynarii prywatnej praktyki 
działający na tym terenie.  

                                                 (dowód: akta kontroli str. 152 – 160)                         

1.6. W 2017 r. z przeznaczeniem na likwidację ognisk wysoce zjadliwej grypy 
ptaków poniesione zostały koszty w kwocie 31.735,30 zł, z czego na likwidację 
pierwotnego ogniska – 26.771,84 zł i wtórnego – 4,963,46 zł). Koszty  
poszczególnych czynności przedstawiały się następująco:  

- badań laboratoryjnych (ponoszone były przez PWLW w Krośnie) – 6.516 zł 
(ognisko pierwotne – 5,850 zł i wtórne 666 zł), 
- czyszczenie i dezynfekcja – 5.446,57 zł (ognisko pierwotne – 3.637,66 zł i wtórne – 
1.808,91 zł). Czynności te wykonywane były przez pracowników Inspektoratu. 
Środki dezynfekcyjne (2.691,88 zł), inne materiały i odzież ochronna (1,631,01 zł) 
oraz wynagrodzenia pracowników Inspektoratu w ramach umów o pracę (1.074, 06 
zł) i koszty dojazdu (49,62 zł), 
- ubój i zniszczenie – 10.312 zł (pierwotne ognisko – 8.813,68 zł, i wtórne - 1.498,32 
zł). Czynności usypiania zwierząt wykonane były przez pracowników Inspektoratu w 
ramach umów o pracę. Utylizację przeprowadził Zakład Przetwórczy w Leżachowie i 

                                                           
19 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z 
wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2016, poz. 2091 – uchylone z dniem 6.04.2017 r.) oraz rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia  2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem 
wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2017, poz. 722).  



 

9 
 

Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego wystawiając 5 faktur na łączną kwotę 
2.970,76 zł,  
- odszkodowania łącznie w kwocie 6.646,50 zł, z tego za padły drób – 6.533 zł 
(ognisko pierwotne – 5,778 zł i wtórne – 755 zł). Wypłacono łącznie odszkodowania 
za kury nioski 98 sztuk (2.058 zł), brojlery 8 sztuk (348 zł), kury hodowlane 8 sztuk 
(322 zł), kaczki 49 sztuk (1.725 zł), gęsi 7 sztuk (700zł), perliczki 23 sztuk (1.380 zł.) 
Odszkodowania za produkty (jajka, pasze) – 113,50 zł.  
- wynagrodzenia dla rzeczoznawców – 766,02 zł,  
- koszty perlustracji – 4.554,93  zł, w tym wynagrodzenia lekarzy – 4.069,72 zł i 
koszty dojazdu (koszty paliwa) - 485,21 zł. Koszty wynagrodzeń były ponoszone w 
ramach umów o pracę.  
Koszty20 te zaewidencjonowane zostały w dz. 010 rozdział 01022 -  zwalczanie 
chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i 
biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego i w 
rozdziale 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii (wynagrodzenia lekarzy i 
personelu pomocniczego).                                                          
Łączna kwota poniesionych wydatków21 w dz. 010 rozdziale 01022 z 
przeznaczeniem na zwalczanie ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w 2017 r. 
wynosiła 13.656,56 zł, z czego: 
- wynagrodzenia rzeczoznawców – 766,012 zł, 
- wydatki na paliwo i zakup sprzętu jednorazowego użytku – 2.131,66 zł, 
- zakup środków dezynfekcyjnych i biobójczych – 1.081,62 zł, 
- utylizacja i zniszczenie – 2.970,76 zł, 
- delegacje – 60 zł, 

- odszkodowania za ubity drób i produkty pochodzenia zwierzęcego – 6.646,50 zł.  

                                                                 (dowód: akta kontroli str. 246 – 271)        

1.7. Ustalono, że PLW nie zawierał umów z firmami gazującymi chory drób i firmami 
dezynfekcyjnymi. Wszystkie czynności związane z likwidacją ogniska choroby 
zakaźnej, tj. zabijanie drobiu, czyszczenie, mycie, dezynfekcja przeprowadzili 
pracownicy Inspektoratu wykorzystując własny sprzęt i środki dezynfekcyjne.  

W wyjaśnieniu PLW podał, że na terenie powiatu pod nadzorem PLW 
prowadzi działalność zakład utylizacyjny, który nie wykazywał zainteresowania 
podpisaniem umowy na odbiór zwierząt padłych w ognisku choroby jak również 
zwierząt zabitych w ramach likwidacji ogniska. Zakład ten przedłożył pisemną 
deklarację o możliwości wykonania utylizacji padłych zwierząt w ramach likwidacji 
ognisk choroby. W przypadku likwidacji ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków 
odbiór i utylizacja padłych i zabitych ptaków oraz skażonych produktów pochodzenia 
zwierzęcego odbywała się w sposób sprawny, natychmiastowy i bezproblemowy.  

                                          (dowód: akta kontroli str.152 – 160)              

Ustalono, że uśmiercanie drobiu w związku z nakazem PLW w obszarze 
zapowietrzonym dokonywane było przez urzędowego lekarza weterynarii – 
pracownika Inspektoratu. Wszystkie czynności związane z utylizacją padłego oraz 
zabitego drobiu były wykonywane pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii 
pracownika Inspektoratu. Czynności nadzoru nad procesem utylizacji były 
udokumentowane w formie następujących dokumentów:  

                                                           
20 Koszty zakupu zużytych materiałów i środków dezynfekcyjnych i biobójczych w zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków 
zostały poniesione w latach poprzednich (zapasy magazynowe).  
21  Sprawozdanie Rb28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za 2017 r. oraz sprawozdanie z wykonania wydatków 
na poszczególne rodzaje chorób zakaźnych  
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- jednorazowe zlecenie utylizacji sporządzane przez urzędowego lekarza weterynarii 
skierowane do zakładu utylizacyjnego, zawierające rodzaj surowca zakaźnego, 
miejsce odbioru, datę odbioru, 
- dokument handlowy stosowany przy przewozie produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego (drób padły, pasze, jajka) sporządzany przez Zakład Utylizacyjny, 
- protokół przekazania materiału zakaźnego do unieszkodliwienia sporządzany 
przez urzędowego lekarza weterynarii (z podpisem odbierającego), 
- lista kontrolna SPIWET z nadzoru nad rozładunkiem oraz przetworzeniem 
materiału zakaźnego pochodzącego z gospodarstw objętych chorobą zakaźną. 
Nadzór dokonywany był przez urzędowego lekarza weterynarii.  
                                 (dowód: akta kontroli str. 22-25, 85 – 87, 122 – 124, 137 – 139)            
 
 
W 2017 r. w związku z realizacją działań związanych z utylizacją padłego i zabitego 
drobiu oraz jajek, paszy poniesione zostały koszty w wysokości 2.970,76 zł. 
Utylizacja przeprowadzona została w dniach 31.01.2017 r. 3.02.2017 r. i 13.03.2017 
r. przez Zakład Przetwórczy w Leżachowie i Małopolską Kolumnę Transportu 
Sanitarnego. Rozliczenia dokonano na podstawie 5 faktur wystawionych w okresie 
od 31.01. – 13.03.2017 r. (płatność końcowa w terminie do 20 marca 2017 r.). 
Środki te wydatkowane zostały zgodnie z planem finansowym Inspektoratu na 2017 
r., który decyzją Ministra Finansów z dnia 21.03.2017 r. zwiększony został w dz. 010 
rozdz. 01022 o kwotę 34.600 zł z przeznaczeniem na zwalczanie chorób zakaźnych 
zwierząt, w tym wysoce zjadliwej grypy ptaków.  

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO, stanowiący załącznik nr 1 
do zarządzenia PLW22 nr 13/2014 z dnia 18.08.2014 r. stanowi, że do zamówień o 
charakterze nieprzewidzianym procedur zamówień publicznych w Inspektoracie nie 
stosuje się.  

                        (dowód: akta kontroli str.45 – 46, 168 – 175, 272 – 273, 274 – 276)                   

W związku z dokonywanymi płatnościami przez PLW za usługi utylizacyjne w 
nawiązaniu do przepisów art. 49 ust.11 uozz, który wskazuje, że bezpośrednie 
płatności związane z ubojem zwierząt, utylizacją ponosi podmiot wykonujący nakazy 
organów Inspekcji Weterynaryjnej, PLW wskazał, że podstawowym celem były 
szybkie działania mające zlikwidować ognisko choroby i uniemożliwić dalsze jej 
rozprzestrzenianie. Zlecenie wykonania czynności przez zakład utylizacyjny na 
wniosek hodowcy stwarzało ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się choroby. 
Zasadą przyjętą w zwalczaniu chorób zakaźnych jest utylizacja padłych i zabitych 
zwierząt w zakładzie położonym najbliżej ogniska choroby celem zminimalizowania 
ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. Zlecanie tych czynności przez hodowcę nie 
dawało gwarancji, że zostaną one zlecone zakładowi utylizacyjnemu najbliższemu 
ognisku choroby. Kierownictwo Zakładu Utylizacyjnego potwierdza konieczność 
zlecania takich czynności przez PLW ponieważ istotnym jest szybkie działanie i 
nadzór nad tym procesem. Uwzględniając zapisy art. 49 ust.11. uozz uczestnictwo 
właścicieli drobiu w procesie zlecania czynności utylizacyjnych utrudnia, spowalnia i 
upośledza cały proces zwalczania choroby.  

                                                       (dowód: akta kontroli str. 277 – 281)          

                                                           
22 Zarządzenie Nr 13/2014 z dnia 18.08.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przeworsku.  
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1.8. Szacowanie padłego i ubitego drobiu z nakazu PLW oraz produktów 
pochodzenia zwierzęcego przeprowadzone zostało w 6 gospodarstwach, tj. 125 
sztuk w ognisku pierwotnym i 109 w pozostałych 5 gospodarstwach, w tym 20 sztuk 
w ognisku wtórnym. Szacowanie przeprowadzone zostało przez 3 osoby (2 
rzeczoznawców i PLW). Rzeczoznawcy spełniający warunki określone w 
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rzeczoznawców 
wyznaczonych przez PLW do przeprowadzania szacowania23 to pracownicy 
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Rzeszowie, Biura Powiatowego 
w Przeworsku, posiadające umowy zwarte z PLW24, złożyli oświadczenia o 
bezstronności. Czynności szacowania przeprowadzali na podstawie zlecenia PLW z 
dnia 31.01.2017 r. sporządzając z tych czynności protokoły szacowania zwierząt 
według wzorów wskazanych w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia w sprawie 
rzeczoznawców. Protokoły wskazywały wartość rynkową zabitych ptaków z nakazu 
PWL w gospodarstwach kontaktowych i w ogniskach choroby.Wysokość 
odszkodowania ustalania była na podstawie decyzji PLW dla poszczególnych 
gospodarstw. W ognisku pierwotnym szacowanie odbyło się 1.02.2017 r. (w godz. 
9.00 – 10.30) – wartość odszkodowania 2.500 zł. W gospodarstwach kontaktowych 
szacowanie przeprowadzono 2.02.2017 r. w godz. 15.- 21.45. Wartość 
odszkodowania w ognisku wtórnym wynosiła 755 zł oraz w kolejnych 
gospodarstwach w obszarze zapowietrzonym – 2.080 zł, 322 zł, 128 zł i 660 zł. 
Łączna kwota wypłaconych odszkodowań w dniu 10.03.2017 r. wynosiła 6.646,50 zł.  

Stwierdzono, że wartość odszkodowania ustalana była na podstawie cen rynkowych 
drobiu publikowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Zintegrowanym 
Systemie Rolniczej Informacji Rynkowej (publikator tygodniowy) oraz danych z 
portali rolniczych. Nie stwierdzono istotnych rozbieżności w wycenie wartości drobiu 
i produktów pochodzenia zwierzęcego pomiędzy poszczególnymi osobami 
dokonującymi szacunku. Wynagrodzenia dla rzeczoznawców wypłacono za 
dokonanie wszystkich szacunków łącznie w kwocie po 383,01 zł (brutto) dla 
każdego rzeczoznawcy według stawki godzinowej wynoszącej 35,63 zł25. Czas 
szacowania przez rzeczoznawcę wynosił 10 godz. 45 min.  

     (dowód: akta kontroli str. 33 – 34, 40 – 41, 70 – 71, 88 – 89, 120 – 121, 149 – 
150, 161 – 167)         

1.9. Ustalono, że PLW w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 
prowadził dokumentację w sposób zgodny rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze 
zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt26. Dokumentacja ta prowadzona była 
według wzorów zamieszczonych w załącznikach do sporządzanych przez PLW 
Planów gotowości na wypadek wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt 
podlegających zwalczaniu z urzędu. W związku z tym rzetelnie i terminowo 
sporządzane były następujące dokumenty: 

                                                           
23 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez 
powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzania szacowania (Dz.U. Nr 142, poz. 1161)  
24 Umowa nr 40/2017 z dnia 19.01.2017 r. i nr 41/2017 z dnia 19.01.2017 r. na szacowanie wartości rynkowej padłych zwierząt 
i ubitych w wyniku nakazów Inspekcji Weterynaryjnej oraz produktów pochodzenia zwierzęcego w związku z wystąpieniem 
chorób zakaźnych zwierząt.  
25 Stawka godzinowa była zgodna z §4.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.07.2009 r. w sprawie 
rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzania szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 
1161).  
26 Obowiązującym wówczas było rozporządzenie z dnia 16.01.2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji 
związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Rozporządzenie to uchylone zostało z dniem 3.07.2017 r. poprzez 
rozporządzenie z dnia 4.07.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U 2017, poz. 1388)  
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- adnotacja w książce zgłoszeń chorób zakaźnych (poz. 1 i 2 z dnia 30.01.2017 r. i 
3.02.2017r.), 
- protokoły z dochodzeń epizootycznych i badań zwierząt z dnia 30.01.2017 r. i 
2.02.2017 r. i 4.02.2017 r.), 
- protokoły zabicia zwierząt  z dnia 31.01.2017 r., 2.02. 2017 r.  
- protokoły oczyszczania i odkażania  z dnia  30.01.2017 r., 31.01.2017 r. i 
2.02.2017 r. 
- protokoły przekazania materiału zakaźnego do unieszkodliwienia do zakładu 
utylizacyjnego z dnia 31.01.2017 r. i 3.02.2017 r.  
- protokoły aktualnej sytuacji w ognisku choroby zakaźnej zwierząt 
przeprowadzanych od 9.02.2017 r. do 6.03.2017 r., 
- protokoły z przeglądu gospodarstw (perlustracja) w okresie od 10.02. do 
21.02.2017 r. w miejscowościach obszaru zapowietrzonego obejmującego 694 
gospodarstw indywidualnych i w 2 gospodarstwach komercyjnych zlokalizowanych 
w pobliskim sąsiedztwie granicy obszaru zagrożonego.  
 
                     (dowód: akta kontroli str.4 – 8, 55 – 58, 72 – 75, 109 – 112, 144 – 147)                  

1.10. PLW stosownie do art. 51 ust. 1, 3 i 4, 5 uozz oraz §3.1 rozporządzenia w 
sprawie zakresu, sposobów i terminów przekazywania informacji o występowaniu 
chorób zakaźnych zwierząt27wykonywał w tym zakresie następujące zadania, tj.: 

- zgromadził, przechowywał, analizował i przetwarzał dane dotyczące wystąpienia 
wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu przeworskiego, 
- prowadzi księgi zawierające informacje o chorobach zakaźnych zwierząt, 
- terminowo i w wymaganym zakresie przekazywał dane do PWLW w Krośnie, a 
także sąsiednim powiatowym inspektoratom weterynaryjnym informacje o 
podejrzeniu i stwierdzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, 
- zobowiązał lekarzy prywatnej praktyki do comiesięcznego przekazywania 
informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu chorób zakaźnych zwierząt, a także w 
sytuacji każdej gdzie jest podejrzenie takiej choroby.  

                                                    (dowód: akta kontroli str.311 – 350)            

1.11. Zgodnie z art. 54 ust.2 oraz art. 54 ust.6 uozz PLW posiadał opracowany 
Polski Weterynaryjny Plan gotowości zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na 
poziomie powiatu przeworskiego (zaktualizowany 30.03.2008 r.) oraz Polski 
Weterynaryjny Plan gotowości zwalczania grypy ptaków na poziomie powiatu 
przeworskiego (zaktualizowany 17.07.2014 r.). W okresie tym Plany te podlegały 
aktualizacji, a ich zakres obejmował bieżące zmiany mające wpływ na ich 
przydatność, np. skład osobowy zespołów wykonujących zadania w ramach 
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, adresy oraz skład osobowy urzędów i 
instytucji tworzących Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, dane 
teleadresowe oraz przepisy prawa i wzory obowiązujących dokumentów 
sporządzanych w związku z epizootią grypy ptaków.  

                                                     (dowód: akta kontroli str.282 – 284, 285 – 294)                

W wyjaśnieniu PLW podał, że względu na ograniczone możliwości kadrowe 
Inspektoratu aktualizacje planów gotowości przeprowadzane są w miarę możliwości 
czasowych. Należy podkreślić, że dokumenty te są bardzo obszerne objętościowo i 
ich aktualizacja wymaga bardzo dużego nakładu pracy. W związku z wystąpieniem 

                                                           
27 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25.11.2005 r. w sprawie zakresu, sposobu i terminów 
przekazywania informacji o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz 
o wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi 
oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (Dz. U. Nr 242, poz.2045)  
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30.01.2017 r. wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu przeworskiego nie 
oceniano formalnie i pisemnie funkcjonowania i przydatności planów gotowości przy 
zwalczaniu tej jednostki chorobowej. Przy opracowywaniu ognisk choroby 
wykorzystano w sposób praktyczny poszczególne fragmenty planów, np. schematy 
postępowania, wzory decyzji, druków i protokołów, wzory tablic informacyjnych i 
dane teleadresowe poszczególnych służb i instytucji współpracujących przy 
zwalczaniu epizootii. W związku z powyższym plany gotowości ułatwiły i 
przyśpieszyły działania pracowników Inspektoratu. Szczególnie przydatna była 
wersja elektroniczna dokumentów niezbędnych do sporządzania.  

                                                      (dowód: akta kontroli str. 295 – 297)         

1.12. Stosownie do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
wprowadzenia programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń 
wirusami wywołującymi grypę ptaków na lata 2017 - 201928 PLW został 
zobowiązany do pobrania 10 próbek od drobiu hodowlanego w m. Rączyna i 
skierowania do badań w kierunku wirusa grypy ptaków. Próbki pobrane i przekazane 
zostały w dniu 10.04.2018 r. do PIW w Puławach29, w dniu 20.04.2018 r. otrzymane 
zostały wyniku potwierdzające niewystępowanie wirusa wysoce zjadliwej grypy 
ptaków30. Czynności związane z poborem próbek, ilością, częstotliwością i 
terminowością ich dostarczenia do PIW Puławy były zgodne z wytycznymi w tym 
zakresie PWLW. 

                                                         (dowód: akta kontroli str. 298 – 310)        

1.13. PLW uczestniczył w programie bioasekuracji mającym na celu zapobieganie 
wystąpienia grypy ptaków wdrażając zapisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce 
zjadliwej grypy ptaków31. Cyt. rozporządzenie wskazuje sposób oraz zakres 
podejmowanych działań w celu zabezpieczenia i ochrony gospodarstw 
indywidualnych i komercyjnych przed wniknięciem czynnika chorobotwórczego – 
wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z tym PLW podejmował 
następujące działania: 

- wystosował do Wojewody Podkarpackiego (1.02.2017 r.) z projektem 
rozporządzenia w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego 
wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, sposobu oznakowania tych 
obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach, 
- przekazywał ulotki informacyjne wraz z pismem informującym o zagrożeniu, a 
następnie o wystąpieniu na terenie powiatu przeworskiego wysoce zjadliwej grypy 
ptaków do samorządów oraz instytucji powiązanych i obsługujących rolnictwo, 
- przeprowadzał kontrolę ferm utrzymujących drób w zakresie przestrzegania zasad 
bioasekuracji,  
- nadzorował przeprowadzanie perlustracji w gospodarstwach znajdujących się w 
obszarze zapowietrzonym, 
- przeprowadzał szkolenia wraz z urzędowymi lekarzami weterynarii, pracownikami 
ODR oraz rolnikami w zakresie bioasekuracji, 

                                                           
28 Dz.U.2017, poz. 105 
29 Zgodnie z tabelą 1 do cyt. rozporządzenia wprowadzającego program mający na celu wykrycie występowania zakażeń 
wirusami wywołującymi grypę ptaków na lata 2017 – 2019  
30 Protokół przekazania próbek do PIW Puławy z dnia 10.04.2018 r. – sprawozdanie z badań Nr P/18/19024 z dnia 20.04.2018 
r. stwierdzające brak wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków.  
31 Obowiązującego wówczas rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.12.2016 r. w sprawie zarządzenia 
środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091 – uchylone 6.04.2017 r. 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4.04.2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z 
wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).  
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- przeprowadzał kontrolę stanu mat dezynfekcyjnych na drogach prowadzących w 
okolicę wystąpienia ogniska choroby zakaźnej (notatki służbowe z kontroli).  

                                                            (dowód: akta kontroli str.152 – 160)                 

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

 

2. Skuteczność współpracy w zakresie przeciwdziałania występowaniu oraz 

zwalczania skutków zachorowań drobiu hodowlanego na grypę ptaków, a 

także prawidłowość nadzorowania wykonywania nakazów Wojewody 

Podkarpackiego  

2.1. W związku z wystąpieniem ogniska (pierwotnego i wtórnego) choroby wysoce 
zjadliwej grypy ptaków (30.01.2017 r. i 3.02.2017 r.) oraz koniecznością jego 
likwidacji PLW wystąpił32 do Starosty Przeworskiego o zwołanie Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Przeworsku na 1.02.2017 r. o godz. 8.30. W 
ramach tego Zespołu nawiązana została współpraca z organami, podmiotami i 
służbami z terenu powiatu przeworskiego, których uczestnictwo niezbędne było do 
zwalczania skutków wystąpienia epizootii grypy ptaków, tj.: Oddziałem Terenowym 
ARiMR w Przeworsku, Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną, 
Policją, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Wójtami Gmin, 
Burmistrzami Miast i Gmin, Burmistrzami Miast (zwłaszcza Gminy Zarzecze i 
Kańczuga), właściwymi zarządcami dróg. Spotkania Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego odbywały się w terminach: 3.02.2017 r., 7.02.2017 r., 
15.02.2017 r., 23.02.2017 r. i 10.03.2017 r. Każdorazowo na posiedzeniach Zespołu 
PLW przedstawiał zakres podejmowanych działań w ogniskach (pierwotnym i 
wtórnym) związanych z likwidacją wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków. PLW 
przekazywał informacje o rozwoju sytuacji epizootycznej w powiecie przeworskim do 
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz do PWLW w Krośnie.  

                                                                   (dowód: akta kontroli str. 351 – 388)      

PLW w wyjaśnieniu ocenił współpracę z rolnikami, hodowcami komercyjnymi drobiu, 
instytucjami i innymi podmiotami zaangażowanymi w zwalczanie ognisk wysoce 
zjadliwej grypy ptaków jako dobrą. Wyjaśnił, że spotkania Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego odbywały się w sposób regularny i cykliczny oraz miały 
charakter bezpośrednich kontaktów jak również telefonicznych z przedstawicielami 
najważniejszych instytucji w powiecie przeworskim. W ramach powyższych spotkań 
i kontaktów telefonicznych uzgadniano formę współpracy i wzajemnej wymiany 
informacji o istniejącej sytuacji oraz sposób działań mających na celu zwalczanie 
choroby i ograniczenie dalszego jej rozprzestrzeniania.  

                                                           
32 Pismo zn. PIW. PFA.271.19.16 z dnia 31.01.2017 r.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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                                                                             (dowód: akta kontroli str. 152 – 160)           
2.2. W wyjaśnieniu PLW wskazał, że w trakcie trwania epizootii grypy ptaków na 
obszarze powiatu przeworskiego nie występowały problemy związane z likwidacją 
ogniska wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków. Nie formułowano także wniosków 
dotyczących współpracy poszczególnych podmiotów zaangażowanych w 
zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptaków. PLW podał, że kluczowe znaczenie w 
szybkości działania ma ilość osób zatrudnionych w Inspektoracie, zarówno kadry 
specjalistycznej jak i pomocniczej. Pomoc w akcji perlustracyjnej pracowników 
zatrudnionych w sąsiednich Inspektoratach weterynarii umożliwiła przeprowadzenie 
szybkich działań w ognisku choroby, jej zwalczenie i zapobieżenie dalszemu 
rozprzestrzenianiu się. PLW przekazywał informacje do PWLW o podejmowanych 
działaniach w ogniskach choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków.  

                                                          (dowód: akta kontroli str. 154 - 160) 

2.3. W kontroli ustalono, że PLW wywiązywał się z nakazów i zakazów określonych 
w zarządzeniu nr 3/2017 Wojewody Podkarpackiego oraz w pełni realizował nadzór 
nad wykonywaniem kontroli oraz perlustracji przez wyznaczonych lekarzy w 
gospodarstwach zlokalizowanych w obszarze zapowietrzonym wokół ogniska 
choroby.  

                                                         (dowód: akta kontroli str. 176 – 179, 197 – 245)        

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości. 
 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

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 Najwyższej Izbie Kontroli33 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      7     września  2018 r. 

  
  
 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura w Rzeszowie 
Kontroler Dyrektor 

Wiesław Motyka 
Alina Walenia 
Główny specjalista k.p. 

Wicedyrektor Delegatury Najwyższej 
Izby Kontroli z up.  
/…/  

             /…/ Robert Łukasz  
  
 

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