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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 

Kontroler Paweł Pawlak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/72/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze (dalej Inspektorat lub WIW),  
ul. Botaniczna 14, 65-306 Zielona Góra.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zofia Batorczak, Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (dalej: LWLW) od dnia  
3 stycznia 2017 r., wcześniej od 23 lutego 2016 r. ww. stanowisko zajmował Tadeusz 
Woźniak. 

(dowód: akta kontroli str. 3-7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Lubuskiego Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii w zakresie objętym kontrolą.  

Wojewódzki Lekarz Weterynarii prawidłowo i skutecznie realizował obowiązki 
polegające na analizowaniu i monitorowaniu zagrożeń związanych z grypą ptaków 
oraz przeciwdziałaniu występowania zachorowań drobiu hodowlanego na tę 
chorobę, a następnie aktywnie współdziałał, wspierał i odpowiednio reagował przy 
usuwaniu skutków epizootii grypy ptaków, która miała miejsce na terenie 
województwa lubuskiego w latach 2016-2017.  

Prawidłowo zdefiniowano problemy występujące w toku usuwania następstw 
zachorowań na grypę ptaków, a poprzez podejmowane działania LWLW przyczynił 
się do usprawnienia współpracy podmiotów, instytucji i służb zaangażowanych w 
zwalczanie skutków zachorowań drobiu hodowlanego na wysoce zjadliwą grypę 
ptaków oraz do ograniczenia zasięgu skutków tej choroby w województwie 
lubuskim.   

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość i skuteczność podejmowanych przez WIW 
przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania występowaniu 
zachorowań drobiu hodowlanego na grypę ptaków. 

1.1. W latach 2016-2018 (do 30 czerwca) na terenie województwa lubuskiego 
wyznaczono łącznie 20 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI, podtypu H5N8 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna1 

Opis stanu 
faktycznego 
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(dalej:  grypa ptaków albo HPAI). Ogniska te stwierdzono w okresie od 3 grudnia 
2016 r. do 6 marca 2017 r., w  miejscowościach: 
- Deszczno; ognisko choroby z  3 grudnia 2016 r., wygaszono 27 stycznia 2017 r.,  
- Glinik; ognisko choroby z  13 grudnia 2016 r., wygaszono 8 lutego 2017 r., 
- Białoboki; ognisko choroby z  15 grudnia 2016 r., wygaszono 8 lutego 2017 r., 
- Glinik; ognisko choroby z  18 grudnia 2016 r., wygaszono 8 lutego 2017 r.,  
- Deszczno; ognisko choroby z  20 grudnia 2016 r., wygaszono 8 lutego 2017 r.,  
- Deszczno; ognisko choroby z  20 grudnia 2016 r., wygaszono 8 lutego 2017 r.,  
- Maszewo; ognisko choroby z  23 grudnia 2016 r., wygaszono 8 lutego 2017 r.,  
- Deszczno; ognisko choroby z  23 grudnia 2016 r., wygaszono 8 lutego 2017 r.,  
- Deszczno; ognisko choroby z  26 grudnia 2016 r., wygaszono 8 lutego 2017 r.,  
- Lubiszyn; ognisko choroby z  27 grudnia 2016 r., wygaszono 7 marca 2017 r.,  
- Stare Polichno; ognisko choroby z 28 grudnia 2016 r., wygaszono 7 marca 2017 r.,  
- Stare Polichno; ognisko choroby z 29 grudnia 2016 r., wygaszono 7 marca 2017 r.,  
- Płonica; ognisko choroby z  29 grudnia 2016 r., wygaszono 7 marca 2017 r.,  
- Stare Polichno; ognisko choroby z 30 grudnia 2016 r., wygaszono 7 marca 2017 r.,  
- Płonica; ognisko choroby z  3 stycznia 2017 r., wygaszono 7 marca 2017 r.,  
- Kiełpin; ognisko choroby z  3 stycznia 2017 r., wygaszono 7 marca 2017 r., 
- Przytoczna; ognisko choroby z  6 stycznia 2017 r., wygaszono 5 lutego 2017 r.,  
- Sulechów; ognisko choroby z  23 stycznia 2017 r., wygaszono 7 marca 2017 r.,  
- Podbrzezie Dolne; ognisko choroby z 24 lutego 2017 r., wygaszono 20 marca 
2017r.,  
- Konradowo, ognisko choroby z 6 marca 2017 r., wygaszono 29 marca 2017 r.,  

(dowód: akta kontroli str. 8-9) 

WIW gromadził, przechowywał, analizował i przetwarzał dane dotyczące 
występowania grypy ptaków na terenie województwa. W dokumentacji WIW 
znajdują się m.in.: powiadomienia o podejrzeniu wystąpienia ogniska grypy ptaków, 
dobowe raporty epizootyczne, sprawozdania z badań, raporty ADNS o wyznaczeniu 
pierwotnego ogniska grypy ptaków i jego wygaszeniu oraz zestawienia statystyczne.  

(dowód: akta kontroli str.10-45) 

1.2.  LWLW skutecznie egzekwował od podległych mu powiatowych lekarzy 
weterynarii (PLW) przekazywanie informacji o  chorobach zakaźnych zwierząt, w 
tym o ogniskach grypy ptaków. WIW zwracał się do powiatowych inspektoratów 
weterynarii (dalej: PIW) z informacją o  konieczności terminowego przesyłania 
sprawozdań LWLW; w związku z wystąpieniem grypy ptaków przesyłał pisma do 
PLW, w których podkreślał konieczność: podejmowania skutecznych działań na 
fermach, na których wystąpiły ogniska grypy ptaków, stosowania zasad 
bioasekuracji i organizacji pracy na terenach objętych ograniczeniami w związku  
z wystąpieniem grypy ptaków (obszary zapowietrzone i  zagrożone), współpracy  
z Policją, Państwową Strażą Pożarną, samorządem terytorialnym i zarządcami dróg.  

PLW przekazywali LWLW m.in.: raport ADNS - raport o wyznaczeniu pierwotnego 
ogniska choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi notyfikacji. Powyższy 
raport przekazywany był przez PLW w formie pisemnej, faksem lub przy użyciu 
elektronicznych nośników informacji do 24 godzin od otrzymania wyniku badań  
w kierunku HPAI oraz telefonicznie w dniu otrzymania wyników przez PLW. Wyniki 
badań były również przekazywane LWLW w formie elektronicznej przez 
laboratorium wykonujące badania. 

(dowód: akta kontroli str. 68-123) 
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1.3 Stosownie do art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt2 (uozz), LWLW przekazywał 
Głównemu Lekarzowi Weterynarii (GLW) informacje o powzięciu podejrzenia lub  
o stwierdzeniu choroby zakaźnej zwierząt podlegającej: obowiązkowi zwalczania 
lub notyfikacji w Unii Europejskiej niezwłocznie po uzyskaniu tego podejrzenia lub 
stwierdzeniu choroby oraz informacje o wygaszaniu ognisk choroby. 

Pismem GLW z 16 grudnia 2016 r. LWLW został zobowiązany do codziennego 
przekazywania raportu informacyjnego za dzień poprzedni. Do GLW terminowo 
przesyłano raporty informacyjne, w szczególności dotyczące zabezpieczenia 
epizootycznego (codziennie) do 10 marca 2017 r., raport dobowy z działań 
podejmowanych, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, raporty 
sytuacyjne z realizowanych czynności, w związku z potwierdzonymi przypadkami 
grypy ptaków.  

Do Wojewody Lubuskiego (Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 
WZZK) przesyłano codziennie od 5 grudnia 2016 r. do 10 marca 2017 r. m.in. 
raporty sytuacyjne oraz raporty tygodniowe z podjętych działań i planów na 
następny tydzień.  

 (dowód: akta kontroli str. 46-67) 

1.4.  Stosownie do zapisów art. 54 ust. 1 uozz, LWLW posiadał, a także aktualizował 
plany gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt, w tym Plan 
gotowości zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na poziomie województwa 
lubuskiego HPAI-PLAN (dalej Plan). 

Plan ten opracowany został w październiku 2005 r., zaś ostatnia jego aktualizacja 
została sporządzona w czerwcu 2014 roku. Plan zawierał informacje o których 
mowa  w art. 54 ust. 2 uozz.  

LWLW Zarządzeniem Nr 14 LWLW z 2 grudnia 2016 r., w myśl zapisów art. 54 ust. 
2 pkt 4 uozz, powołał Wojewódzki Zespół Kryzysowy przy LWLW.   

Stosownie do zapisów art. 54 ust. 8 uozz, obsługę merytoryczną, organizacyjno-
prawną i techniczną ww. zespołu zapewniał LWLW. 

(dowód: akta kontroli str. 126-130, 183-203) 

1.5. W okresie kontrolowanym WIW uczestniczył w programie, określonym 
rozporządzeniami MRiRW3, mającym na celu wykrycie zakażeń wirusami 
wywołującymi grypę ptaków. 

W ww. rozporządzeniach określona została liczba gospodarstw utrzymujących 
poszczególne gatunki oraz kategorie drobiu, od których należało pobrać próby do 
badań dla województwa lubuskiego. W ramach realizacji programów zostały 
pobrane próbki od następujących gatunków i kategorii produkcyjnych drobiu: kury 
nioski reprodukcyjne oraz towarowe, kury nioski chowane na wolnym wybiegu, 
indyki reprodukcyjne, indyki rzeźne, ptactwo łowne, strusie, kaczki rzeźne  
i reprodukcyjne oraz gęsi rzeźne i reprodukcyjne. 

LWLW każdego roku (14.01.2016 r. i 7.02.2017 r.) przekazywał powiatowym 
lekarzom weterynarii harmonogram z wyznaczonymi powiatami, w których zostaną 

                                                      
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, ze zm. 
3 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi 
grypę ptaków na lata 2017-2019 (Dz. U. poz. 105). Poprzednio obowiązywało rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu 
zwalczania wścieklizny oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami 
wywołującymi grypę ptaków (Dz. U. poz. 297 – uchylone z dniem 31 grudnia 2016 r.). 
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pobrane próby od poszczególnych gatunków i kategorii drobiu. Wyznaczenie 
konkretnych powiatów odbywało się po analizie rejestrów podmiotów prowadzących 
działalność nadzorowaną.  

Wszystkie wyniki badań w kierunku wykrycia występowania zakażeń wirusem grypy 
ptaków w okresie badanym były ujemne. Sprawozdania z realizacji programu 
(półroczne, roczne) LWLW przekazał do GLW w terminie ustalonym przez GIW. 

Łączna liczba gospodarstw, w których pobierano próby i liczba badań wykonanych 
według danej metody łącznie dla wszystkich gatunków drobiu: 
- w 2016 r. wynosiła 30 gospodarstw, wykonując ogółem 730 badań  
- w 2017 r. wynosiła 36 gospodarstw, wykonując ogółem 898 badań.  

(dowód: akta kontroli str. 131-145, 162-167) 

Zgodnie z założeniami pkt 2.3 załącznika do rozporządzenia MRiRW z 4 stycznia 
2017 r. pobieranie próbek ma odbywać się w miarę możliwości z pobieraniem 
próbek do innych celów (programów). Wystąpiły przesunięcia w terminach pobrania 
prób. Harmonogram określał bowiem w przybliżeniu miesiące pobrania próbek,  
a zmiany terminu pobrania były zgłaszane przez PLW do WIW. 

1.6. W latach 2016-2018 (do 30 czerwca) dla obszaru właściwości WIW, GLW nie 
opracował programu bioasekuracji, o którym mowa w art. 57e ustawy uozz.  

Na polecenie GLW, LWLW przekazywał do GLW raporty z ilości przeprowadzonych 
kontroli bioasekuracji, a ponadto pismem z 10.07.2017 r. LWLW polecił by PLW 
bezterminowo sporządzali comiesięczne raporty z przeprowadzanych kontroli 
bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób, według opracowanego przez 
siebie zestawienia, co umożliwia bieżącą analizę zabezpieczenia gospodarstw 
przed przeniesieniem wirusa grypy ptaków.   

LWLW przekazywał PLW materiały informacyjne, dotyczące wysoce zjadliwej grypy 
ptaków i zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób, w celu ich 
rozpowszechniania wśród hodowców drobiu. Ponadto LWLW przekazywał do PLW 
wszelkie zalecenia GIW dotyczące m.in. sposobu postępowania z drobiem na 
terenach zapowietrzonych i zagrożonych, obowiązku prowadzenia działań 
informacyjnych wśród hodowców drobiu.  

Zasady bioasekuracji na fermach drobiu były przedmiotem narad, konferencji  
i spotkań organizowanych przez WIW z PLW, przedstawicielami samorządów, 
Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego i hodowców 
drobiu.  

W listopadzie 2017 r. odbyła się konferencja podsumowująca ćwiczenia 
symulacyjne zwalczania grypy ptaków zorganizowana przez WIW. Służby  
i inspekcje uczestniczące w konferencji przedstawiły swoje uwagi i wnioski. 

Na stronie internetowej WIW zamieszczano komunikaty związane z wystąpieniem 
grypy ptaków oraz materiały informacyjne dla hodowców o przestrzeganiu zasad 
bioasekuracji. 

(dowód: akta kontroli str. 169-182) 

1.7.  W województwie lubuskim wydatki na walkę z grypą ptaków poniesiono 
zarówno w 2016 r. jak i 2017 r. Wyniosły one odpowiednio 207.377,11 zł oraz 
64.660.197,90 zł, z czego w 2017 r. najwięcej pochłonęły wydatki PIW w Gorzowie 
Wlkp. – 59.498.966,79 zł i PIW Międzyrzecz – 4.323.111,51 zł oraz PIW Zielona 
Góra – 291.470,47 zł i PIW Nowa Sól – 258.745,42 zł.  

W strukturze wydatków w 2017 r. największy udział miały kolejno: odszkodowania 
(39.147.417,69 zł), ubój albo zabicie drobiu wraz z załadunkiem (10.726.900,65 zł), 
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utylizacja wraz z transportem (9.445.696,50), czyszczenie i dezynfekcja 
(3.481.386,77), badania laboratoryjne (270.297 zł), perlustracje (101.150,36 zł)  
i rzeczoznawcy (24.346,99 zł). Na zakup środków dezynfekcyjnych, odzieży 
ochronnej, materiałów do pobierania prób, znaków drogowych i usług związanych z 
oznakowaniem dróg i utrzymaniem mat dezynfekcyjnych i innych, wydatkowano 
łącznie 1.463.001,94  zł.  

(dowód: akta kontroli str. 156-161) 

1.8. Informacje dotyczące wysokości odszkodowań z tytułu zwalczania chorób 
zakaźnych zwierząt, przyznawanych ich właścicielom, były znane LWLW. WIW 
bieżąco analizował dokumentację dotyczącą szacowania i odszkodowań, jednakże 
obowiązujące przepisy w tym zakresie, na żadnym etapie szacowania nie 
przewidują udziału LWLW w toczących się postępowaniach. Istniejący stan prawny, 
nie pozwala LWLW kwestionować wysokości stawek podczas szacowania, nawet w 
przypadku wystąpienia dysproporcji w wypłatach odszkodowań poszczególnym 
hodowcom drobiu. 

LWLW podczas organizowanych narad (8 grudnia 2016 r. i 6 stycznia 2017 r.) w 
związku ze zwalczaniem HPAI zwracała uwagę PLW na problem dysproporcji w 
wypłacanych odszkodowaniach.   

(dowód:  akta kontroli str. 249-250, 268-280) 

1.9. LWLW w 2017 r., po otrzymaniu zapotrzebowania na środki od PLW, 
bezzwłocznie (max. w terminie 3 dni roboczych) zwracał się do Wojewody 
Lubuskiego o przekazanie stosownych środków na usuwanie skutków epizootii 
grypy ptaków lub dokonywał przesunięć w swoim budżecie i bez zbędnej zwłoki 
przekazywał te środki do PIW. 

(dowód: akta kontroli str. 146-155) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii podejmował skutecznie działania 
zmierzające do zapobieżenia występowaniu zachorowań drobiu hodowlanego na 
grypę ptaków: zbierając, analizując i przetwarzając dane dotyczące występowania 
grypy ptaków, przekazując GLW oraz Wojewodzie Lubuskiemu rzetelne informacje 
o stwierdzonych przypadkach tej choroby, nadzorując PLW w zakresie wykonywania 
przez nich programów, mających na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami 
wywołującymi grypę ptaków, oraz aktywnie współdziałając w usuwaniu skutków 
epizootii, która miała miejsce na terenie województwa lubuskiego w latach 2016-
2017. 

2. Skuteczność współpracy w zakresie przeciwdziałania 
występowaniu oraz zwalczania skutków zachorowań drobiu 
hodowlanego na grypę ptaków. 

2.1. LWLW lub jego przedstawiciele na bieżąco realizowali współpracę z innymi 
służbami m.in. z Policją, Państwową Strażą Pożarną i Inspekcją Transportu 
Drogowego (w sprawie  lokalizacji i wyłożenia mat dezynfekcyjnych oraz eskorty 
policyjnej transportów przeznaczonych do zutylizowania zagazowanych zwierząt). 
LWLW uczestniczył w grudniu 2016 r oraz styczniu i lutym 2017 r. w posiedzeniach 
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (WZZK) przy Wojewodzie 
Lubuskim, będącego płaszczyzną wymiany doświadczeń oraz współpracy pomiędzy 
służbami i inspekcjami oraz przedstawicielami samorządu terytorialnego.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Jak wyjaśniła Z-ca LWLW:„ (…) w dniu 30 grudnia 2016 r. Wojewoda Lubuski 
powołał Zespół do spraw zwalczania epidemii grypy ptaków w województwie 
lubuskim, w skład którego oprócz IW weszły wszystkie inspekcje, służby i instytucje 
biorące udział w zwalczaniu grypy ptaków (…). Zadaniem ww. zespołu było sprawne 
działanie związane z monitorowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków 
zagrożeń spowodowanych przez wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków na 
terenie woj. lubuskiego. Zespół był bardzo pomocny w organizowaniu likwidacji 
ognisk grypy ptaków. LWLW w ramach WZZK oraz Zespołu ds. zwalczania epidemii 
grypy ptaków w woj. lubuskim (…). Współpraca dotyczyła m.in. ustalenia i kontroli 
miejsc wyłożenia mat dezynfekcyjnych, opracowywania planów i harmonogramów 
likwidacji ognisk, korelowania dostarczania substancji służącej do gazowania 
zakażonego ptactwa w porozumieniu z firmami realizującymi te zadania, ustalania z 
właścicielami ferm drobiu informacji dotyczących obiektów podlegających 
gazowaniu, korelowaniu transportu i utylizacji uśpionych ptaków, utrzymywaniu 
kontaktów z firmami utylizacyjnymi w zakresie dostarczania środków 
transportowych, zabezpieczenia przejazdu pojazdów przewożących uśpione 
ptactwo do zakładów utylizacyjnych. Policja sprawowała nadzór nad 
gospodarstwami od chwili podejrzenia zakażenia do czasu likwidacji ogniska. Policja 
oraz Straż Miejska i Gminna pomagały w wyszukiwaniu i spisywaniu gospodarstw 
niekomercyjnych utrzymujących drób. Ponadto udzielały wsparcia IW przy usypianiu 
ptaków w gospodarstwach niekomercyjnych. 

Przez cały okres zwalczania grypy ptaków PLW przesyłali do LWLW raporty 
sytuacyjne dotyczące działań podejmowanych w związku z wystąpieniem wysoce 
zjadliwej grypy ptaków, które po analizie w Woj. Insp. Wet. w Zielonej Górze były 
przesyłane do Wojewody Lubuskiego.(…) PLW przesyłali do WIW raporty 
epizootyczne, raporty dotyczące likwidacji drobiu w ogniskach i obszarze 
zapowietrzonym, raporty dotyczące zabezpieczenia epizootycznego, raporty 
dobowe z działań podejmowanych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej 
grypy ptaków, zestawienia liczby drobiu przyjętego do rzeźni z obszaru 
zapowietrzonego oraz z obszaru zagrożonego, które po analizie w WIW były 
wysyłane do Głównego Lekarza Weterynarii. 

W sytuacji wystąpienia choroby PLW przesyłali do LWLW raporty o wystąpieniu 
choroby zakaźnej zwierząt notyfikowanej w Unii Europejskiej tzw. ADNS, które po 
analizie w WIW były wysyłane do Głównego Lekarza Weterynarii. LWLW 
koordynował także wysyłanie do PIWet. – PIB w Puławach prób pobranych od 
ptaków do badań w kierunku grypy ptaków.” 

Podczas zwalczania grypy ptaków LWLW oraz z-ca LWLW pozostawali w stałym 
kontakcie z PLW, przekazując informacje na temat aktualnej sytuacji. Ponadto 
odbywały się narady z PLW, podczas których omawiano bieżące sprawy związane 
ze zwalczaniem grypy ptaków. 

Pismem z dnia 12.05.2017 r., LWLW przypomniał PLW zasady zwalczania chorób 
zakaźnych zwierząt, w szczególności dotyczące ponownego umieszczania zwierząt 
w gospodarstwach, w których stwierdzono grypę ptaków. 

 (dowód: akta kontroli str. 168-171, 211-234, 251-267) 

2.2. LWLW dokonał analizy działań podejmowanych podczas zapobiegania  
i zwalczania grypy ptaków na obszarze województwa lubuskiego, a wyniki tej analizy 
wraz ze wskazaniem możliwych środków zaradczych – pismem z 10.08.2017 r. – 
przekazał Głównemu Lekarzowi Weterynarii. Opracowanie stanowiło kompilację 
spostrzeżeń i wniosków formułowanych, w związku ze zwalczaniem grypy ptaków 
przez powiatowych lekarzy weterynarii.   
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Wśród wskazanych najistotniejszych problemów mających wpływ na skuteczność 
przeciwdziałania występowaniu oraz zwalczania skutków zachorowań drobiu 
hodowlanego na grypę ptaków, LWLW wskazała m.in.: 

 szacowanie wartości rynkowej ptaków przed likwidacją stada nastręczająca 
trudności dokonującym wyceny PLW, a pozbawionym miarodajnych danych 
mogących służyć rzetelnej wycenie, brak wsparcia merytorycznego 
rzeczoznawców;  

 zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych tak by w przypadku zagrożenia 
epizootycznego umożliwić wyłonienie podmiotu zewnętrznego bez konieczności 
stosowania przepisów ustawy, 

 zmiana przepisów uozz (art. 49 ust. 11), w sposób umożliwiający pokrycie 
kosztów waliki z HPAI bezpośrednio przez Inspekcję Weterynaryjną (IW), 

 zrzeszanie się hodowców i ich współudział w finansowaniu zwalczania chorób 
zakaźnych u zwierząt, 

 niewystarczająca ilość pracowników IW, dla realizacji wszystkich nałożonych na 
służbę zadań. 

Wojewoda nie kierował bezpośrednio do PLW zaleceń wymagających nadzoru 
LWLW. 

 (dowód: akta kontroli str. 215-220) 

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

Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii celnie zdefiniował problemy występujące w 
toku usuwania następstw zachorowań na wysoce zjadliwą grypę ptaków  
i z zaangażowaniem podejmował działania mające na celu usprawnienie współpracy 
podmiotów, instytucji i służb zaangażowanych w zwalczanie skutków zachorowań 
drobiu hodowlanego na wysoce zjadliwą grypę ptaków oraz do ograniczenia zasięgu 
skutków tej choroby w województwie lubuskim.  

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 30 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze. 

 

Zielona Góra, dnia 28 września 2018 r.  

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler p.o. Dyrektora 
Włodzimierz Stobrawa Paweł Pawlak 

gł. specjalista kontroli państwowej 

........................................................ ........................................................ 
podpis Podpis 

  

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


