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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

 

Kontrolerzy 

Norbert Serafin, doradca ekonomiczny, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 
LZG/62/2018 z dnia 5.06.2018 r.; 

Andrzej Misa, specjalista k.p., upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 
LZG/71/2018 z dnia 13.06.2018 r. 

 
Jednostka 

kontrolowana 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wlkp. (dalej jako „PIW” lub „Inspektorat”), 
ul. Żwirowa 9, 66-400 Gorzów Wlkp.; nr REGON – 210467190. 

[dowód: akta kontroli str. 1-5] 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

W okresie objętym kontrolą, tj. od 1.01.2016 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych 
(tj. 28.09.2018 r.), funkcję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorzowie Wlkp. (dalej jako 
„PLW”) pełnili: do 15.12.2016 r. Józef Jagódka, w okresie 16-19.12.2016 r. Andrzej 
Gembka, w okresie od 19.12.2016 r. do 5.01.2017 r. Józef Malski1, w okresie 5-
9.01.2017r. Andrzej Olczak, w okresie 9.01-3.03.2017 r. Ewa Ziomek-Opalińska, w okresie 
8.03-9.10.2017 r. Zbigniew Marks, w okresie 17.10.2017 r. – 3.01.2018 r. Ewa Bekisz, 
3.01-8.05.2018 r. Grzegorz Janicki, od 8.05.2018 r. do dnia zakończenia czynności 
kontrolnych – Małgorzata Matysek.    

[dowód: akta kontroli str. 6-31] 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

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

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

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na zaciąganiu zobowiązań, 
pomimo braku zabezpieczenia odpowiednich środków w planie finansowym PIW; zlecaniu 
realizacji czynności takich jak ubój, utylizacja i dezynfekcja, pomimo braku uprawnienia do 

                                                      
1 Jednocześnie pełnił funkcję zastępcy LWLW. Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy IW, LWLW przejął 
do prowadzenia jako organ pierwszej instancji czynności w ramach prowadzonych przez PLW 
postępowań administracyjnych w sprawach związanych z wystąpieniem grypy ptaków, co 
uzasadniono szczególną wagą sprawy.  
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna 
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zawierania umów w tym zakresie; uchybieniach w dokumentowaniu zobowiązań umownych 
i rozliczeń, jakie łączyły PIW z firmami świadczącymi usługi związane z likwidacją skutków 
grypy ptaków; niewydawaniu decyzji o objęciu gospodarstw nadzorem urzędowym po 
otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia grypy ptaków; braku pisemnych 
powiadomień LWLW i sąsiednich powiatowych lekarzy weterynarii o powzięciu podejrzenia, 
stwierdzeniu choroby, bądź o wygaszeniu jej ogniska. 

Na powstanie ww. nieprawidłowości – zdaniem NIK i PLW – wpływ miały pośpiech jaki 
towarzyszył koniecznym działaniom podejmowanym w celu ograniczenia skutków grypy 
ptaków oraz skala epizootii w powiecie gorzowskim.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

 
GLW – Główny Lekarz Weterynarii 
LWLW – Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
WIW – Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze 
MRiRW – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
NBP – Narodowy Bank Polski 
LUW – Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 

 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1557), dalej jako „ustawa IW”; 
2) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, ze zm.), dalej jako „uozz”; 
3) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579, ze zm.), dalej jako „Pzp”; 
4) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 

dalej jako „ufp”; 
5) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1257, ze zm.), dalej jako „Kpa”; 
6) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm.), 

dalej jako „uor”; 
7) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie 

zwalczania grypy ptaków (Dz. U. Nr 239, poz. 1752), dalej jako „rozporządzenie z 
18.12.2007 r.”; 

8) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych 
zwierząt (Dz. U. Nr 17, poz. 107 – uchylone z dniem 3.08.2017 r.), dalej jako 
„rozporządzenie z 16.01.2008 r.”; 

9) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2008 r. w 
sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości 
ich zwalczania (Dz. U. z 2015 r. poz. 440), dalej jako „rozporządzenie z 21.11.2008 r.”; 

10) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie 
rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do 
przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161), dalej jako „rozporządzenie z 
30.07.2009 r.”; 

11) 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. poz. 2091 – uchylone z dniem 6.04.2017 r.), dalej jako „rozporządzenie z 
20.12.2016r.”; 

12) 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. poz. 722), dalej jako „rozporządzenie z 4.04.2017 r.” 

 

Słownik skrótów 

Akty prawne 
dotyczące 

kontrolowanej 

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

1. Na terenie powiatu gorzowskiego według stanu na koniec 2016 r. zarejestrowanych było 
112 ferm drobiu rzeźnego. W okresie od 3 grudnia 2016 r. do 4 stycznia 2017 r. jako 
ogniska urzędowo zwalczanej choroby zakaźnej zwierząt – wysoce zjadliwej grypy ptaków 
wyznaczono 16 gospodarstw. Z uwagi na to, że obszary zapowietrzone lub zagrożone 
wykraczały poza granicę powiatu gorzowskiego, rozporządzenia, o których mowa w art. 46 
ust. 3 uozz, wydał Wojewoda Lubuski. 

[dowód: akta kontroli str. 771-772, 824] 

2. Po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia grypy ptaków w wybranych do 
kontroli ogniskach choroby (nr 1, 2, 10, 12 i 16), PLW podjął niżej wymienione czynności, o 
których stanowi art. 42 ust. 6, 7 i 8, art. 44 ust. 1 uozz oraz § 3 ust. 1-4 i § 6 rozporządzenia 
z 18.12.2007 r.: 

– PLW został zawiadomiony o podejrzeniu wystąpienia grypy ptaków (HPAI) 
w gospodarstwach, które następnie zostały wyznaczone jako ogniska choroby nr 1, 2, 
10, 12 i 16 odpowiednio w dniu: 1, 12, 26 i 28 grudnia 2016 r. oraz 2 stycznia 2017 r.; 

– dwa gospodarstwa (ogniska nr 1 i 2) zostały objęte nadzorem urzędowym – PLW wydał 
decyzje o objęciu gospodarstwa nadzorem urzędowym, w związku z podejrzeniem 
choroby zakaźnej zwierząt – grypy ptaków w dniu zawiadomienia o podejrzeniu 
wystąpienia grypy bądź w dniu następnym; w przypadku trzech gospodarstw (ogniska nr 
10, 12 i 16) nie wydano decyzji o objęciu gospodarstw nadzorem urzędowym, czego 
konsekwencją był brak formalnego ustanowienia nakazów i zakazów przewidzianych dla 
zwalczania grypy ptaków na etapie podejrzenia jej wystąpienia; 

– w każdym przypadku przeprowadzano dochodzenie epizootyczne, w ramach którego 
ustalano okres, w którym choroba zakaźna zwierząt mogła rozwijać się w gospodarstwie 
oraz drogi przemieszczania się ludzi, zwierząt i przedmiotów, które mogły być przyczyną 
szerzenia się choroby zakaźnej zwierząt; ponadto dochodzenia epizootyczne – 
w związku z wystąpieniem HPAI w jednym gospodarstwie (ognisko nr 1) – 
przeprowadzono w 3 gospodarstwach kontaktowych (w badanych próbach nie 
stwierdzono obecności wirusa grypy); 

– w ramach przeprowadzonych dochodzeń: w przypadku 4 gospodarstw nie udało się 
ustalić miejsca pochodzenia źródła grypy ptaków (prawdopodobnie dzikie ptactwo), 
natomiast w jednym przypadku źródłem HPAI był prawdopodobnie samochód 
rozwożący trociny po okolicznych fermach drobiu; 

– w każdym z badanych gospodarstw, najpóźniej dzień po zgłoszeniu podejrzenia 
choroby, przeprowadzano badanie kliniczne zwierząt przy okazji pobierania prób, które 
w ciągu doby dostarczono do laboratorium referencyjnego, tj. Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach3 (w czterech 
gospodarstwach w dniu zgłoszenia podejrzenia choroby, w jednym – w dniu 
następnym); 

– w każdym przypadku wydano decyzję o wyznaczeniu gospodarstwa jako ogniska 
urzędowo zwalczanej choroby zakaźnej zwierząt – wysoce zjadliwej grypy ptaków, przy 
czym decyzja o wyznaczeniu ogniska nr 16 została wydana w dniu 4.01.2017 r. przez 
PLW w okresie, w którym czynności w ramach prowadzonych przez PLW – jako organ 
pierwszej instancji postępowań administracyjnych w sprawach związanych 
z wystąpieniem grypy ptaków przejął LWLW, działając na podstawie art. 15 ust. 3 
ustawy IW; 

– w ww. decyzjach o wyznaczeniu ognisk HPAI nakazano m.in.: zabicie ptaków, usunięcie 
i zniszczenie zwłok zwierząt, zniszczenie bądź obróbkę produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego (paszy, ściółki), zniszczenie lub zagospodarowanie w sposób, 

                                                      
3 Dalej jako: PIW PIB w Puławach. 

Opis stanu 

faktycznego 
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który wyklucza szerzenie się HPAI innych przedmiotów, oczyszczenie i odkażenie 
budynków i miejsc, w których przetrzymywany był zakażony drób, a także ich otoczenia, 
pojazdów używanych do transportu drobiu oraz pozostałych przedmiotów, które mogły 
ulec zakażeniu; PLW zakazywał również w szczególności przemieszczania drobiu z 
gospodarstwa i do gospodarstwa, przemieszczania osób, pojazdów oraz zwierząt innych 
niż drób bez zgody PLW; 

– dezynfekcje wstępne (po usunięciu zwłok zwierząt z gospodarstw) przeprowadzano na 
ogół w dniu usunięcia zwłok drobiu, bądź najpóźniej 2 dni po ich usunięciu; 

– od dnia wykrycia grypy ptaków nie sporządzano protokołów aktualnej sytuacji w ognisku 
choroby. 

 [dowód: akta kontroli str. 773-849] 

3. W 2017 r. łączne wydatki PIW wyniosły 61.148.827,33 zł, z czego w dziale 010 
(Rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01022 (Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz 
badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i 
produktach pochodzenia zwierzęcego) zrealizowano wydatki w kwocie 59.583.509,25 zł, 
natomiast w rozdziale 01034 (Powiatowe inspektoraty weterynarii) w kwocie 1.565.318,08 
zł. W ramach wydatków poniesionych w 2017 r. w rozdz. 01022, kwota 59.498.966,79 zł 
(99,86%) to wydatki na likwidację skutków grypy ptaków w 16 ogniskach zlokalizowanych 
na terenie powiatu gorzowskiego.  

[dowód: akta kontroli str. 102-111] 

W planie finansowym PIW na 2017 r. w rozdziale 01022 przewidziano kwotę 25.000 zł. W 
związku z pojawieniem się epizootii grypy ptaków, plan wydatków w tym rozdziale był 
kilkukrotnie zwiększany4 środkami pochodzącymi z rezerw budżetu państwa (pozycje 12 
oraz 35): 
 

data zmian w planie finansowym, 
zwiększających/zmniejszających 

wydatki w rozdz. 01022 

kwota zwiększenia kwota zwiększenia z uwzględnieniem 
poszczególnych paragrafów klasyfikacji 

budżetowej5 

plan finansowy 25.000 
4000 5.000 

4170 20.000 

12.01.2017 3.221.000 4000 3.221.000 

24.02.2017 27.528.000 

4000 9.600.000 

4590 14.978.000 

4600 2.950.000 

20.03.2017 19.359.700 

4000 7.000.000 

4170 500.000 

4410 1.000 

4590 5.003.200 

4600 6.855.500 

5.07.2017 (-) 105.000 4170 (-) 105.000 

21.07.2017 10.398.200 

4000 3.893.000 

4230 5.000 

4590 5.544.000 

4600 956.200 

26.07.2017 8.000 4590 8.000 

12.10.2017 200.000 4000 200.000 

Razem 60.634.900 

4000 
4170 
4230 
4410 
4590 
4600 

23.919.000 
415.000 

5.000 
1.000 

25.533.200 
10.761.700 

 

                                                      
4 Oraz jeden raz zmniejszony: 5.07.2017 r. 
5 400 Grupa wydatków bieżących jednostki, 417 Wynagrodzenia bezosobowe, 423 Zakup leków, 
wyrobów medycznych i produktów biobójczych, 441 Podróże służbowe krajowe, 459 Kary i 
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, 460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane 
na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 
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Decyzją z dnia 27.12.2017 r. Wojewoda Lubuski, na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 
pkt 2 ufp, zablokował planowane wydatki PIW w par. 4000 na kwotę 668.000 zł.  

[dowód: akta kontroli str. 112-133] 

Na łączną wartość brutto wszystkich wydatków PIW poniesionych w związku z usuwaniem 
skutków grypy ptaków na terenie powiatu gorzowskiego (59.498.966,79 zł) złożyły się 
wydatki na:  
 badania – 12.544,26 zł6, 
 czyszczenie i dezynfekcję – 3.359.191,26 zł, 
 ubój i zniszczenie – 54.988.846,54 zł, 
 wynagrodzenia – 25.270,92 zł, 
 inne koszty – 1.113.113,81 zł. 

W ramach kwoty przeznaczonej na ubój i zniszczenie (54.988.846,54 zł) wydatkowano: 
 36.294.294,09 zł na odszkodowania, 
 10.102.261,69 zł na zabicie zwierząt, 
 8.592.290,76 zł na utylizację (wraz z transportem) zwierząt i pozostałych produktów.    

 [dowód: akta kontroli str. 105-107, 134] 

4. Z tytułu odszkodowań, w związku z grypą ptaków, PIW wypłacił kwotę 36.294.294,09 zł, 
z czego   25.532.629,73 zł to odszkodowania na rzecz osób fizycznych, a 10.761.664,36 zł 
– odszkodowania na rzecz osób prawnych.7  

Dane dotyczące dnia wydania przez PLW decyzji przyznającej odszkodowanie hodowcom 
drobiu (osoby prawne) wraz z sumaryczną wartością odszkodowań przyznanych w 
konkretnym dniu kształtowały się następująco:  
 10.02.2017 r. – 2.555.670,23 zł, 
 20.02.2017 r. – 384.686,13 zł, 
 10.03.2017 r. – 7.044.989,45 zł, 
 14.03.2017 r. – 776.318,55 zł.   

Na rzecz PIW, w związku z epizootią grypy ptaków, przyznane zostały następujące środki z 
rezerw celowych, przeznaczone na odszkodowania dla osób prawnych (par. 4600): w dniu 
24.02.2017 r. – 2.950.000 zł, w dniu 20.03.2017 r. – 6.855.500 zł, w dniu 21.07.2017 r. – 
956.200 zł.  

Biorąc powyższe pod uwagę, uwzględniając kwoty przyznanych odszkodowań dla osób 
prawnych oraz wysokość środków o jakie na ten cel był zwiększany plan finansowy PIW, a 
także mając na względzie daty wydania stosownych decyzji przez PLW oraz daty zmian 
planu finansowego, PLW zaciągnął zobowiązanie do sfinansowania kosztów wypłaty 
odszkodowań dla hodowców drobiu (będących osobami prawnymi) na kwotę 10.752.020,72 
zł, pomimo braku zabezpieczenia środków na ten cel w planie finansowym PIW.   

Daty wydania przez PLW decyzji przyznającej odszkodowanie hodowcom drobiu (osoby 
fizyczne) wraz z sumaryczną wartością odszkodowań kształtowały się następująco:  
 9.02.2017 r. – 298.114,61 zł, 
 10.02.2017 r. – 6.891.738,90 zł, 
 13.02.2017 r. – 956.311,03 zł, 
 15.02.2017 r. – 226.678,91 zł, 
 17.02.2017 r. – 1.187.901,51 zł, 
 20.02.2017 r. – 1.558.740,10 zł, 
 6.03.2017 r. – 490,67 zł, 
 10.03.2017 r. – 9.783.222,25 zł, 
 13.03.2017 r. – 1.611.307,37 zł, 
 14.03.2017 r. – 2.109.083,25 zł, 
 15.03.2017 r. – 892.927,98 zł, 
 21.03.2017 r. – 308,00 zł, 

                                                      
6 W całości przeznaczono na perlustracje. 
7 Natomiast dokonując podziału tych środków ze względu na przedmiot odszkodowań: za zabite 
zwierzęta wypłacono 35.654.813,16 zł, zaś za zniszczone produkty – 639.480,93 zł.    
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 24.03.2017 r. – 413,38 zł, 
 27.03.2017 r. – 2.763,19 zł, 
 31.03.2017 r. – 1.349,94 zł, 
 10.04.2017 r. – 3.488,58 zł, 
 24.07.2017 r. – 7.790,06 zł.  

Na rzecz PIW, w związku z epizootią grypy ptaków, przyznane zostały następujące środki z 
rezerw celowych, przeznaczone na odszkodowania dla osób fizycznych (par. 4590): w dniu 
24.02.2017 r. – 14.978.000 zł, w dniu 20.03.2017 r. – 5.003.200 zł, w dniu 21.07.2017 r. – 
5.544.000 zł,  w dniu 26.07.2017 r. – 8.000 zł.   

Biorąc powyższe pod uwagę, uwzględniając kwoty przyznanych odszkodowań dla osób 
fizycznych oraz wysokość środków o jakie na ten cel był zwiększany plan finansowy PIW, a 
także mając na względzie daty wydania stosownych decyzji przez PLW oraz daty zmian 
planu finansowego, PLW zaciągnął zobowiązanie do sfinansowania kosztów wypłaty 
odszkodowań dla hodowców drobiu (będących osobami fizycznymi) na kwotę 
21.673.754,46 zł, pomimo braku zabezpieczenia środków na ten cel w planie finansowym 
PIW.   

  [dowód: akta kontroli str. 112-133, 249-326] 

Na rzecz PIW, w związku z epizootią grypy ptaków, w okresie od wybuchu choroby do 
końca marca 2017 r., przyznane zostały następujące środki z rezerw celowych, 
przeznaczone na wydatki bieżące związane z walką z HPAI: w dniu 12.01.2017 r. – 
3.221.000 zł, w dniu 24.02.2017 r. – 9.600.000 zł, w dniu 20.03.2017 r. – 7.000.000 zł; w 
planie finansowym na 2017 r. przewidziano na ten cel kwotę 5.000 zł.   

Analiza procesu zaciągania zobowiązań wobec niektórych podmiotów8 świadczących usługi 
w zakresie czyszczenia i dezynfekcji, a także uboju i utylizacji wykazała, że w okresie od 
wybuchu epizootii do 2.02.2017 r. ich wysokość wyniosła 9.122.399,51 zł, czyli o 
5.896.399,51 zł więcej niż w tym okresie było zapewnionych na ten cel w planie finansowym 
PIW.   

  [dowód: akta kontroli str. 135-178, 182-248, 327-770] 

PLW, zapytani dlaczego: 

− wbrew przepisowi art. 46 ust. 1 ufp zaciągnięto – pomimo braku zabezpieczenia 
środków w planie finansowym PIW na łączną kwotę 38.322.174,69 zł – zobowiązania 
do sfinansowania kosztów dezynfekcji skażonych grypą ptaków gospodarstw, 
wyposażania oraz środków transportu, kosztów uboju drobiu, utylizacji zwłok zwierząt, 
pomiotu drobiowego, pasz wraz z usługami transportu ww. odpadów, a także 
odszkodowań dla hodowców drobiu? 

− pomimo braku uprawnienia do zawierania umów dotyczących zlecania realizacji 
czynności, o których mowa w art. 49 ust. 11 uozz9 oraz braku upoważnienia do 
dokonywania bezpośrednich płatności podmiotom trudniącym się wykonywaniem usług 
wymienionych w tym przepisie, zlecono ich wykonanie, w efekcie czego PIW z tego 
tytułu wypłacił usługobiorcom kwotę 14.694.334,08 zł? 

− zlecając wykonanie ww. usług, wbrew przepisowi art. 44 ust. 4 ufp, nie zastosowano 
procedur przewidzianych w Pzp?  

Były PLW Z. Marks wyjaśnił: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego PLW 
ma miesiąc na wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznaniu odszkodowania. Nie 
traktowałbym decyzji jako typowe „zaciąganie zobowiązania”. W sprawie należy także 

                                                      
8 Firmy A, B, C, D, E, F, G oraz K (było trzynastu usługodawców realizujących zadania z zakresu 
czyszczenia i dezynfekcji oraz uboju i utylizacji, które w wystąpieniu pokontrolnym skrótowo 
określono literami alfabetu od „A” do „Ł”).  
9 Stosownie do art. 49 ust. 11 uozz, podmiotowi, który poniósł koszty związane z zabiciem lub 
ubojem zwierząt, transportowaniem zwierząt lub zwłok zwierzęcych albo unieszkodliwieniem zwłok 
zwierzęcych, wykonując nakazy organów Inspekcji Weterynaryjnej, przysługuje ze środków budżetu 
państwa zwrot faktycznie poniesionych wydatków.    
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pamiętać, że szybkie przyznanie odszkodowania to często „być albo nie być” dla 
hodowców. Niezależnie od powyższego zobowiązania wymagające przekroczenia kwoty 
wydatków na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt były zaciągane w chwili wystąpienia 
takiej choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Plan finansowy na rok 2017 nie 
przewidywał wystąpienia tak wielu ognisk tej choroby u tak dużej ilości ptaków. 
Zobowiązania zostały zaciągane w celu jak najszybszego zwalczenia choroby, mogącej 
spowodować w przypadku dalszego jej rozprzestrzeniania olbrzymie straty właścicieli 
ptaków oraz olbrzymie straty dla gospodarki krajowej i utratą przez Polskę statusu kraju 
wolnego od tej choroby (…) Umowy na wykonanie czynności mające na celu jak najszybsze 
zwalczenie choroby (…) zawierane były zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. Wykonanie 
tych czynności nie należało do obowiązków PLW jako organu. Jednakże w celu możliwie jak 
najszybszego zwalczenia choroby, PLW zawierał umowy z wykonującymi określone 
czynności podmiotami, które obciążały finansowo właścicieli skażonych gospodarstw. 
Wybór podmiotów świadczących usługi w zakresie objętym zwalczaniem epizootii wynikał 
wyłącznie z możliwie najszybszego terminu podjęcia tych czynności. Stosowanie procedur 
przewidzianych w Prawie zamówień publicznych w bardzo znacznym stopniu opóźniłoby 
zwalczenie HPAI, co z kolei mogłoby prowadzić do rozprzestrzenienia choroby i 
spowodowania strat wyżej opisanych. W sprawie należy przy tym zauważyć, że dzięki 
zawieranym przez podmioty prywatne umową cesji, środki publiczne zostały ostatecznie 
rozdysponowane w sposób zgodny z art. 49 ust. 11 uozz. 

Były Zastępca LWLW J. Malski oraz PLW M. Matysek w swoich wyjaśnieniach powołali się 
na te same okoliczności (stan wyższej konieczności, niezbędny pośpiech, wysoka 
zjadliwość epizootii, szczupłość środków finansowych przewidzianych w planie finansowym 
PIW). M. Matysek ponadto wyjaśniła: PLW zawierając pisemne lub ustne umowy miał wpływ 
na wysokość kosztów realizacji zadań, na obiektywny i odpowiadający faktycznym 
potrzebom wybór wykonawcy, na konkretne uzgodnienia co do rodzaju pracy, terminu i 
sposobu jej wykonania, potrzebnego sprzętu, ludzi, zabezpieczenia przeciwepizootycznego 
ludzi, pojazdów, sprzętu, działań – tak, żeby działania przeprowadzić szybko, sprawnie, bez 
ryzyka rozprzestrzenienia choroby wskutek prowadzonych działań. Tylko IW posiada pełną 
wiedzę merytoryczną w zakresie przepisów i zasad zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, 
nadzorowania działań. Hodowca powinien zapewnić pomoc przy działaniach. 

Z kolei J. Malski podkreślił wagę obowiązujących rozwiązań prawnych dotyczących wypłaty 
odszkodowań, wskazując, iż szacowanie zwierząt powinno nastąpić przed zabiciem lub 
poddaniem ubojowi (par. 6 ust. 1 rozporządzenia z 30.07.2009 r.), zatem przepisy prawa 
wyraźnie wskazują termin szacowania, co z kolei jest podstawą do wydania decyzji o 
wysokości odszkodowania.      

[dowód: akta kontroli str. 1029-1049] 

5. Koszt czyszczenia i dezynfekcji we wszystkich 16 ogniskach wyniósł 3.359.191,26 zł10. 
Wykonanie ww. usług zostało zlecone przez PLW dwóm podmiotom zewnętrznym na 
podstawie umów zawartych w dniach 4.12.2016 r. (jedna umowa z pierwszą firmą, dalej 
jako „firma A”) oraz 21.01.2017 r. (trzynaście umów z drugą firmą, dalej jako „firma B”).  

Firmie A, z tytułu zrealizowanych prac, PIW wypłacił 233.115,51 zł, natomiast firmie B – 
3.126.075,75 zł. 

Dokumentami stanowiącymi podstawę dokonania przedmiotowych wydatków były: umowy 
zawarte przez PLW z wykonawcami, faktury przedkładane przez zleceniobiorców, protokoły 
oczyszczenia/odkażenia oraz inne dokumenty, jak np. sprawozdania z obsługi mat 
dezynfekcyjnych.  

Wybór wykonawców zleconych usług nie był poprzedzony zastosowaniem procedur 
przewidzianych w Pzp. 

Stosownie do umowy z firmą A, była ona zobowiązana do bieżącej i ostatecznej dezynfekcji 
gospodarstw objętych działaniami zwalczania grypy ptaków, w tym w ogniskach choroby 
(…), dezynfekcji pojazdów opuszczających ogniska choroby zakaźnej (…), sporządzanie 

                                                      
10 Wydatki te zostały ujęte w par. 4300 klasyfikacji budżetowej – Zakup usług pozostałych. 
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zapasów 2% roztworu sody kaustycznej i dostarczenia ich do zbiorników w punktach 
kontroli ruchu obsłudze mat dezynfekcyjnych na granicach obszaru zapowietrzonego (…), 
uzgodniona cena za dezynfekcje – 0,33 zł/m2 powierzchni dezynfekowanej wraz z użytym 
środkiem chemicznym. Firma A miała wykonać ww. czynności w okresie od 4.12.2016 r. do 
dnia zakończenia działań związanych ze zwalczaniem grypy ptaków.        

Z kolei, umowy zlecenia na świadczenie usług dezynfekcyjnych, zawarte z firmą B, 
przewidywały przeprowadzenie w 13 ogniskach (od ogniska nr 4 do ogniska nr 16) 
dezynfekcji obornika w ognisku ptasiej grypy (…), a w ramach usługi dezynfekcji 
zleceniobiorca zobowiązany jest do każdorazowego dojazdu do obiektów, zastosowanie 
detergentu poprzez polanie obornika, wykonanie dezynfekcji wskazanych obiektów 
środkiem o nazwie (…), wzruszenie obornika, ponowne wykonanie zabiegu środkiem o 
nazwie (…). Z tytułu każdorazowego wykonanie czynności (…) zleceniobiorca będzie 
otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 10,50 zł za m3 dezynfekowanego obiektu. Kwota 
wynagrodzenie zostanie powiększona o aktualną stawkę podatku VAT. Umowy z firmą B 
zostały zawarte na czas określony: 20-27.01.2017 r.     

Analiza zapisów ww. umów oraz dokumentów stwierdzających wykonanie prac przez 
zleceniobiorców (przedłożone faktury, protokoły z czyszczenia i odkażania) wykazała m.in., 
że: 

 pomimo zawarcia z firmą B umów zlecenia na świadczenie usług dezynfekcyjnych w 13 
ogniskach (od ogniska nr 4 do ogniska nr 16), faktycznie firma ta wykonała dezynfekcję 
w 15 ogniskach (od ogniska nr 2 do ogniska nr 16) i wystawiła łącznie 15 faktur, w tym 
również dotyczących ognisk nr 2 oraz nr 3 (na łączną kwotę 354.641,90 zł); faktury te 
zostały zatwierdzone do wypłaty przez ówczesnego PLW Z. Marksa;  

 pomimo zawarcia z firmą B umów na czas określony od 20 do 27.01.2017 r., prace w 
przeważającej części zostały wykonane po tym terminie, tj. w okresie 3.02-2.03.2017 r. 
(na łączną kwotę 2.491.303,50 zł); faktury wystawione przez usługodawcę nie zostały 
opatrzone podpisami głównego księgowego zatwierdzającego wydatek do wypłaty, jak 
również stwierdzeniem dokonania sprawdzenia wydatku pod względem formalnym i 
rachunkowym (na fakturach widnieje jedynie podpis ówczesnego PLW Z. Marksa oraz 
pracownika PIW potwierdzającego wykonanie zleconych prac);        

 pomimo zapisów w umowie z firmą A, zgodnie z którymi uzgodniono cenę za 
dezynfekcję jedynie poprzez określenie stawki za m2 zdezynfekowanej powierzchni 
(cena za dezynfekcje – 0,33 zł/m2 powierzchni dezynfekowanej wraz z użytym 
środkiem chemicznym), PIW płacił za czas pracy przy obsłudze mat dezynfekcyjnych 
(40 lub 41 zł za godzinę), pokrywał cenę zakupu niektórych preparatów 
dezynfekcyjnych, płacił za przebieg pojazdów zleceniobiorcy (1,80 zł za 1 km), w 
sytuacji gdy te składniki nie zostały wyodrębnione w umowie ze zleceniobiorcą. 
Osobami zatwierdzającymi wydatki na rzecz firmy A do zapłaty byli poprzedni PLW E. 
Ziomek-Opalińska oraz Z. Marks.  

Jak wyjaśnił w tej sprawie były PLW Z. Marks, płatności dla wymienionych firm zostały 
dokonane na podstawie złożonych faktur oraz opatrzonych podpisem pracownika PIW 
potwierdzającego wykonanie zleconych czynności (prac). Wykonywanie prac po terminie 
wskazanym w zawartych umowach czy też prac nie określonych w tych umowach było 
wynikiem potrzeby jak najszybszego skutecznego zwalczenia choroby. Brak podpisu 
głównego księgowego wynikał wyłącznie z braku w tym czasie takiej osoby, a pieniądze na 
płatności związane ze zwalczaniem choroby wpływały na konto PIW zgodnie z 
zamówieniem na te środki. 

PLW M. Matysek, odnosząc się do powyższego, wyjaśniła: Moim zdaniem treść umów 
zawartych z firmami świadczącymi usługi czyszczenia i dezynfekcji nie odpowiadała 
faktycznemu zakresowi wykonanych przez nie prac oraz część zleconych zadań została 
wykonana w czasie nieobowiązywania w/w umów z powodu skali i natężenia epizootii HPAI 
w tamtym okresie w powiecie gorzowskim. Dezynfekcja ma zasadnicze znaczenie dla 
zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby, musiała być przeprowadzana natychmiast 
na poszczególnych etapach zwalczania HPAI w ogniskach, a było ich szesnaście. Na 
bieżąco nasączano maty dezynfekcyjne wykonane na drogach, uzupełniano środki w 
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zbiornikach ustawionych przy tych matach, nasączano wymieniane maty. Wszystkie te 
działania musiały być prowadzone szybko, bez zwłoki – żeby nie dopuścić do dalszego 
rozprzestrzeniania się choroby. Dlatego tam, gdzie nie było zapisów w umowach 
obowiązywały ustne uzgodnienia z PLW. Najważniejsze w tej sytuacji było działanie. 

  [dowód: akta kontroli str. 135-178, 182-248, 1026-1036] 

6. PIW, w związku z epizootią grypy ptaków, wydatkował kwotę 18.694.552,45 zł na zakup 
usług polegających na zabiciu zwierząt, ich utylizacji, zniszczeniu innych odpadów, a także 
na transporcie związanym z utylizacją. Usługi te świadczyło łącznie jedenaście podmiotów 
(w dalszej części skrótowo określanych literami alfabetu od „C” do „Ł”). Na łączną kwotę 
wynagrodzeń wypłaconych tym podmiotom składało się: 11.335.142,82 zł wynagrodzenia 
wydatkowanego bezpośrednio na rzecz usługodawców (umowa ustna lub pisemna, której 
stronami był PIW oraz usługodawca), oraz 7.359.409,63 zł – kwota wydatkowana na rzecz 
usługodawcy na podstawie umowy cesji wierzytelności, zawartej pomiędzy poszkodowanym 
hodowcą (cedent) a usługodawcą (cesjonariusz). 

Wszystkie umowy przelewu (cesji) wierzytelności, zawarte pomiędzy poszkodowanymi 
hodowcami drobiu (cedenci) a usługodawcami (cesjonariusze), miały tę samą treść:  
 strony zgodnie oświadczały, że cedent jest dłużnikiem cesjonariusza z tytułu usług 

udokumentowanych w fakturach wskazanych w umowie cesji; 
 cedent oświadczał, że w oparciu o art. 49 ust. 11 uozz przysługuje mu od Skarbu 

Państwa, tj. w tym przypadku PIW, zwrot faktycznie poniesionych kosztów związanych 
z zabiciem lub ubojem zwierząt, transportowaniem zwierząt lub zwłok zwierzęcych albo 
unieszkodliwieniem zwłok zwierzęcych (wierzytelność przyszła); ponadto cedent 
oświadczał, że ww. koszty odpowiadają wysokości jego zadłużenia względem 
cesjonariusza; 

 w celu uregulowania ww. zadłużenia, cedent przelewał w sposób bezwarunkowy na 
rzecz cesjonariusza swoją przyszłą wierzytelność wobec PIW w pełnej wysokości; 
ponadto cedent upoważniał cesjonariusza do wystąpienia wobec PIW z żądaniem 
zwrotu kosztów, o których mowa wyżej.   

Wybór wykonawców ww. usług nie był poprzedzony zastosowaniem procedur 
przewidzianych w Pzp. 

Wyniki analizy umów i rozliczeń pomiędzy PIW a niektórymi usługodawcami, 
przeprowadzonej na podstawie zgromadzonej w PIW dokumentacji księgowej, zostały ujęte 
poniżej.    

Zgodnie z umową zawartą 2.02.2017 r. z firmą C jej przedmiotem było wykonanie usługi 
odbioru, transportu i przekazania do utylizacji ubocznych produktów pochodzenia 
zwierzęcego – materiału kategorii II, za cenę 3 zł netto za każdy odebrany kilogram 
odpadów; umowa została zawarta na okres 2-28.02.2017 r. Rozliczenia z firmą C 
dokumentują trzy faktury, przy czym dwie z nich (wystawione 20 i 23.02.2017 r.) dotyczyły 
odbioru i utylizacji zwłok drobiu za cenę jednostkową 3 zł netto za kilogram. Z kolei trzecia 
faktura wystawiona 3.03.2017 r. i opiewająca na 18.786,60 zł dotyczyła „usług związanych 
ze zbieraniem odpadów weterynaryjnych” za cenę jednostkową 7 zł netto za kilogram. Pod 
wszystkimi ww. fakturami (w tym w miejscu zatwierdzenia do wypłaty) widnieje podpis Z. 
Marksa jako PLW, pomimo tego że pełnił on tę funkcję od 8.03.2017 r. Na ww. fakturach nie 
ma podpisów głównego księgowego, potwierdzających dokonanie sprawdzenia pod 
względem formalnym i rachunkowym, a także zatwierdzenia do wypłaty przez głównego 
księgowego.   

PIW z firmą D w dniach 23.01 oraz 31.01.2017 r. zawarł 15 umów (dotyczyły ognisk od 2 do 
16), których przedmiotem było wykonanie „usługi utylizacji polegającej na załadunku, 
transporcie i zakopaniu obornika, słomy, paszy z ogniska ptasiej grypy”, za wynagrodzenie 
w wysokości 80 zł netto (dwie umowy) oraz 95 zł netto (trzynaście umów) za tonę 
wywiezionego obornika, słomy i paszy z ogniska; innych składników wynagrodzenia strony 
w ww. umowach nie ustaliły. Obok faktur dokumentujących wynagrodzenie za ww. usługę, 
gdzie jednostką miary była tona ww. materiałów, a cena jednostkowa wynosiła 80 albo 95 zł 
netto, zostały wystawione i opłacone również faktury za „porządkowanie pomieszczeń oraz 
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załadunek drobiu”, gdzie jednostką miary była godzina pracy – 250 zł netto. Łączna wartość 
takich faktur to 287.666,25 zł. Pod tymi fakturami widnieją podpisy ówczesnych PLW: E. 
Ziomek-Opalińskiej oraz Z. Marksa. Na większości faktur dokumentujących rozliczenia z 
firmą D brak podpisów głównego księgowego, potwierdzających dokonanie sprawdzenia 
pod względem formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenia do wypłaty przez głównego 
księgowego.   

Stosownie do umowy zawartej 24.01.2017 r. z firmą E, obowiązującej w okresie 24-
31.01.2017 r., zleceniobiorca zobowiązany był do „dojazdu do obiektów, odbioru martwych 
sztuk drobiu, transportu materiałów kategorii 2 do zakładu utylizacyjnego”, za 
wynagrodzenie w wysokości 1 tys. zł netto za tonę. Trzy faktury dokumentują wykonanie 
ww. usługi na warunkach i w czasie wskazanym wyżej, jednak pozostałe dwie faktury (na 
łączną kwotę 308.102,40 zł) były wystawione 28.12.2016 r., przy czym cena jednostkowa 
netto za utylizację materiału kategorii 2 w części z tych faktur została ustalona na 2 tys. zł 
za tonę, tj. dwa razy wyższą niż na pozostałych fakturach (pod tymi fakturami widnieje 
podpis Z. Marksa jako PLW, pomimo tego że pełnił on tę funkcję od 8.03.2017 r.).  

Płatności na rzecz firmy H (3.894.254,40 zł), firmy I (42.485,04 zł) oraz firmy L (699.501 zł) 
nie były poprzedzone zawarciem pisemnych umów. Na części faktur wystawionych przez 
firmę H brakuje potwierdzeń ich sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalnym i 
rachunkowym oraz zatwierdzenia do zapłaty. Na tych fakturach, które zostały opatrzone 
podpisami ze strony przedstawicieli PIW, najczęściej widnieje podpis Z. Marksa. Na 
fakturach wystawionych przez firmę I oraz L widnieje podpis Z. Marksa, przy jednoczesnym 
braku podpisu głównego księgowego. 

PIW z firmą K zawarł trzy umowy (w dniach 5 i 9.01.2017 r.), których przedmiotem był 
załadunek indyków na fermie na środki transportu, a następnie ich transport do zakładu 
zleceniobiorcy i uśmiercenie, przy czym część ww. usług (na kwotę 711.865,94 zł) zostało 
wykonanych przez firmę K przed zawarciem ww. umów (faktury wystawione 31.12.2016 r. i 
4.01.2017 r.). Pod tymi fakturami widnieje podpis Z. Marksa; brak na nich podpisu głównego 
księgowego.       

Firma Ł wystawiła faktury za usługi (ubój humanitarny, transport, utylizacja drobiu, utylizacja 
krwi drobiowej), które obciążały PIW na łączną kwotę 869.086,49 zł. W opisie części tych 
faktur znajduje się powołanie się na umowy zawarte przez PIW z firmą Ł, przy czym służby 
księgowe PIW nie dysponują takimi umowami. Faktury dokumentujące wzajemne 
rozliczenia pomiędzy PIW a firmą Ł, również te które zostały złożone w PIW, w związku z 
umową cesji wierzytelności pomiędzy firmą Ł a poszkodowanymi hodowcami drobiu (na 
łączną wartość 1.865.339,59 zł), posiadają liczne braki formalne – w wielu przypadkach nie 
zostały opatrzone podpisami głównego księgowego zatwierdzającego wydatek do wypłaty, 
jak również stwierdzeniem dokonania sprawdzenia wydatku pod względem merytorycznym, 
a także formalnym i rachunkowym. W przypadku części faktur, w miejscu zatwierdzenia do 
wypłaty złożone zostały podpisy przez E. Ziomek-Opalińską, albo Z. Marksa, albo J. 
Malskiego.         

[dowód: akta kontroli str. 327-770] 

Były PLW Z. Marks, odnosząc się do powyższego, wyjaśnił: płatności dla wymienionych firm 
były dokonywane na podstawie złożonych faktur, które były opisywane merytorycznie przez 
pracowników PIW bezpośrednio nadzorujących wykonanie określonych czynności (prac). 
Płatności za usługi wykraczające poza ustalenia umów z kontrahentami wynikały wyłącznie 
z potrzeby jak najszybszego skutecznego zwalczenia wysoce zjadliwej grypy ptaków, 
zapobieżenia możliwości jej rozprzestrzenienia się co powodowałoby jeszcze większe straty 
właścicieli ptaków oraz olbrzymie straty dla gospodarki krajowej. W przypadkach 
stosowania przez firmy innych cen niż to było ustalone w zawartych umowach, 
postępowanie wyjaśniające było prowadzone przez firmę prawniczą. Brak podpisu 
głównego księgowego wynikał wyłącznie z braku w tym czasie takiej osoby, a pieniądze na 
płatności związane ze zwalczaniem choroby wpływały na konto PIW zgodnie  
z zamówieniem na te środki. Obsługę finansową w tym czasie wykonywały osoby z innych 
powiatów. 
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[dowód: akta kontroli str. 1029-1044] 

7. Stosownie do art. 49 ust. 1-3 uozz, m. in. za kury, gęsi, indyki zabite lub poddane ubojowi 
z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku 
zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania przysługuje odszkodowanie ze środków 
budżetu państwa. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia, 
którą określa 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. Ponadto zgodnie z art. 49 ust. 5 uozz, 
odszkodowanie przysługuje również za zniszczone z nakazu organu Inspekcji 
Weterynaryjnej przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt produkty pochodzenia 
zwierzęcego, pasze oraz sprzęt, które nie mogą być poddane odkażaniu. 

W wyniku epizootii grypy ptaków, mającej miejsce na przełomie 2016 i 2017 roku na terenie 
powiatu gorzowskiego, hodowcom wypłacono odszkodowania za zwierzęta, pasze, zboże 
oraz sprzęt łącznie w wysokości 36.294.294,09 zł, z czego za:  

a) zwierzęta  35.654.813,16 zł,  
w szczególności za: 

– indyki  29.327.920,00 zł, 
– kury brojlery  3.506.070,00 zł, 
– kaczki  2.196.749 zł, 

b) produkty  639.480,93 zł, 
w szczególności za pasze 610.913,00 zł. 

Kwota odszkodowań wypłaconych za zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego oraz 
sprzęt w ramach pięciu objętych badaniem ognisk wyniosła łącznie 18.508.164,20 zł, z 
czego: 

a) zwierzęta 18.203.198,47 zł, 
z czego m.in. za: 

– indyki 17.595.901,04 zł, 
– gęsi 284.271,71 zł, 

b) produkty 277.965,73 zł, 
z czego m.in. za pasze 256.473,13 zł. 

[dowód: akta kontroli str. 951-969] 

Szacowania wartości zabitych lub padłych zwierząt dokonywano w pięciu kontrolowanych 
ogniskach na ogół dzień po otrzymaniu wyników z referencyjnego laboratorium o wykryciu 
wirusa grypy ptaków w pobranych próbach, nie później jednak niż 2 dni po ich otrzymaniu. 
Natomiast szacowanie wartości produktów pochodzenia zwierzęcego (pasza, słoma, 
ściółka) odbywało się dwuetapowo (z wyjątkiem ogniska nr 1 – gdzie szacowanie dobyło się 
4.12.2016 r.), tzn. w terminie około miesiąca od wykrycia HPAI następowało określenie 
rodzaju, jakości i średniej wartości rynkowej paszy, słomy itp., a następnie – po upływie 
około 3 miesięcy od wykrycia choroby – przeważanie dokonane w trakcie wywozu 
z gospodarstwa w celu zniszczenia. 

W każdym przypadku czynności szacowania były dokumentowane protokołem 
zawierającym elementy, które wynikają z § 11 ust. 1 rozporządzenia z 30.07.2009 r., na 
jego wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do cyt. wyżej rozporządzenia. Do protokołów 
szacowania dołączano między innymi kalkulacje wartości zwierząt, produktów pochodzenia 
zwierzęcego, paszy, sprzętu, rejestry hodowli zwierząt (obejmujące stan stada, liczbę 
upadków i ich przyczyn, faktury zakupu zwierząt oraz paszy, umowy kontraktacyjne, 
dokumentację przeważania, notowania rynku pasz. 

W każdym badanym przypadku, szacowanie przeprowadzane było przez trzy osoby, tj. 
pracownika Inspektoratu oraz dwóch rzeczoznawców powołanych z listy, o której mowa 
w art. 49 ust. 3 uozz. Każdorazowo rzeczoznawcy złożyli oświadczenia o niepodleganiu 
wyłączeniu, stosownie do § 5 pkt 3 rozporządzenia z 30.07.2009 r. 
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Lista rzeczoznawców prowadzona przez PLW, według stanu na grudzień 2016 r./styczeń 
2017 r., obejmowała łącznie 41 osób z terenu powiatu gorzowskiego, spośród których PLW 
wyznaczał rzeczoznawców do czynności szacowania w poszczególnych gospodarstwach. 

[dowód: akta kontroli str. 773-792, 970, 996-997] 

Z zeznań 2 spośród 7 rzeczoznawców biorących udział w szacowaniu wartości zwierząt, 
paszy lub zniszczonego sprzętu w 5 wybranych do kontroli ogniskach grypy ptaków wynika 
między innymi, że: 

– jedna z osób wyznaczonych na rzeczoznawców prowadziła gospodarstwo rolne (uprawa 
ziemi, hodowla bydła), druga zatrudniona była w urzędzie gminy jako księgowa; 
wcześniej rzeczoznawcy uczestniczyli w szacowaniu sporadycznie (wycena 
pojedynczych sztuk bydła, trzody chlewnej), bądź wcale; żadna z ww. osób nie 
prowadziła nigdy hodowli indyków, przy czym jedna z nich dawniej zajmowała się 
hodowlą gęsi i kurczaków; 

– czynności związane z szacowaniem zwierząt w ogniskach choroby trwały około czterech 
godzin; 

– liczba sztuk drobiu ustalana była na podstawie przedstawianych przez hodowców 
rejestrów chowu, dokumentów zakupu piskląt, oświadczenia hodowcy o liczbie padłych 
ptaków podczas chowu i epidemii; fizyczne przeliczanie pojedynczych ptaków ze 
względu na ich liczbę było fizycznie niemożliwe; 

– przy szacowaniu ilości pozostałej paszy brano pod uwagę oświadczenie hodowcy oraz 
średnie zapotrzebowanie do wykarmienia drobiu (także wynikające z oświadczenia 
hodowcy); ostateczne ustalenie wagi paszy i zboża odbywało się przy przeważaniu, 
którego dokonywano przy okazji ich unieszkodliwiania; 

– przy wycenie zwierząt rzeczoznawcy brali pod uwagę średnią wagę zwierząt, ich 
wartość rynkową, cenę z umowy; wyceniając np. gęsi kierowano się aktualnymi cenami 
rynkowymi, bowiem w grudniu każdego roku ceny tych zwierząt wzrastają; różnice 
w wycenie indyków spowodowane były umowami zawartymi przez poszczególnych 
hodowców z ubojniami bądź polskimi bądź niemieckimi – ceny indyków przeznaczonych 
do krajowych oraz niemieckich ubojni przyjmowano z zawartych przez hodowców umów; 
kurs euro przeliczano zgodnie z notowaniami NBP; każdorazowo przeglądano stado pod 
kątem oceny kondycji zwierząt, ważono próbę około 10-15 ptaków; przy wycenie drobiu 
brano również pod uwagę ceny zakupu pisklęcia, ceny wynikające z umów sprzedaży 
(według kontraktu), cenę rynkową, tzn. średnią cenę drobiu w zakładach drobiarskich  
i według Biuletynu MRiRW; różnica w zaproponowanej cenie kilograma mięsa indora 
(ognisko nr 16) pomiędzy rzeczoznawcami a ceną zaproponowaną przez inspektora 
PIW wynikała z uśrednienia przez rzeczoznawców ceny rynkowej i ceny wynikającej 
z kontraktu; 

– ceny pasz dla ptaków przyjmowano według faktur zakupu;  
– ceny zboża wyceniano zgodnie z wartością rynkową oraz na podstawie oświadczenia 

hodowców w zakresie ceny zakupu; 
– w ogniskach wyznaczonych najwcześniej (m.in. w ognisku nr 1) rzeczoznawcy mieli 

wątpliwości w jaki sposób wyceniać np. sprzęt do produkcji. 
[dowód: akta kontroli str. 993-995] 

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1, 4 i 5 rozporządzenia z 30.07.2009 r., wartość rynkową zwierzęcia 
podlegającego szacowaniu ustala się, uwzględniając: 
– w przypadku zwierząt rzeźnych – gatunek, masę, kondycję i wiek zwierzęcia, 
– dokumentację hodowlaną oraz dokumenty poświadczające cenę zakupu zwierzęcia, 

jeżeli dokumenty te były wystawione i możliwe jest ich uzyskanie dla celów szacowania, 
– aktualną cenę rynkową zwierzęcia w dniu szacowania oraz informacje określone  

w przepisach w sprawie zbierania danych rynkowych. 

Jak wynika z notowań cen rynku mięsa drobiowego zamieszczonych w Biuletynie 
Informacyjnym publikowanym przez MRiRW, średnia cena skupu indyka rzeźnego  
w makroregionie zachodnim wynosiła: 

 w okresie 28.11-4.12.2016 r.: indor – 4.862,6 zł/tonę, indyczka – 4.647,2 zł/tonę, 
 w okresie 12-18.12.2016 r.: indor – 4.827,8 zł/tonę, indyczka – 4.590,7 zł/tonę, 
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 w okresie 26.12.2016 r.-1.01.2017 r.: indor – 4.929,8 zł/tonę, indyczka – 4.582,3 zł/tonę, 
 w okresie 2-8.01.2017 r.: indor – 4.887,0 zł/tonę, indyczka – 4.543,9 zł/tonę. 

[dowód: akta kontroli str. 971-979] 

W wyniku szacowania wartości padłych albo zabitych ptaków w 5 objętych kontrolą ognisk 
rzeczoznawcy ustalili m. in.: 

– w ognisku nr 1 – cenę 1 kg gęsi w wys. 12,00 zł, 
– w ognisku nr 2: 

 cenę 1 kg indora (16- i 17-tygodniowego) w wys. 5,40 zł,  
 cenę 1 kg indyczki (16,5-tygodniowej) w wys. 5,04 zł,  
 cenę 1 kg indyczki (17-tygodniowej, przeznaczonej do ubojni 

zagranicznej) w wys. 6,39 zł, 
– w ognisku nr 10 – cenę 1 kg indora (18-tygodniowego) w wys. 5,20 zł, 5,21 zł i 5,23 

zł, natomiast cenę pisklęcia indyczego w wys. 8,89 zł/sztuka – według faktury 
zakupu, 

– w ognisku nr 12 – cenę 1 kg indora (22-tygodniowego, przeznaczonego do ubojni 
zagranicznej) w wys. 6,52 zł (cena wynikająca wprost z umowy zawartej pomiędzy 
hodowcą a zagraniczną ubojnią), 

– w ognisku nr 16 – cenę 1 kg indora (19- i 20-tygodniowego) w wys. 5,03 zł – przy 
czym powołani przez PLW rzeczoznawcy wskazali cenę 5,10 zł/kg, a pracownik 
Inspektoratu przeprowadzający szacowanie 4,90 zł/kg. 

Ponadto szacując wartość żywca indyczego gospodarstwie w Lubiszynie (położonego 
w strefie zapowietrzonej), powołani przez PLW rzeczoznawcy ustalili cenę 1 kg w wys. 
6,2235 zł/kg (tj. wartość wynikająca z zawartej przez hodowcę umowy kontraktacji z ubojnią 
zagraniczną), natomiast pracownik Inspektoratu przeprowadzający szacowanie w wys. 4,93 
zł/kg11 (tj. wartość wynikająca z Biuletynu MRiRW Nr 52/2016 dla makroregionu 
zachodniego).  

[dowód: akta kontroli str. 970] 

Wyjaśniając przyczyny oszacowania wartości zwierząt w wartościach wyższych od cen 
wynikających z Biuletynu Informacyjnego MRiRW, PLW wskazała, że wysokość 
odszkodowania przyznana jest indywidualnie i wycena dla innych hodowców nie ma 
znaczenia przy wycenie danego stada. Szczegółowa regulacja określająca sposób ustalenia 
wartości rynkowej zwierząt została określona  w przepisach rozporządzenia z 30.07.2009 r., 
gdzie w § 6 pkt 1 wskazano, iż: „wartość rynkową zwierzęcia podlegającego szacowaniu 
ustala się, uwzględniając: w przypadku zwierząt rzeźnych - gatunek, masę, kondycję i wiek 
zwierzęcia”. Co więcej zgodnie z ust. 1 ww. przepisu „szacowanie zwierząt powinno 
nastąpić przed zabiciem lub poddaniem ubojowi zwierzęcia z nakazu organu Inspekcji 
Weterynaryjnej, a w przypadku zwierzęcia padłego w wyniku zastosowania zabiegów 
nakazanych przez ten organ - niezwłocznie po jego padnięciu.” Z powyższych przepisów 
wynika, że szacowanie, a co za tym idzie ustalenie wartości rynkowej zwierząt dotyczy 
konkretnych zwierząt, utrzymywanych w danym gospodarstwie, gdzie rzeczoznawcy  
i powiatowy lekarz weterynarii przed ich zabiciem ustalają ich wartość rynkową 
uwzględniając gatunek, masę, kondycję i wiek zwierzęcia. Przy ustaleniu wartości rynkowej 
zwierząt nie mają żadnego znaczenia okoliczności związane z umową kontraktacji, czy 
rynkiem zbytu danych zwierząt. Różnice w wycenie zwierząt mogły wynikać z ich kondycji, 
paszy, którą były karmione, warunkami ich utrzymywania, ceny zakupu piskląt, ceny zakupu 
paszy.  

Jednocześnie, PLW w Gorzowie Wlkp. zauważa, że nie ma wpływu na wycenę zwierząt 
dokonaną przez rzeczoznawców. Rzeczoznawcy ci są niezależni i mają prawną możliwość, 
a wręcz obowiązek, przyjęcia własnej wyceny zwierząt. 

Odnosząc się natomiast do różnic w szacowaniu wartości indyków pomiędzy hodowcami 
mającymi zawarte umowy kontraktacyjne z krajowymi, bądź zagranicznymi kontrahentami, 

                                                      
11 W przedmiotowej sprawie hodowca wniósł skargę kasacyjną. Sądy I i II instancji nie znalazły 
uchybień formalnych w tak przeprowadzonym szacowaniu wartości zwierząt. 



 

14 
 

PLW wyjaśniła, że w przypadku indyczki szacowanej w ognisku nr 2 i indora szacowanego 
w ognisku nr 12 szacujący brali pod uwagę ich wartość odtworzeniową, tj. wyższe koszty 
wyhodowania ze względu na wyższe koszty zakupu piskląt i paszy oraz przetrzymanie 
indyczki i indora powyżej terminu uboju. W gospodarstwie w Lubiszynie szacujący inspektor 
PIW podał cenę 4,93 zł, w oparciu o notowania „Rynek mięsa drobiowego” nr 52/2016 ze 
strony MRiRW. 

[dowód: akta kontroli str. 1009-1015] 

Wartość rynkową produktów pochodzenia zwierzęcego, paszy i sprzętu podlegających 
szacowaniu ustalono przede wszystkim w oparciu o: 
– w przypadku pasz (paszy pełnoporcjowej lub uzupełniającej dla indyków)  – cenę 

zakupu wynikającą z faktury; 
– zbóż – jakość oraz cenę wynikającą z notowań rynku zbóż Biuletynu Informacyjnego 

MRiRW; 
– sprzęt (poidełka) – aktualną cenę rynkową, tj. ofertę producenta uszkodzonego sprzętu. 

[dowód: akta kontroli str. 970, 993-995] 

Inspektorat otrzymał dodatkowe informacje z zakresu szacowania wartości drobiu: 

a) od GLW: 
– pismo z 16.12.2016 r. w przedmiocie ustalania wartości odszkodowań za ptaki ubite 

lub zabite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej, które ze względu na etap produkcji nie 
znajdują się w obrocie rynkowym i w związku z tym problematyczne jest ustalenie ich 
wartości rynkowej; 

– pismo z 9.01.2017 r. zawierające tabele opracowane przez Krajową Radę 
Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą, określające wartość ptaków utrzymywanych 
w stadach towarowych indyczek i indorów; 

– pismo z 31.03.2017 r. zawierające tabelę opracowaną przez Krajową Radę 
Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą, odnośnie wyceny gęsi reprodukcyjnych; 

b) od WLW – pismo z 13.05.2017 r. odnośnie zasad szacowania zwierząt i ustalania 
wysokości odszkodowań za zwierzęta zabite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej, a także 
sprzęt i pasze zniszczone z jej nakazu. 

Tymczasem szacowanie wartości zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego 
w ostatnim ognisku grypy ptaków (nr 16) odbyło się odpowiednio 5.01.2017 r. oraz 
24.01.2017 r. (aneksy do protokołów szacowania z 9-13.03.2017 r.). 

[dowód: akta kontroli str. 970, 980-992] 

8. PLW rzetelnie prowadził księgi zawierające informacje o grypie ptaków, o których stanowi 
art. 51 ust. 3 pkt 1 lit. a i b uozz, tj. Księgę chorób zakaźnych zwierząt podlegających 
notyfikacji w Unii Europejskiej oraz Księgę zawierającą informacje o chorobach zakaźnych 
zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania.  

Ww. księgi były prowadzone według wzorów wynikających z załączników nr 1 i 2 do 
rozporządzenia z 25.11.2005 r. 

Ponadto wszystkie zgłoszenia dotyczące wystąpienia grypy ptaków w przypadku badanych 
ognisk choroby zostały ujęte w Książce zgłoszeń chorób zakaźnych, która prowadzona była 
według wzoru wynikającego z załącznika nr 1 do rozporządzenia z 16.01.2008 r. 

[dowód: akta kontroli str. 853-978] 

Czynności dokonywane w ramach pięciu postępowań objętych badaniem dokumentowane 
były protokołami (protokół odkażania, protokół z zabicia zwierząt, protokół z dochodzenia 
epizootycznego, protokół przekazania materiału zakaźnego do unieszkodliwienia), 
sporządzonymi zgodnie z załącznikami do rozporządzenia z 16.01.2008 r. 

[dowód: akta kontroli str. 879-902] 

PLW, stosownie do art. 51 ust. 4 i 5 uozz i według wzoru z załącznika nr 12 do 
rozporządzenia z 16.01.2008 r., zawiadomił: 
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a) sąsiednich PLW o podejrzeniu choroby zakaźnej zwierząt (4.01.2016 r.) – tylko w 
przypadku ogniska nr 1,  

b) o wygaszeniu ogniska choroby zakaźnej zwierząt: 
– w przypadku ogniska nr 1 – w dniu 30.01.2017 r. poinformowano LWLW, sąsiednich 

PLW oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., 
– w przypadku ogniska nr 2 – w dniu 10.02.2017 r. poinformowano sąsiednich PLW. 

W wyniku analizy zawiadomień sporządzonych przez PLW stwierdzono brak pisemnego 
powiadomienia (w tym faksem lub przy użyciu elektronicznych nośników informacji) przez 
PLW o: 
a) powzięciu podejrzenia lub o stwierdzeniu wysoce zjadliwej grypy ptaków, 
przeznaczonego dla: 

 LWLW (art. 51 ust. 4 pkt 1 uozz, § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia z 25.11.2005 r.) – 
ogniska nr 1 i 2, 

 sąsiednich PLW (art. 51 ust. 5 pkt 1 lit. a, b uozz) – ogniska nr 2, 10, 12 i 16; 
b) wygaszeniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków, przeznaczonego dla: 

 LWLW (art. 51 ust. 4 pkt 2 lit. a uozz) – ogniska nr 2, 10, 12 i 16, 
 sąsiednich PLW (art. 51 ust. 5 pkt 1 lit. c uozz). 

Ponadto: 
– decyzje o objęciu gospodarstwa nadzorem urzędowym oraz o wyznaczeniu ognisk nr 

1 i 2 przekazywane były do wiadomości LWLW, 
– wyznaczenie ognisk nr 10, 12 i 16 miało miejsce od 27.12.2016 do 4.01.2017, tj.  

w okresie, w którym LWLW przejął do prowadzenia jako organ pierwszej instancji 
czynności w ramach prowadzonych przez PLW postępowań administracyjnych  
w sprawach związanych z wystąpieniem grypy ptaków. 

[dowód: akta kontroli str. 850-852] 

9. Stosownie do par. 11 ust. 1 rozporządzenia z 18.12.2007 r., na obszarze zapowietrzonym 
urzędowy lekarz weterynarii m.in.: niezwłocznie sporządza spis wszystkich gospodarstw, 
niezwłocznie przeprowadza kontrole wszystkich gospodarstw komercyjnych (połączone z 
badaniem klinicznym drobiu lub innych ptaków, a jeżeli jest to konieczne, pobiera próbki do 
badań laboratoryjnych), prowadzi dokumentację dotyczącą ww. kontroli i sporządza protokół 
z tych kontroli zawierający dokonane ustalenia; dodatkowo przeprowadza kontrole 
wszystkich gospodarstw niekomercyjnych.  

Zgodnie z par. 16 ust. 1 ww. rozporządzenia, powyższe środki stosuje się co najmniej przez 
21 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska choroby, 
lecz nie krócej niż do dnia przeprowadzenia przez powiatowego lekarza weterynarii badań 
w gospodarstwach położonych na obszarze zapowietrzonym i uzyskania wyników 
wykluczających obecność wirusa grypy ptaków. 

Z kolei na obszarze zagrożonym, poza wydaniem nakazów i zakazów wskazanych 
przepisami prawa, powiatowy lekarz weterynarii niezwłocznie sporządza spis wszystkich 
gospodarstw komercyjnych (par. 17 ust. 1 ww. rozporządzenia).   

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

Szczegółowe badanie w zakresie przestrzegania zasad prowadzonych perlustracji12, którym 
objęto obszary zapowietrzone i zagrożone dla ognisk nr 1 (Deszczno z 3.12.2016 r.13) oraz 
nr 10 (Lubiszyn z 27.12.2016 r.14), wykazało m.in., że: 

                                                      
12 Regularne kontrolowanie stanu zdrowia zwierząt gatunków podatnych oraz kontrola przestrzegania 
nałożonych ograniczeń w odniesieniu do obiektów, przemieszczania się zwierząt, ludzi i środków 
transportu w celu ustalenia obecności lub nieobecności choroby oraz zablokowania 
rozprzestrzeniania się choroby poza teren aktualnego występowania. 
13 Wstępna dezynfekcja miała miejsce 5.12.2016 r.; wygaszenie stref nastąpiło 6.02.2017 r. 
14 Wstępna dezynfekcja miała miejsce 1.01.2017 r.; wygaszenie stref nastąpiło 7.03.2017 r. 
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 sporządzono spisy wszystkich gospodarstw dla obszarów zapowietrzonych oraz spisy 
wszystkich gospodarstw komercyjnych dla obszarów zagrożonych; 

 w obszarze zapowietrzonym dla ogniska nr 1 było 88 gospodarstw, w tym 18 
komercyjnych, z czego perlustracje przeprowadzono we wszystkich;  

 w obszarze zapowietrzonym dla ogniska nr 10 było 40 gospodarstw, w tym 3 
komercyjne, z czego perlustracje przeprowadzono we wszystkich;  

 w obszarach zapowietrzonym oraz zagrożonym dla ogniska nr 1 kontrole perlustracyjne 
były prowadzone odpowiednio w okresach: 5.12.2016 r. – 9.01.2017 r. oraz 5.12.2016 
r. – 20.01.2017 r., czyli dłużej niż przez 21 dni; 

 w obszarach zapowietrzonym oraz zagrożonym dla ogniska nr 10 kontrole 
perlustracyjne były prowadzone odpowiednio w okresach: 2-10.01.2017 r. oraz 2-
9.01.2017 r., czyli przez 9 i przez 8 dni;  

 w obszarze zapowietrzonym dla ogniska nr 1 kontrole perlustracyjne prowadzone były 
codziennie, sporadycznie z jednym dniem przerwy, natomiast w obszarze zagrożonym 
co kilka dni, jednak nie częściej niż co 3 dni; 

 w obszarze zapowietrzonym dla ogniska nr 10 kontrole perlustracyjne prowadzone były 
codziennie, natomiast w obszarze zagrożonym co kilka dni, jednak nie częściej niż co 3 
dni; 

 w obszarze zapowietrzonym ogniska nr 1 zapobiegawczo zabito drób we wszystkich 
gospodarstwach, zarówno komercyjnych jak i przyzagrodowych (tak samo postąpiono 
w przypadku wszystkich pozostałych ognisk, za wyjątkiem ogniska nr 10), natomiast w 
obszarze zapowietrzonym ogniska nr 10 zapobiegawczo zabito drób jedynie  
w gospodarstwach komercyjnych.  

Wyniki perlustracji były dokumentowane w formie protokołów/sprawozdań, w których 
ujmowano dane wskazujące na właściciela i miejsce położenia gospodarstwa, ilość ptaków 
w stadzie oraz ich gatunek, ewentualne zmiany liczby zwierząt w porównaniu do 
poprzedniej wizyty perlustracyjnej wraz ze wskazaniem przyczyn powstałych rozbieżności.  

W ramach prowadzonych kontroli sprawdzano przestrzeganie m.in.: 
− zakazu pojenia drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki; 
− nakazu odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie; 
− nakazu przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem 

z dzikimi ptakami oraz ich odchodami; 
− nakazu wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków 

inwentarskich;  
− nakazu stosowania przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest 

trzymany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego; 
− nakazu stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu 

zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich.  

[dowód: akta kontroli str. 95-96] 

PLW Małgorzata Matysek, zapytana dlaczego kontrole perlustracyjne w obszarze 
zapowietrzonym dla ogniska nr 10 były prowadzone jedynie przez 9 dni i zakończono je już 
10 stycznia 2017 r., jako przyczyny tego stanu rzeczy podała: 
− do tego czasu uzyskano informacje o populacji drobiu w tym obszarze, stanie jego 

zdrowia oraz przestrzeganiu zasad bioasekuracji przy jego utrzymywaniu; 
− ze względu na liczne, inne, priorytetowe  działania związane ze zwalczaniem grypy 

ptaków w powiecie gorzowskim, niedostateczny zasób lekarzy weterynarii / 
pracowników PIW i urzędowych lekarzy weterynarii/ potrzebnych do ich wykonywania  
i nadzorowania podjęto decyzję o wstrzymaniu perlustracji; 

− w ramach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podjęto decyzję  
o zaangażowaniu policji i sołtysów w lustracje miejscowości pod kątem przestrzegania 
zakazu wypuszczania drobiu z kurników oraz wykonania mat dezynfekcyjnych we 
wjazdach i wejściach; 

− nagłaśniano wydane przepisy w celu zwalczania HPAI, a także informacje  
o działaniach, rygorach i obowiązkach posiadaczy drobiu; 

− działania umożliwiały bezpiecznie wstrzymać perlustracje i skutecznie zapobiegły 
wystąpieniu HPAI w tym obszarze; 
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− nie było nowych ognisk HPAI w tym obszarze, których wystąpienie skutkowałoby 
wznowieniem perlustracji. 

[dowód: akta kontroli str. 100-101] 

10. W trakcie epizootii grypy ptaków PLW, pomimo przeprowadzenia przez urzędowych 
lekarzy weterynarii kilkuset kontroli perlustracyjnych (tylko w obszarach zapowietrzonych dla 
ognisk 1 oraz 10 skontrolowano 128 gospodarstw), nie wydał – na podstawie art. 85aa uozz 
– żadnej decyzji administracyjnej wymierzającej karę pieniężną hodowcy, np. za 
niedopełnienie zasad bioasekuracji (w tym m.in. za nieprzestrzeganie nakazu odosobnienia 
drobiu, nakazu wyłożenia mat dezynfekcyjnych, nakazu oczyszczenia i odkażenia sprzętu i 
narzędzi używanych do obsługi drobiu).  

PLW M. Matysek, odnosząc się do powyższego, wyjaśniła: W okresie zwalczania HPAI, tj. 
od grudnia 2016 r. do marca 2017 r., PLW w Gorzowie Wlkp. nie nakładał grzywien w 
formie decyzji administracyjnej z tytułu stwierdzania uchybień w zakresie przestrzegania 
zasad bioasekuracji, ponieważ w tamtym okresie urzędowi lekarze weterynarii podczas 
perlustracji w obszarach zagrożonych i zapowietrzonych  sprawdzali przestrzeganie 
rozporządzeń Wojewody Lubuskiego, ale  tego nie zapisywali, ponieważ wzór druku na 
perlustracje nie ma rubryk odnośnie kontroli bioasekuracji. W przypadku nieprawidłowości – 
z reguły wypuszczania drobiu przyzagrodowego z kurników – natychmiast polecali 
zabezpieczenie drobiu w kurnikach i mieli polecone dopilnować tego, żeby zalecenia 
wykonano w ich obecności. Pouczali przy tym hodowców o wprowadzonych przepisach i 
ciążących na nich obowiązkach. Gdyby hodowca się nie zastosował telefonicznie, 
powiadamialiby PIW, a PIW wnosiłby do Policji o interwencję. Nie przeprowadzono kontroli 
bioasekuracji w strefach wolnych, gdzie obowiązywało rozporządzenie MRiRW  
o bioasekuracji, ponieważ wszyscy inspektorzy PIW i urzędowi lekarze weterynarii byli 
zaangażowani w wykonywanie działań związanych ze zwalczaniem HPAI w ogniskach oraz 
w obszarach zapowietrzonych i zagrożonych. Liczba ognisk, wielkość obszaru powiatu 
objętego zwalczaniem i posiadany zasób inspektorów PIW i urzędowych lekarzy weterynarii 
nie pozwalał na równoczesne prowadzenie kontroli bioasekuracji w strefach wolnych.  

PLW M. Matysek, zapytana jak ocenia obecnie funkcjonujący system penalizacji hodowców 
drobiu, którzy nie przestrzegają określonych prawem nakazów i zakazów, stwierdziła: W 
obecnym stanie prawnym organy Inspekcji Weterynaryjnej są pozbawione instrumentów 
pozwalających na szybkie, sprawne i skuteczne karanie hodowców nieprzestrzegających 
przepisów, w tym zasad należytej bioasekuracji. Procedura wymierzenia kar 
administracyjnych jest pracochłonna (duże zaangażowanie PIW, przy jednoczesnej 
konieczności realizacji innych zadań), przewlekła, a jej rezultat jest odłożony w czasie i 
niepewny. W celu zdyscyplinowania małych przyzagrodowych hodowców sensowym byłoby 
uproszczenie systemu karania, np. poprzez wprowadzenie możliwości nakładania grzywien 
w postępowaniu mandatowym. Natomiast kary administracyjne powinny być stosowane 
przede wszystkim wobec podmiotów komercyjnych. Ponadto, moim zdaniem – co zostało 
wykazane m.in. w czasie walki z grypą ptaków na przełomie 2016/2017 r. – stawki grzywien 
przewidzianych w ramach postępowania administracyjnego są niewspółmierne do wartości 
utrzymywanego drobiu przyzagrodowego. Nie powinno być tak, by wysokość grzywny 
przewyższała wartość stada. To też jest przyczyną wchodzenia przez małych hodowców w 
przewlekłe postępowania odwoławcze. Moim zdaniem system karanie powinien być tak 
skonstruowany, by kara była nieuchronna, łatwo egzekwowalne, ale niekoniecznie bardzo 
dolegliwa finansowo. Kara powinna być skorelowana z kosztem nakładów jakie hodowca 
powinien ponieść w związku z niedopełnieniem danego obowiązku. 

[dowód: akta kontroli str. 179-181] 

11. Stosownie do art. 54 ust. 1 uozz, w związku z par. 1 pkt 1 rozporządzenia z 21.11.2008 
r., powiatowi lekarze weterynarii, w zakresie swojej właściwości, byli zobowiązani do 
przygotowania i aktualizacji planów gotowości zwalczania grypy ptaków (dalej jako „Plan 
gotowości”).     

Ostatnia aktualizacja Planu gotowości dla powiatu gorzowskiego została przyjęta w czerwcu 
2014 r. Plan ten zawierał informacje, o których mowa w art. 54 ust. 2 uozz.  
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Stosownie do art. 54 ust. 3 uozz, organy administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego współpracują z organami Inspekcji Weterynaryjnej przy opracowaniu i 
realizacji planów gotowości.  

Zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 4 oraz art. 54 ust. 6 uozz, plany gotowości powinny określać 
strukturę i organizację zespołów kryzysowych powiatowego lekarza weterynarii, w skład 
których wchodzić powinni pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz przedstawiciele 
organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów, których 
udział jest niezbędny w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Obsługę merytoryczną, 
organizacyjno-prawną i techniczną tych zespołów – zgodnie z art. 54 ust. 8 ww. ustawy – 
zapewnia powiatowy lekarz weterynarii.      

PLW J. Jagódka powołał Powiatowy Zespół Kryzysowy przy PLW (dalej jako „PZK”) w dniu 
2.12.2016 r. (tj. w chwili podejrzenia wystąpienia na terenie powiatu gorzowskiego grypy 
ptaków), którego zasadniczą część stanowiło troje pracowników PIW, będących lekarzami 
weterynarii zatrudnionymi na stanowiskach starszych inspektorów weterynaryjnych. 

Stosownie do Planu gotowości, PZK powinien składać się z przewodniczącego, zastępcy 
przewodniczącego, koordynatora-sekretarza, obsługi administracyjnej (minimum dwie 
osoby) oraz trzech zespołów:   
− Zespół Zwalczania Choroby, Organizacji, Nadzoru, Kontroli, BHP i Dobrostanu Zwierząt 

(konieczność obsady minimum czternastoma osobami) 

− Zespół Analizy Zagrożeń (konieczność obsady minimum dwoma osobami), 

− Zespół Monitoringu (konieczność obsady minimum czterema osobami). 

Jak wynika z powyższego, PZK powinien – zgodnie z założeniami Planu gotowości – liczyć 
25 osób. Zgodnie z Planem gotowości, w ramach PZK, obok pracowników PIW, 
występowali również urzędowi lekarze weterynarii15, rzeczoznawcy16, a także 
przedstawiciele firm oferujących uśmiercanie ptaków oraz usługi dezynfekcyjne. W skład 
zespołów kryzysowych funkcjonujących w ramach PZK PLW nie powołał przedstawicieli 
organów administracji rządowej oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.   

Według stanu na dzień 1.12.2016 r. w PIW zatrudnionych było jedenaście osób: PLW 
(lekarz weterynarii), w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt – dwóch lekarzy weterynarii  
i zootechnik; w zespole ds. bezpieczeństwa żywności – jeden lekarz weterynarii; w zespole 
ds. pasz i utylizacji – jeden lekarz weterynarii; w zespole finansowo-księgowym – główna 
księgowa oraz jej zastępczyni; w zespole administracyjnym – trzy osoby, w tym informatyk 
i pracownik gospodarczy. Według stanu na 1.12.2016 r. nieobsadzone było stanowisko 
zastępcy PLW.   

Biorąc powyższe pod uwagę, w chwili wystąpienia epizootii PIW dysponowała sześcioma 
pracownikami merytorycznymi w zakresie weterynarii, w tym pięcioma lekarzami 
weterynarii.  

Plan gotowości określał również minimalne wymagania lokalowe i techniczne, jakie powinny 
być spełnione by PZK mógł sprawnie funkcjonować. Przewidziano m.in., iż pomieszczenia 
PZK powinny być wyposażone w niezależne źródło zasilania wraz z agregatem 
prądotwórczym, pomieszczenie dyżurne wyposażone w linie telefoniczne z automatycznym 
zapisem rozmów, pomieszczenie robocze o powierzchni co najmniej 30 m2. Z kolei w 
zakresie środków łączności oraz transportu PZK powinno posiadać m.in. minimum dwie linie 

                                                      
15 Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy IW, powiatowy lekarz weterynarii, w sytuacji gdy z przyczyn 
finansowych czy organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może 
wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji 
zadań wskazanych w tym przepisie. Ponadto, stosownie do art. 18 ust. 1 ww. ustawy, organ 
Inspekcji, w przypadku stwierdzenia zagrożenia epizootycznego lub zagrożenia bezpieczeństwa 
produktów pochodzenia zwierzęcego lub w przypadku gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę 
zdrowia publicznego albo dla zabezpieczenia gospodarki narodowej przed poważnymi stratami, 
nakazuje, w drodze decyzji administracyjnej, lekarzowi weterynarii wykonywanie czynności 
koniecznych do likwidacji tego zagrożenia. 
16 O których mowa w art. 49 ust. 3 uozz.  



 

19 
 

telefonów stacjonarnych, osiem telefonów komórkowych, samochód wyposażony w agregat 
prądotwórczy.   

Biorąc pod uwagę ww. wymagania, PIW nie dysponował możliwością automatycznego 
zapisu rozmów oraz posiadał na wyposażeniu tylko jeden przenośny agregat prądotwórczy, 
tym samym był pozbawiony możliwości jednoczesnego zapewnienia niezależnego źródła 
zasilania dla swoich pomieszczeń oraz wyposażenia w agregat prądotwórczy samochodu, 
będącego własnością Inspektoratu.   

[dowód: akta kontroli str. 32-94] 

W sprawie przyjętego w PIW planu gotowości, w szczególności jego 
przydatności/funkcjonalności w sytuacji wystąpienia epizootii grypy ptaków, PLW 
Małgorzata Matysek wyjaśniła: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. przy 
aktualizacji planów gotowości współpracował z organami samorządu terytorialnego i innymi 
jednostkami i służbami przez omawianie działań przydzielonych w planie tym organom, 
jednostkom i służbom, uaktualnianie danych osób i telefonów kontaktowych, uzgadnianie 
zasad współpracy. Plan gotowości HPAI aktualizowano zgodnie z poleceniami Lubuskiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, przez uaktualnienie podstaw prawnych przepisów 
wskazanych we wzorach druków oraz niektórych zmieniających się danych w części 
powiatowej Planu. Przy tym na bieżąco aktualizowano dane w rejestrach i wykazach PIW 
dotyczące danych nadzorowanych podmiotów, w tym ferm drobiu. Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Gorzowie Wlkp. nie był autorem Planu. Plan jest tworzony w Głównym 
Inspektoracie Weterynarii i z tego względu PLW nie może nic zmieniać w treści Planu, za 
wyjątkiem wpisania we wskazanych drukach tzw. części Powiatowej Planu danych 
dotyczących powiatu gorzowskiego i ich aktualizowania w miarę potrzeb. Nie ma potrzeby 
aktualizowania planu corocznie, jeśli nie wystąpiły daleko idące zmiany. Wzór druku należy 
traktować jako pomocny do sporządzania konkretnego dokumentu w przypadku faktycznej 
potrzeby. Plany gotowości są zbyt obszerne i zawiłe. Powinny być skrócone, bardziej 
przystępne i szablonowe, co ułatwiłoby ich czytanie w okresie spokoju i zastosowanie w 
przypadku wybuchu epizootii. Trzeba przekształcić plany gotowości w faktyczne narzędzie 
praktycznej współpracy z innymi służbami i inspekcjami oraz organami administracji 
samorządowej (podział zadań i ich realizacja). Trzeba do planów gotowości wprowadzić 
wzory aktów administracyjnych, aktów normatywnych, wezwań i zaleceń i innych pism 
urzędowych, które będą miały faktyczny wymiar praktyczny, to znaczy na ich podstawie 
będzie można przygotować projekt decyzji i aktu normatywnego w nie więcej niż w 2 
godziny, a innego pisma urzędowego w nie więcej niż 30 minut. Plany są potrzebne, 
ponieważ wskazują przepisy prawne, zawierają opisy działań, współpracy, procedury – 
wskazują jak wykonać przepisy prawne dotyczące zwalczania wskazanych chorób 
zakaźnych zwierząt. (…). 

PLW M. Matysek, zapytana dlaczego w skład PZK przy PLW nie weszli przedstawiciele 

organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, wyjaśniła, że 

wchodzą oni już w skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Staroście 

Gorzowskim, zatem powoływanie ich dodatkowo do PZK przy PLW byłoby niezasadne.    

[dowód: akta kontroli str. 97-99] 

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

1. PLW, wbrew przepisowi art. 46 ust. 1 ufp zaciągał – pomimo braku zabezpieczenia 
środków w planie finansowym na łączną kwotę 38.322.174,69 zł – zobowiązania do 
sfinansowania kosztów dezynfekcji skażonych grypą ptaków gospodarstw, wyposażania 
oraz środków transportu, kosztów uboju drobiu, utylizacji zwłok zwierząt, pomiotu 
drobiowego, pasz wraz z usługami transportu ww. odpadów, a także odszkodowań dla 
hodowców drobiu.  

(dowód: akta kontroli str. 102-178, 182-770, 1029-1049) 

2. PLW, pomimo braku uprawnienia do zawierania umów dotyczących zlecania realizacji 
czynności, o których mowa w art. 49 ust. 11 uozz oraz braku upoważnienia do dokonywania 
bezpośrednich płatności podmiotom trudniącym się wykonywaniem usług wymienionych  

Ustalone 

nieprawidłowości 
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w tym przepisie, zlecił ich wykonanie, w efekcie czego wypłacono z tego tytułu 
usługobiorcom kwotę 14.694.334,08 zł. 

Stosownie do art. 49 ust. 11 uozz, podmiotowi, który poniósł koszty związane z zabiciem lub 
ubojem zwierząt, transportowaniem zwierząt lub zwłok zwierzęcych albo unieszkodliwieniem 
zwłok zwierzęcych, wykonując nakazy organów Inspekcji Weterynaryjnej, przysługuje ze 
środków budżetu państwa zwrot faktycznie poniesionych wydatków.    

Przepisy prawa nie dają organom Inspekcji Weterynaryjnej uprawnień do zawierania umów 
dotyczących zlecania realizacji ww. czynności, ani do dokonywania bezpośrednich płatności 
podmiotom trudniącym się wykonywaniem usług, o których mowa w art. 49 ust. 11 uozz.    

Ponadto, zlecając wykonanie ww. usług, wbrew przepisowi art. 44 ust. 4 ufp, nie stosowano 
procedur przewidzianych w Pzp.  

Dodatkowo, osoby reprezentujące PIW częstokroć nie zawierały pisemnych umów z firmami 
świadczącymi usługi związane z likwidacją skutków grypy ptaków, zaś w przypadku 
zawarcia takich umów zakres realizowanych usług nie zawsze odpowiadał ich zapisom, 
bądź stosowano ceny nieprzewidziane w tych umowach, ewentualnie świadczenia były 
realizowane w okresie, w których odnoszące się do nich umowy już nie obowiązywały. Braki 
posiadały również dowody księgowe dokumentujące rozliczenia PIW ze swoimi 
kontrahentami – częstokroć brakowało zatwierdzenia wydatku do wypłaty przez 
upoważnione do tego osoby, nie odnotowywano stwierdzenia dokonania sprawdzenia 
wydatku pod względem formalnym i rachunkowym (art. 21 ust. 1 pkt 6 uor).      

Okolicznościami jakie należy uwzględnić przy ocenie powyższej nieprawidłowości oraz 
nieprawidłowości opisanej w pkt. 1 są – zdaniem NIK – konieczny pośpiech jaki był 
wymagany przy podejmowaniu działań mających na celu ograniczenie skutków epizootii 
grypy ptaków, a w szczególności przeciwdziałanie rozprzestrzenieniu się choroby. Wpływ 
na skalę i zakres tych nieprawidłowości mogły mieć również częste zmiany na stanowisku 
PLW oraz głównego księgowego PIW.   

(dowód: akta kontroli str. 112-133, 135-178, 182-248, 327-770, 1026-1044) 

3. Zgodnie z art. 51 ust. 4 uozz, powiatowy lekarz weterynarii przekazuje wojewódzkiemu 
lekarzowi weterynarii: 
a) informację o powzięciu podejrzenia lub o stwierdzeniu choroby zakaźnej zwierząt 

podlegającej obowiązkowi zwalczania lub notyfikacji w Unii Europejskiej - niezwłocznie 
po powzięciu tego podejrzenia lub stwierdzeniu choroby, 

b) informację o wygaszaniu ogniska chorób, o których mowa wyżej. 

Jednocześnie z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia z 25.11.2005 r. wynika że ww. informacje 
przekazywane są wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii w formie pisemnej, w tym faksem, 
lub przy użyciu elektronicznych nośników informacji oraz zawierają elementy 
wyszczególnione w ust. 2 cyt. wyżej przepisu rozporządzenia. 

Natomiast, zgodnie z art. 51 ust. 5 pkt 1 uozz, powiatowy lekarz weterynarii przekazuje 
niezwłocznie sąsiednim powiatowym lekarzom weterynarii informacje o: 
a) podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia choroby wymienionej w pkt 1-15 załącznika nr 

2 ustawy, 
b) wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt podlegającej notyfikacji w Unii Europejskiej, 
c) wygaszaniu ogniska chorób, o których mowa w lit. a i b. 

Przedmiotowe informacje są przekazywane sąsiednim powiatowym lekarzom weterynarii 
pisemnie, według wzoru wynikającego z uregulowań wewnętrznych (Plan gotowości). 

W wyniku kontroli ustalono, że PLW nie informował pisemnie LWLW o: 
– powzięciu podejrzenia lub o stwierdzeniu wysoce zjadliwej grypy ptaków – w przypadku 

ognisk nr 1 i 2 (art. 51 ust. 4 pkt 1 uozz, § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia z 25.11.2005 r.), 
– wygaszeniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków – w przypadku ognisk nr 2, 10, 12 

i 16 (art. 51 ust. 4 pkt 2 lit. a uozz). 

Ponadto, PLW nie informował pisemnie sąsiednich powiatowych lekarzy weterynarii o: 
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– powzięciu podejrzenia lub o stwierdzeniu wysoce zjadliwej grypy ptaków – w przypadku 
ognisk nr 2, 10, 12 i 16 (art. 51 ust. 5 pkt 1 lit. a, b uozz), 

– wygaszeniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków – w przypadku ognisk nr 10, 12 i 16 
(art. 51 ust. 5 pkt 1 lit. c uozz). 

M. Matysek oraz J. Malski wyjaśnili, że nie informowano pisemnie LWLW o powzięciu 
podejrzenia lub o stwierdzeniu HPAI w przypadku pięciu ognisk oraz o wygaszeniu ognisk 
nr 2, 10, 12, 16 według urzędowych wzorów druków. Powyższe informacje przekazywane 
były telefonicznie oraz w innych pismach. Nie informowano pisemnie innych powiatowych 
lekarzy o podejrzeniu i stwierdzeniu ognisk nr 2, 10, 12 i 16 oraz o wygaszeniu ognisk HPAI 
nr 10,12,16, ale również i w tym przypadku informacje te przekazywane były telefonicznie, a 
także na naradach w WIW. Ponadto, wszyscy powiatowi lekarze śledzili wydawane 
komunikaty oraz rozporządzenia Wojewody, tak więc posiadali wiedzę w tym zakresie, 
pomimo braku formalnych (pisemnych) powiadomień. Przyczyną braku przekazania 
informacji w formie pisemnej był wybuch w krótkim czasie dużej liczby ognisk choroby, 
konieczność zajęcia się organizacją zwalczania HPAI, ogrom spraw i zadań, fizyczny brak 
czasu. 

[dowód: akta kontroli str. 850-852, 1009-1015, 1018-1022, 1050-1052] 

4. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1, 3, 4 oraz 5 rozporządzenia z 18.12.2007 r., powiatowy lekarz 
weterynarii, po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia grypy ptaków, 
podejmuje niezwłocznie wymienione w cyt. przepisie czynności mające na celu wykrycie 
albo wykluczenie tej choroby, w szczególności niezwłocznie obejmuje gospodarstwa 
nadzorem urzędowym. 

W wyniku kontroli ustalono, że PLW, po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu 
wystąpienia grypy ptaków nie wydał decyzji o objęciu trzech gospodarstw nadzorem 
urzędowym (w przypadku ognisk nr 10, 12 i 16), a w konsekwencji nie sformułował 
formalnie wobec hodowców nakazów i zakazów przewidzianych dla zwalczania grypy 
ptaków, wynikających z cyt. wyżej przepisu. 

[dowód: akta kontroli str. 773-792, 850-852] 

J. Malski wyjaśnił: W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby, hodowcy otrzymywali 
ustne decyzje o wystąpieniu podejrzenia wystąpienia grypy ptaków wraz z nakazami i 
zakazami obowiązującymi w danej sytuacji. Ponadto od momentu pobrania prób do 
laboratoryjnych badań wyjaśniających, przy wejściach i/lub wjazdach do gospodarstw 
rozstawiane były posterunki Policji, zabezpieczające przed nieprzestrzeganiem zakazów 
dotyczących m.in.: przemieszczania drobiu z- i do gospodarstwa, przemieszczania osób, 
pojazdów oraz zwierząt innych niż drób z gospodarstwa i do gospodarstwa, 
przemieszczania mięsa drobiowego lub drobiu padłego, środków żywienia zwierząt, 
ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, odchodów, ściółki, sprzętu i innych 
przedmiotów mogących przenosić grypę ptaków – bez zgody LWLW. Skuteczne zwalczanie 
choroby w kolejnych ogniskach oraz zabezpieczenie kolejnych ferm przed przeniesieniem 
wirusa gryp ptaków wymagało podejmowania natychmiastowych działań, związku z tym, 
aby uniknąć zbędnej zwłoki, szereg decyzji, poleceń służbowych i informacji 
przekazywanych było ustnie – bezpośrednio lub drogą telefoniczną. 

[dowód: akta kontroli str. 1018-1022] 

NIK zwraca uwagę, iż ustalanie wartości drobiu rzeźnego w trakcie jego szacowania nie 
przebiegało w sposób jednolity. W gospodarstwach mających zawarte umowy 
kontraktacyjne z zagranicznymi ubojniami, w jednym przypadku PLW przyjmował cenę 
kilograma indyka wprost z umowy, w innym natomiast stosowano średnią cenę skupu 
w zakładach drobiarskich makroregionu zachodniego wynikającą z biuletynu publikowanego 
przez MRiRW. Wpływ na taki sposób szacowania mogły mieć nieprecyzyjne przepisy 
rozporządzenia w zakresie szacowania, brak szczegółowych wytycznych (choćby brak 
określenia wielkości próby zwierząt do przeważania), a także brak doświadczenia przy 
szacowaniu wartości zwierząt na tak wielką skalę pod presją czasu oraz lokalna specyfika 

Uwaga dotycząca 

badanej działalności 



 

22 
 

rynku (umowy z zagranicznymi ubojniami). Mając powyższe na uwadze, Najwyższa Izba 
Kontroli dostrzega potrzebę wypracowania jednolitej praktyki wyceny zwierząt. 

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

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na zaciąganiu zobowiązań, 
pomimo braku zabezpieczenia odpowiednich środków w planie finansowym PIW; zlecaniu 
realizacji czynności takich jak ubój, utylizacja i dezynfekcja, pomimo braku uprawnienia do 
zawierania umów w tym zakresie; uchybieniach w dokumentowaniu zobowiązań umownych 
i rozliczeń, jakie łączyły PIW z firmami świadczącymi usługi związane z likwidacją skutków 
grypy ptaków; niewydawaniu decyzji o objęciu gospodarstw nadzorem urzędowym po 
otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia grypy ptaków; braku pisemnych 
powiadomień LWLW, a także sąsiednich powiatowych lekarzy weterynarii o powzięciu 
podejrzenia, stwierdzeniu choroby, bądź o wygaszeniu jej ogniska. 

Niewątpliwy wpływ na powstanie ww. nieprawidłowości mógł mieć pośpiech jaki towarzyszył 
koniecznym działaniom podejmowanym w celu ograniczenia skutków grypy ptaków oraz 
skala epizootii w powiecie gorzowskim. Zdaniem NIK, do wystąpienia niektórych spośród 
ww. nieprawidłowości mogły się przyczynić również częste zmiany na stanowisku PLW.   

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

Współpraca PLW z poszczególnymi organami, służbami i podmiotami w zakresie 
zapobiegania i usuwania skutków wysoce zjadliwej grypy ptaków przybrała między innymi 
następujące formy: 

– gminy rozpowszechniały wśród hodowców i mieszkańców informacje otrzymywane od 
Inspekcji Weterynaryjnej, treść rozporządzeń Wojewody Lubuskiego oraz Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydanych w związku z wystąpieniem epizootii; informowanie 
mieszkańców odbywało się w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie, za 
pośrednictwem sołtysów, poprzez zamieszczenie pism i ulotek na stronach 
internetowych; gminy odpowiadały za wykonanie i utrzymanie mat dezynfekcyjnych na 
drogach znajdujących się w ich zarządzie; Gmina Deszczno zbierała wnioski o wypłatę 
odszkodowań od hodowców utrzymujących drób przyzagrodowy, a następnie 
dostarczała je do siedziby Inspektoratu; pracownicy gmin Lubiszyn i Deszczno 
zaangażowali się w poszukiwania miejsc zagrzebania obornika; ponadto pomiędzy 
Inspektoratem a poszczególnymi gminami wymieniano informacje o bieżącej sytuacji 
i podejmowanych działaniach, organizowano spotkania z mieszkańcami; gminy brały 
udział w oznakowywaniu stref; 

– Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. – zwoływało posiedzenia Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego oraz koordynowało działania przy zwalczaniu HPAI do 
momentu powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; ponadto 
Starostwo rozpowszechniało informacje o przepisach wydawanych w związku 
z wystąpieniem epizootii, organizowało spotkania z mieszkańcami, odpowiadało za 
wykonanie i utrzymanie mat dezynfekcyjnych na drogach powiatowych, na bieżąco 
wymieniało informacje z Inspekcją o aktualnej sytuacji i podejmowanych działaniach; 

– Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz Zespół ds. zwalczania epizootii 
grypy ptaków w województwie lubuskim17 – koordynowały działania podejmowane 
w związku z wystąpieniem grypy ptaków, udzielały pomocy przy poszukiwaniu 

                                                      
17 Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z 30 grudnia 2016 r. 
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podmiotów zajmujących się załadunkiem padłego drobiu (wykorzystanie wojska), 
utylizacją i transportem drobiu, zapewnienie konwoju policyjnego; pomoc przy 
poszukiwaniu miejsc zagrzebania obornika i podmiotów celem wywozu obornika 
z ognisk HPAI; bieżąca wymiana informacji o aktualnej sytuacji i prowadzonych 
działaniach; 

– z Policją uzgadniano wystawianie patroli przy fermach po otrzymaniu wyników dodatnich 
HPAI, a także konwojowanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z ognisk 
do zakładu utylizacyjnego; Policja wystawiała posterunki przy matach dezynfekcyjnych 
wykonanych na drogach krajowych i wojewódzkich, prowadziła kontrole przewozu 
drobiu, zwierząt padłych, mięsa drobiowego i obornika; w razie potrzeby Policja 
asystowała przy przeprowadzanych perlustracjach i kontrolach; Policja przeprowadzała 
również lustracje gospodarstw w zakresie wypuszczania drobiu, a także reagowała na 
zgłoszenia wnoszone przez mieszkańców oraz Inspektorat z zakresu grypy ptaków; 

– przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej brali udział w wyborze lokalizacji mat 
dezynfekcyjnych na drogach oraz w ustalaniu planu działań mających na celu realizację 
rozporządzeń Wojewody Lubuskiego; Straż Pożarna brała udział w sprawdzaniu 
poziomu gazów po uśmierceniu drobiu w ogniskach – niezależnie od wcześniejszego 
sprawdzenia przez firmę gazującą; strażacy obsługiwali także bramkę dezynfekcyjną 
służącą między innymi do dezynfekcji pojazdów firmy gazującej; 

– pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przeprowadzali kontrole 
sprzedaży jaj i mięsa drobiowego w sklepach i na targowiskach; Inspekcja Sanitarna 
sprawowała nadzór epidemiologiczny nad osobami wykonującymi czynności w 
ogniskach oraz w strefach; 

– z zarządcami dróg uzgadniane były miejsca lokalizacji mat dezynfekcyjnych, ich 
budowa, utrzymanie (np. nasączenie środkiem odkażającym) oraz oznakowanie miejsc 
ich wyłożenia; 

– z nadleśnictwami prowadzono systematyczną (cotygodniową) korespondencję mailową 
od grudnia 2016 r. w przedmiocie obserwacji ptactwa dzikiego, stanu jego populacji 
(przypadki upadków, zachorowań, zmian ilościowych). 

Ponadto PLW otrzymał wsparcie i pomoc merytoryczną ze strony GLW oraz LWLW. Istniała 
możliwość konsultowania problemów i trudnych sytuacji. Zarówno GLW, jak i LWLW 
zapewnili wsparcie kadrowe poprzez oddelegowanie do pomocy inspektorów oraz 
pracowników administracyjnych (np. księgowych) z innych jednostek organizacyjnych 
Inspekcji Weterynaryjnej. LWLW organizował transport prób przesyłanych do PIW PIB 
w Puławach, koordynował zbieranie informacji z zakresu pobierania prób przed ubojem 
drobiu oraz z podejrzenia. 

[dowód: akta kontroli str. 903-945] 

Jednocześnie PLW wystosował w dniu 24.11.2016 r. pismo do hodowców drobiu z terenu 
powiatu gorzowskiego, w którym wskazywał ogniska grypy ptaków H5N8 na terenie 
województwa zachodniopomorskiego oraz Niemiec, przypominał o obowiązku zachowania 
podstawowych zasad bioasekuracji oraz o konieczności informowania o zwiększonych 
upadkach drobiu zaobserwowanych na fermach. 

[dowód: akta kontroli str. 946-950] 

W odniesieniu do wniosków jakie wyciągnięto ze współpracy PLW z innymi organami, 
podmiotami oraz służbami uczestniczącymi w usuwaniu skutków epizootii, a także do 
ewentualnych mankamentów, które ujawniły się w jej trakcie, PLW wyjaśniła między innymi, 
że:  

- dla sprawnego prowadzenia działań i dobrej współpracy bardzo ważna jest dobra 
komunikacja i przekonanie wszystkich do słuszności prowadzonych działań – w tym celu 
muszą być od początku ustalone zasady komunikacji, wskazane telefony kontaktowe, 
przedstawienie przez PLW oceny sytuacji, skali zagrożenia; informacja o podejrzeniu 
choroby powinna być niezwłocznie przekazana do organów, podmiotów i służb w celu 
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umożliwienia przygotowania się tych organów, służb i jednostek do natychmiastowego 
podjęcia działań w przypadku potwierdzenia choroby; 

- Inspekcja Weterynaryjna nie jest w stanie sama sprostać obowiązkom, zadaniom 
wymaganym do skutecznego i sprawnego zlikwidowania ognisk HPAI z powodu zbyt małej 
obsady kadrowej i bardzo dużego obciążenia działaniami merytorycznymi przy zwalczaniu 
choroby, przy równoczesnym zapewnieniu funkcjonowania Inspektoratu w zakresie 
bieżących spraw;  

- PIW musi być od pierwszych dni wzmocniony przez przydzielenie do pomocy inspektorów 
z innych PIW, WIW - dobrze przygotowanych merytorycznie w zakresie zwalczania np. 
HPAI, ASF; dobrze jest, jeśli wśród tych osób będą np. inni lekarze powiatowi, inspektorzy 
WIW, GIW – pomocna jest ich wiedza i doświadczenie; ponadto należy wzmocnić PIW 
przez przydzielenie lekarzy weterynarii do przeprowadzania perlustracji, tak by można było 
szybko przeprowadzić pierwsze perlustracje we wszystkich gospodarstwach w obszarach 
zapowietrzonych i zagrożonych; w ten sposób umożliwi się szybkę ocenę stanu zdrowia 
drobiu i wielkości populacji drobiu w strefach; istotne jest to, że przez perlustracje dotrze się 
z informacją do posiadaczy drobiu i zdyscyplinuje do przestrzegania wydanych zakazów i 
nakazów; 

- na etapie podejrzenia powinien zostać zwołany PZZK w celu wypracowania planu działań, 
potrzebnych sił i środków, propozycji przydziału zadań, z udziałem przedstawicieli PLW, 
starosty, KPP, KPPSP, PPIS, zarządcy dróg, wójta/burmistrza właściwego dla ogniska oraz 
np. 2 przedstawicieli ferm drobiu; w takich posiedzeniach nie powinni brać udziału 
właściciele ferm - ognisk lub ich przedstawiciele; 

- właściwe posiedzenie PZZK w pełnym składzie powinno być zwołane natychmiast po 
potwierdzeniu ogniska – PLW przedstawia konkretne ustalenia wypracowane na wstępnym 
posiedzeniu; 

- ważna jest także pomoc sołtysów przy perlustracjach i pouczanie właścicieli posesji 
w zakresie wypuszczania drobiu, wykonania mat dezynfekcyjnych; 

- należy do minimum ograniczyć wizyty posiadaczy drobiu w PIW oraz w innych urzędach; 
ponadto w PIW i innych urzędach w strefach powinny być wprowadzone rygory 
przeciwepizootyczne, w tym odkażanie klamek drzwi, poręczy, schodów; 

- wszystkie organy, służby i jednostki powinny mieć jasne i konkretne informacje odnośnie 
przydziału zadań na poszczególnych etapach zwalczania choroby. 

Wśród problemów związanych ze współpracą z innymi podmiotami, PLW wskazała 
problemy z komunikacją pomiędzy poszczególnymi organami i służbami w pierwszej fazie 
zwalczania epizootii. Problemy te zostały wyeliminowane z chwilą powołania przez 
Wojewodę Lubuskiego WZZK oraz Zespołu koordynującego działania, w skład którego 
weszli przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Inspekcji Weterynaryjnej. 

[dowód: akta kontroli str. 1009-1015] 

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

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

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli18, wnosi o: 

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

Wnioski pokontrolne 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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1) Wydawanie decyzji o objęciu nadzorem urzędowym gospodarstw po otrzymaniu 
zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia grypy ptaków. 

2) Pisemne informowanie wojewódzkiego lekarza weterynarii oraz sąsiednich 
powiatowych lekarzy weterynarii o powzięciu podejrzenia lub stwierdzeniu choroby 
zakaźnej zwierząt oraz o wygaszeniu ogniska tych chorób. 

3) Zapewnienie, by dowody księgowe dokumentujące ponoszone wydatki, spełniały 
wymogi wskazane w przepisach uor.  

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 
Zielonej Górze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

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

Zielona Góra, dnia 28 września 2018 r. 
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