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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, gł. specjalista k.p., upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 
LZG/79/2018 z dnia 10.07.2018 r. 

 
Jednostka 

kontrolowana 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu (dalej jako „PIW”),  
ul. Zakaszewskiego 2, 66-300 Międzyrzecz. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Od 1 października 1999 r. Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Międzyrzeczu 
(dalej jako „PLW”) jest Małgorzata Matysek.    

(dowód: akta kontroli str. 196-198) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

PLW skutecznie przeciwdziałał zagrożeniu rozprzestrzenienia się grypy ptaków w 
powiecie międzyrzeckim2, podejmując działania bezzwłocznie i z należytą 
starannością, a także 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. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że najistotniejszy efekt w postaci zahamowania 
postępów epizootii oraz ograniczenia jej skutków został osiągnięty pomimo braku 
odpowiednich środków finansowych, jednoznacznych i łatwych w stosowaniu 
procedur wewnętrznych obowiązujących w Inspekcji Weterynaryjnej oraz 
niedoskonałych instrumentów prawnych.  

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na: 

− zaciąganiu zobowiązań na sfinansowanie m.in. kosztów uboju, utylizacji, 
dezynfekcji oraz wypłaty odszkodowań (o łącznej wartość 4.323.111.51 zł), 
pomimo braku zabezpieczenia odpowiednich środków w planie finansowym 
PIW,  

− zlecaniu przez PLW realizacji czynności takich jak ubój, utylizacja i dezynfekcja 
(na łączną kwotę 1.316.593,01 zł), pomimo braku uprawnienia do zawierania 
umów w tym zakresie. 

                                                      
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. 
2 W okresie objętym kontrolą, tj. lata 2016-2018 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych). 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość i skuteczność podejmowanych przez PIW 
przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania i zwalczania 
skutków występowania zachorowań drobiu 
hodowlanego na grypę ptaków i jej zwalczania.  

1.1. PLW, stosownie do art. 42 ust. 6 pkt 2 i art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt3 (uozz), po 
otrzymaniu zawiadomienia popołudniu w dniu 5 stycznia 2017 r. o upadkach 
indyków na fermie drobiu w Przytocznej i podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej 
przeprowadziła w godzinach wieczornych, dochodzenie epizootyczne obejmujące 
m.in. okres w którym choroba mogła rozwijać się w gospodarstwie, miejsce 
pochodzenia źródła choroby oraz dróg przemieszczania się choroby zakaźnej.  

W przypadku ww. fermy indyków PLW sporządziła 5 stycznia 2017 r. protokół  
z dochodzenia epizootycznego w toku którego ustalono m.in.: że na terenie 
gospodarstwa funkcjonuje również budynek mieszkalno-biurowy, hodowla nie jest 
prowadzona wspólnie z innymi gatunkami zwierząt, nie zabezpieczono matami 
dezynfekującymi bramy przy wjeździe na fermę oraz przy wejściu (furtka) na fermę. 
Indyki przebywały w 10 zamkniętych halach (kurnikach) zabezpieczonych przed 
dostępem dzikich ptaków. Upadki ptaków wystąpiły w 2 spośród 10 kurników, w 
których przebywały indyki (2 najdalej oddalone od wejścia na fermę). W rejonie tym 
odnotowano na śniegu ślady zwierząt dzikożyjących.  

(dowód: akta kontroli str. 2-39) 

W kolejnych dniach (co 1-2 dni od przekazania informacji o podejrzeniu wystąpienia 
choroby zakaźnej do zagazowania indorów w dniach 9-10 stycznia 2017 r.) 
sporządzane były protokoły aktualnej sytuacji epizootycznej w ognisku choroby 
zakaźnej zwierząt, w których wskazywano m.in. zwiększenie upadków drobiu. 
Dokumentacja PIW zawiera pisma przewodnie dołączane do próbek przesyłanych 
do badań laboratoryjnych oraz protokoły aktualnej sytuacji w ognisku choroby 
zakaźnej zwierząt. PLW sporządziła ww. pisma zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 
stycznia 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze 
zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt4 oraz protokoły aktualnej sytuacji na 
wzorach stanowiących załącznik nr 7 do tego rozporządzenia.  

 (dowód: akta kontroli str. 40-57) 

1.2. PLW, zgodnie z Instrukcją pobierania materiału do badań diagnostycznych w 
kierunku grypy ptaków z lutego 2008 r. (element Planu gotowości), pobrał łącznie 
235 próbek od ptaków świeżo padłych z ogniska grypy ptaków (pobranie w dniu 
zgłoszenia podejrzenia – 5 stycznia 2017 r.).   
Pobrane od zwierząt próby z gospodarstwa zostały wysłane do Państwowego 
Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach 
(jedynego laboratorium referencyjnego), dalej jako „PIWet Puławy”. Dostarczenie do 
badań materiału podejrzanego o zakażenie nastąpiło w terminie 24 godzin, tj. 
stosownie do Instrukcji przeprowadzania laboratoryjnych badań diagnostycznych  
w kierunku grypy ptaków (element Planu gotowości).  

                                                      
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, ze zm.  
4 Dz. U. Nr 17, poz. 107 – uchylone z dniem 3 marca 2017 r.  
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Badania potwierdziły, że w przesłanych próbkach wykryto materiał genetyczny 
wirusa grypy ptaków podtypu H5N8.  
Decyzją z 6 stycznia 2017 r. PLW potwierdziła podejrzenie wystąpienia grypy 
ptaków. PLW, stosownie do obowiązku z art. 51 ust. 4 i 5 uozz i według wzoru  
z załącznika nr 12 do ww. rozporządzenia, wystawiła: zawiadomienia o podejrzeniu  
i stwierdzeniu choroby zakaźnej zwierząt (06.01.2017 r.), a następnie także 
zawiadomienia o wygaszeniu ogniska choroby zakaźnej zwierząt (5 luty 2017 r.) – 
wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) typu H5N8 u drobiu (indyków hodowlanych) 
na fermie drobiu w Przytocznej. 
W związku z podejrzeniem wystąpienia wirusa grypy ptaków PLW decyzją z 6 
stycznia 2017 r. w odniesieniu do fermy w Przytocznej objęła ww. gospodarstwo 
nadzorem urzędowym i nakazała m.in. dokonanie spisu wszystkich kategorii drobiu, 
innych ptaków i ssaków oraz jego aktualizowanie, odosobnienie drobiu w 
poszczególnych kurnikach lub innych zamkniętych obiektach, odkażanie odzieży i 
innych rzeczy osób, które miały styczność ze zwierzętami, wyłożenie mat 
dezynfekcyjnych w stosownych miejscach oraz utrzymywanie w nich środka 
biobójczego oraz zakazano m.in. przemieszczania drobiu lub innych ptaków  
z gospodarstwa i do gospodarstwa, wywożenia jaj, a także przemieszczania m.in. 
osób, pojazdów oraz mięsa drobiowego i drobiu padłego, jak też innych 
przedmiotów mogących przenosić grypę ptaków.  

Po potwierdzeniu w dniu 6 stycznia 2017 r. w wynikach PIWet. wykrycia w badanych 
próbkach materiału genetycznego wirusa grypy ptaków podtypu H5N8, PLW wydał 
tego samego dnia decyzję wyznaczającą gospodarstwo – fermę w Przytocznej jako 
ognisko choroby zakaźnej zwierząt – grypy ptaków typu A podtypu H5N8. 

W związku ze stwierdzeniem wirusa grypy ptaków w decyzji wydanej na podstawie 
art. 44 ust. 1 uozz przez PLW o nr 01/HPAI//2017 (z 6 stycznia 2017 r.) nakazano 
właścicielowi fermy m.in.: niezwłoczne zabicie wszystkich indyków rzeźnych, 
usunięcie ich zwłok oraz jaj znajdujących się w gospodarstwie, zniszczenie lub 
obróbkę produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, paszy oraz przedmiotów  
i substancji, które mogły zostać skażone wirusem tej choroby, odkażenie budynków, 
zniszczenie ściółki oraz nawozów naturalnych, które mogły zostać skażone wirusem 
grypy ptaków. 

 (dowód: akta kontroli str. 199-218) 

Szczegółowy opis przebiegu czynności i kosztów związanych z zagazowaniem i 
usuwaniem drobiu oraz zniszczeniem pomiotu, ściółki i paszy zawarto w pkt. 1.7 
niniejszego wystąpienia. 

1.3. W związku z wystąpieniem ogniska nr 17 wysoce zjadliwej grypy ptaków na 
fermie w Przytocznej, Wojewoda Lubuski 7 stycznia 2017 r., wydał rozporządzenie5, 
o którym mowa w art. 46 ust. 3 uozz, wyznaczając obszary zapowietrzone oraz 
zagrożone.  

 (dowód: akta kontroli str. 220-232) 

1.4. W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na obszarze 
zapowietrzonym, stosownie do § 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków6 (dalej: 
rozporządzenie w sprawie zwalczania grypy ptaków), PLW sporządził spis 

                                                      
5 Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 7 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk HPAI, sposobu 
oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach. 
6 Dz. U. Nr 239, poz. 1752. 
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wszystkich gospodarstw prowadzących przyzagrodowy chów drobiu. Według spisów 
liczba gospodarstw w obszarze zapowietrzonym wynosiła 48, w których stwierdzono 
obecność 1.615 szt. drobiu, zaś w obszarze zagrożonym 269 gospodarstw i 6.293 
szt. drobiu. Ponadto w obszarze zagrożonym funkcjonowały 4 komercyjne fermy 
drobiu (przy czym drób znajdował się w 3 z nich w łącznej liczbie 70.150 szt.). Brak 
było ferm drobiu w obszarze zapowietrzonym.   
Wykonania perlustracji w gospodarstwach przyzagrodowych PLW nakazał 7 
urzędowym lekarzom weterynarii, niebędącym pracownikami Inspekcji 
Weterynaryjnej. Z ww. lekarzami PLW, przed przystąpieniem do czynności zawarł 
umowy lub wydał decyzje, określające zasady wynagradzania za powierzone im 
czynności.  
Perlustracja była prowadzona przez ww. lekarzy w okresie od 8 stycznia 2017 r. do 
13 lutego 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 58-68) 
 
Zgodnie z Procedurą perlustracji, stanowiącą element Planu gotowości zwalczania 
grypy ptaków, gospodarstwa utrzymujące zwierzęta gatunków podatnych powinny 
być odwiedzane co najmniej raz dziennie, zaś przeglądy gospodarstw 
zlokalizowanych w obszarze zagrożonym co trzy dni.  
Każdorazowo podczas perlustracji lekarze sporządzali protokół podpisany przez 
obie strony (lekarza wet. i gospodarza utrzymującego drób). W ramach 
prowadzonych kontroli perlustracyjnych weryfikowano 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; 
Protokół z perlustracji został uzupełniony o stosowny formularz na którym, 
oznaczano +/- spełnianie określonych wymogów. 
Niedotrzymanie terminu przeprowadzania perlustracji z częstotliwością wskazaną w 
Planie gotowości zwalczania grypy ptaków PLW wyjaśniła następująco: 
„sporadycznie nie zachowano trzydniowego odstępu przy przeprowadzaniu 
perlustracji w gospodarstwach z drobiem w obszarze zagrożonym utworzonym 
wokół ogniska HPAI z powodu: 
1. zbyt małej liczby urzędowych lekarzy weterynarii do przeprowadzania perlustracji 
i problemów z pozyskaniem tych lekarzy. 
2. w tym samym okresie wykonywania przez ulw innych zadań przy zwalczaniu 
HPAI: 

 pobierania prób do badań urzędowych przed ubojem od drobiu fermowego, 

 nadzorowania przekazywania w/w drobiu do uboju i wystawiania świadectw 
zdrowia dla tego drobiu, 

 nadzorowania wysyłek piskląt jednodniowych z dwóch zakładów wylęgowych w 
strefie zagrożonej, 

 pobierania prób od padłego ptactwa dzikiego, 

 wykonywania w tym samym okresie perlustracji ferm i gospodarstw z drobiem 
przyzagrodowym w strefach zagrożonych i zapowietrzonych, utworzonych w 
gm. Skwierzyna od ognisk w powiecie gorzowskim, 
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 pobierania prób do badań urzędowych przed ubojem od drobiu fermowego oraz 
nadzorowania przekazywania w/w drobiu do uboju i wystawiania świadectw 
zdrowia dla tego drobiu z ferm  w strefach zagrożonych i zapowietrzonych, 
utworzonych w gm. Skwierzyna od ognisk w powiecie gorzowskim, 

 wykonywania innych czynności urzędowych w powiecie międzyrzeckim, 

 prowadzenia obsługi lekarsko-weterynaryjnej dla zwierząt w powiecie z racji 
prowadzonego zakładu leczniczego dla zwierząt.”  

 (dowód: akta kontroli, str. 60-63, 219) 
 
1.5. W ramach przeprowadzonej perlustracji w całym obszarze zapowietrzonym  
i zagrożonym PLW stwierdzając naruszenia zasad bioasekuracji nie nakładała na 
hodowców drobiu kary administracyjnej, lecz zawiadamiała każdorazowo Policję 
(część perlustracji wykonywano w asyście Policji). W związku z naruszeniami 
łącznie skierowano 45 pism do Policji (jednostki w Międzyrzeczu i Skwierzynie) o 
ukaranie wskazanych posiadaczy drobiu. W związku z prowadzonymi perlustracjami 
w gospodarstwach przyzagrodowych łącznie w okresie od 8 stycznia 2017 do 5 
lutego 2017 r. wykryto 65 naruszeń (niekiedy po kilka w jednym gospodarstwie). 
PLW dokonała ponadto kontroli wszystkich gospodarstw komercyjnych – zakładów 
drobiarskich znajdujących się w obszarze zapowietrzonym, nie stwierdzając w nich 
naruszeń. 

(dowód: akta kontroli str. 127-195, 289) 
 
1.6. Łączne wydatki poniesione przez PIW w Międzyrzeczu na walkę z grypą ptaków 
w 2016 r. wyniosły 16.042,34 zł, zaś w I półroczu 2018 r. PIW nie poniósł żadnych 
wydatków związanych ze zwalczaniem choroby.  
Natomiast łączna wartość wszystkich wydatków w związku z usuwaniem skutków 
grypy ptaków w ognisku nr 17 w Przytocznej w 2017 r. wyniosła 4.323.111,51 zł,  
z czego na: 
 badania – 68.469,61 zł, w tym perlustracje – 66.376,60 zł, z tego praca – 

52.777,50 zł,   
 czyszczenie i dezynfekcję – 89.636,04 zł, 
 ubój i zniszczenie – 4.034.798,04 zł, w tym odszkodowania: za zwierzęta – 

2.684.372,84 i za produkty - 119.696,53 zł, zapomogi – 3.771,70 zł, 
 wynagrodzenia dla rzeczoznawców – 1.435,87 zł, 
ponadto PIW wydatkował na inne koszty w tym m.in. na maty dezynfekcyjne, 
narzędzia i sprzęt medyczny kwotę 128.771,95 zł.   

(dowód: akta kontroli str. 233-238) 

1.7. Wydatki PIW poniesione na zakup usług związanych z opisanymi w pkt. 1.6 
działaniami w 2017 r. wyniosły 1.316.593,01 zł: 
 89.636,04 zł - czyszczenie i dezynfekcja skażonych gospodarstw, wyposażania 

oraz środków transportu, 
 438.052,07 zł - usługi związane z ubojem drobiu, 
 788.904,90 zł - utylizacja zwierząt, pomiotu drobiowego oraz pasz wraz  

z usługami transportu ww. odpadów. 

Wykonanie ww. usług zostało zlecone przez PLW podmiotom zewnętrznym,  
a dokumentami stanowiącymi podstawę dokonania przedmiotowych wydatków były: 
pisemne zamówienia wystawiane przez PLW, rachunki i faktury przedkładane przez 
zleceniobiorców, dokumenty handlowe stosowane przy przewozie produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, protokoły przekazania materiału zakaźnego 
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do unieszkodliwienia, informacje dotyczące przebiegu gazowania oraz protokoły 
oczyszczenia/odkażenia.  

Wybór wykonawców zleconych usług nie był poprzedzony zastosowaniem procedur 
przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych7 
(Pzp). 

PLW, stosownie do przepisów par. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz lit. b) oraz par. 6 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie zwalczania grypy ptaków, objął nadzorem urzędowym 
zabicie drobiu, usunięcie zwłok drobiu, a także czyszczenie i odkażanie obiektów 
budowlanych znajdujących się w ogniskach ptasiej grypy, środków transportu 
wykorzystanego do transportu zwłok drobiu, paszy, ściółki oraz innych przedmiotów, 
które mogły zostać skażone wirusem.    

 (dowód: akta kontroli str. 239-242) 

PLW występował do Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii (LWLW)  
o przekazanie dodatkowych środków finansowych m.in. na walkę z epidemią grypy 
ptaków (wnioski z 12.01, 10 i 24.02 oraz 05.07.2017 r.). Ponadto, przekazując do 
Wojewódzkiego Inspektoriatu Weterynaryjnego w Zielonej Górze (WIW) miesięczne 
sprawozdania RB-28 PIW każdorazowo wskazywał stopień zaangażowania środków 
wykraczający ponad plan finansowy jednostki.    

Środki na walkę z grypą ptaków zostały przyznane PIW przez LWLW decyzją  
z 17.01.2017 r. – kwota 120 tys. zł ze środków WIW oraz decyzjami o 
zwiększeniach budżetu z 24.02.2017 r. – kwota 770 tys. zł, 20.03.2017 r. – kwota 
3.532 tys. zł oraz 21.07.2017 r. – 30 tys. zł, zwiększając tym samym plan finansowy 
PIW 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, par. 
400 (grupa wydatków bieżących jednostki). Środki te pochodziły z rezerwy celowej 
cz. 12. Przed przekazaniem powyższych środków w planie finansowym PIW 
na zwalczanie chorób zakaźnych przewidziano kwotę 35 tys. zł, w tym w par. 400 – 
7 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 258-283) 

PLW, zapytana dlaczego: 

− wbrew przepisowi art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych8 (ufp) zaciągnęła – pomimo braku zabezpieczenia środków w planie 
finansowym PIW na łączną kwotę 4.323.111.51 zł – zobowiązania do 
sfinansowania kosztów dezynfekcji skażonych grypą ptaków gospodarstw, 
wyposażania oraz środków transportu, kosztów uboju drobiu, utylizacji zwierząt, 
pomiotu drobiowego, pasz wraz z usługami transportu ww. odpadów, kosztów 
wynagrodzeń dla lekarzy weterynarii, którym powierzono wykonanie perlustracji, 
a także odszkodowań za zabity drób, zniszczone jaja wylęgowe, paszę oraz 
sprzęt? 

− 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 w tym przepisie, zlecił ich wykonanie, w 
efekcie czego PIW z tego tytułu wypłaciła usługobiorcom kwotę 
1.316.593,01 zł? 

                                                      
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm. 
8 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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− zlecając wykonanie ww. usług, wbrew przepisowi art. 44 ust. 4 ufp, nie 
zastosował procedur przewidzianych w Pzp?  

wyjaśniła: „Jako PLW w Międzyrzeczu, wbrew art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych zaciągnęłam zobowiązania nieprzewidziane w 
planie finansowym PIW, tj. zobowiązania do sfinansowania kosztów dezynfekcji 
skażonych grypą gospodarstw, wyposażenia oraz środków transportu, kosztów 
uboju drobiu, utylizacji zwierząt, pomiotu drobiowego, pasz wraz z usługami 
transportu w/w odpadów, a także odszkodowań za zabity drób, paszę oraz sprzęt,  
ponieważ przy wysoce zaraźliwych chorobach ważne jest, żeby  natychmiast podjąć 
działania w celu likwidacji ogniska choroby oraz dla ograniczenia ryzyka jej 
rozprzestrzenienia. Wysoce zjadliwa grypa ptaków należy do chorób bardzo 
zaraźliwych, szybko i łatwo szerzących się. W powiecie międzyrzeckim funkcjonuje 
ok. 40 ferm drobiu, przez powiat przebiegają główne drogi krajowe ze wschodu na 
zachód i z północy na południe. Drogi krajowe krzyżowały się w Skwierzynie- 
mieście gminnym, gdzie występuje największe skupisko ferm w powiecie. 
Większość obszaru tej Gminy była objęta zwalczaniem HPAI od ognisk w 
sąsiadującym powiecie gorzowskim. Były niewielkie odległości od ferm w powiecie 
gorzowskim. To mogło sprzyjać rozwojowi epizootii, tym bardziej, że ognisko HPAI 
było położone w pobliżu drogi krajowej. Choroba mogła łatwo rozprzestrzenić się na 
duży obszar powiatu, sąsiadujących powiatów woj. lubuskiego i sąsiadującego woj. 
wielkopolskiego. Wówczas koszty zwalczania HPAI, problemy,  byłyby wielokrotnie  
większe. Wystąpienie ogniska choroby wysoce zaraźliwej angażuje wszystkich 
pracowników PIW w pilne i liczne działania związane z jej zwalczaniem. Nie ma 
fizycznej możliwości w tym czasie wprowadzania jednocześnie pracochłonnych i 
czasochłonnych procedur wynikających z ustawy o finansach publicznych. 
Wykonywanie działań i wyłanianie potrzebnych firm musi odbywać się w szybkim 
tempie, bez opóźnień i zwłoki. Dlatego należało te zobowiązania zaciągnąć, pomimo 
braku środków finansowych w planie. Zaniechanie działań albo zwłoka z powodu 
zastosowania uprzednich procedur ustawy o finansach publicznych doprowadziłyby 
do wystąpienia nowych ognisk, a tym samym większych kosztów zwalczania 
choroby. To także utrudniłoby prowadzenie zwalczania choroby  i jej ostateczne 
zwalczenie. Naraziłoby Skarb Państwa na poważne straty. Ponadto było wiadome, 
że środki finansowe na pokrycie zobowiązań zostaną z budżetu państwa 
przekazane.  

Z tych samych powodów, jako  PLW  w Międzyrzeczu, pomimo braku uprawnień do 
zawierania umów dotyczących zlecania realizacji czynności, o których mowa  w art. 
49 ust.11 uozz,  zleciłam  ich wykonanie oraz wbrew art. 44ust.4 ufp nie stosowałam 
procedur przewidzianych w Prawie zamówień publicznych. 

Ponadto, zawierając pisemne lub ustne umowy miałam 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, posiada wytyczne 
odnośnie sposobu wykonania działań. Hodowca nie posiada takiej wiedzy, ale 
powinien zapewnić pomoc przy działaniach.” 

(dowód: akta kontroli str. 284-288) 

1.8. Wyceny drobiu na fermie w Przytocznej, dokonywały uprawnione osoby, tj. PLW 
osobiście oraz dwóch rzeczoznawców powołanych zarządzeniami wójta gminy 
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Przytoczna, wpisanych na listę rzeczoznawców prowadzoną przez PLW  
w Międzyrzeczu. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez 
powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania9, PLW 
niezwłocznie po wyznaczeniu rzeczoznawcy z prowadzonej przez siebie listy 
rzeczoznawców, którzy mają miejsce zamieszkania na terenie objętym właściwością 
miejscową tego lekarza, powiadamia go o miejscu i terminie przeprowadzenia 
szacowania. PLW dokonała wyboru dwóch spośród czterech rzeczoznawców  
z terenu gminy, w której wystąpiło ognisko choroby.  

Ponadto szacowania dokonano w 4 gospodarstwach przyzagrodowych w obszarze 
zapowietrzonym. W przypadku tych gospodarstw także dochowane zostały wymogi 
z § 5 rozporządzenia w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego 
lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania. W szacowaniu  
w gospodarstwach przyzagrodowych brało udział łącznie czterech rzeczoznawców: 
poza dwoma ww. rzeczoznawcami w wycenie brali jeszcze udział dwaj 
rzeczoznawcy z terenu gminy Przytoczna. 

(dowód: akta kontroli, str. 302-318, 342-382) 

Wszyscy czterej rzeczoznawcy dokonujący szacunku posiadali odpowiednie 
kwalifikacje, PLW podpisał z nimi umowy, i złożyli stosowne oświadczenia  
o bezstronności. Z czynności szacowania zostały sporządzone protokoły 
szacowania zarówno dla padłych zwierząt jak też dla drobiu poddanego ubojowi  
z nakazu PLW, jak również dla paszy i słomy. Szacowanie w ognisku choroby na 
fermie w Przytocznej miało miejsce w dniu 8 stycznia 2017 r. w godz. 14.30 -  21.00 
(oraz 11 lutego 2017 r. w godz. 14.00-17.00 – szacowanie uzupełniające, po 
zweryfikowaniu faktycznej ilości przekazanej paszy do unieszkodliwienia oraz 
faktycznej ilości drobiu w poszczególnych kurnikach). Wykonane czynności opisano 
w protokołach szacowania, sporządzonych według wzorów wskazanych w 
załączniku nr 1 i 2 do ww. rozporządzenia w sprawie rzeczoznawców. 

Stosownie do § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, szacowanie zwierząt nastąpiło 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. 
Analogicznie przed zniszczeniem oszacowano wartość produktów oraz sprzętu (§§ 
7 i 8 rozporządzenia). 

Wartość rynkową zwierzęcia podlegającego szacowaniu zgodnie z § 6 ust. 2 ww. 
rozporządzenia ustalano, uwzględniając: w przypadku zwierząt rzeźnych - gatunek, 
masę, kondycję i wiek zwierzęcia; w przypadku zwierząt wpisanych do ksiąg lub 
rejestrów hodowlanych - gatunek, masę, kondycję, wartość hodowlaną lub użytkową 
oraz wiek zwierzęcia, a ponadto uwzględniając 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. 

Przy uwzględnianiu wartości rynkowej produktów uwzględniono ilość, jakość i typ 
użytkowy oraz aktualną cenę rynkową - § 7 ust. 2 rozporządzenia. 

Według protokołu szacowania stado 28.185 szt. indyków w ognisku na fermie w 
Przytocznej było wyrównane, stanowiły je indory 17- i 18-tygodniowe (czyli na ok. 1-
2 tygodnie przed planowanym terminem oddania do uboju). Wyszacowane wartości   

                                                      
9 Dz. U. Nr 142, poz. 1161. 
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indyka były zbliżone do ceny skupu 1kg indora określonej przez  Zintegrowany 
System Rolniczej Informacji Rynkowej za okres 26.12.2016 – 01.01.2017 r. 
wynoszącej średnio w Polsce 5.017,4 zł/ tonę, w rejonie zachodnim zaś 4.929,8 zł 
za tonę.  

W toku szacowania dokonano przeważenia od 10 do 20 szt. drobiu w każdym z 8 
kurników10. Waga wahała się dla indorów 18-tygodniowych od 19.1 kg/szt. do 19.7 
kg/szt., zaś dla 17-tyg. od 17.9 kg/szt. do 18.2 kg/szt. Rzeczoznawcy zaproponowali 
ceny 5.10 zł/kg (dla 14.005 szt.) i 5.15 zł/kg (dla 14.180 szt.) w zależności od wieku 
indyków. PLW przyjęła do wyceny wartość dla wszystkich indorów w wysokości 5.00 
zł/kg. Na podstawie protokołów szacowania, PLW wydawał decyzje, w których 
określał hodowcy wysokość odszkodowania i zapomogi za zabity drób oraz 
poddane zniszczeniu pasze. 

(dowód: akta kontroli, str. 290-382) 

Rzeczoznawcy dokonujący wyceny w ognisku zeznali, że: 

a) „Z pomocą pracownika określiliśmy ilość paszy w poszczególnych silosach, 
mieliśmy dostęp do dokumentów zakupowych i takie stawki przyjęliśmy do wyceny, 
traktując je jako rynkowe. Przeliczyliśmy także baloty ze słomą. Następnie 
szacowaliśmy i przeważaliśmy indyki. W każdym poza 2 kurnikami (tam gdzie były 
padłe zwierzęta) przeważaliśmy wybrane losowo ok. 15 szt. drobiu Nie liczyliśmy 
zwierząt, fizycznie było to niewykonalne. Otrzymaliśmy rejestry stanów na kurnikach 
dotyczące ilości indyków w danym kurniku od pracownika fermy. Dokładne 
oszacowanie ilości byłoby bardzo czasochłonne i wymagałoby co najmniej kilka dni. 

Przed wyceną zorientowałem się w aktualnych cenach rynkowych indyków (internet, 
prasa). Kondycja i stan zwierząt były dobre. Wiedziałem, że indyki za około tydzień 
zostaną oddane do uboju,  w związku z tym uważałem za uczciwe zaproponowanie 
stawek wyceny zgodnych z umowami jakie hodowca miał zawarte ze swoim 
odbiorcą czyli 5,1-5,15 zł za kg. Moje wyższe od PLW i ówczesnej ceny rynkowej o 
ok. 2-3 % wyceny indyków, wynikały z wiarygodnej dla mnie ceny rynkowej umowy 
hodowcy z odbiorcą (sprzed ok 2 miesięcy). Były to wg mnie stawki rynkowe. Ceny 
w połowie grudnia 2016 r. minimalnie zaczęły spadać w związku z pojawiającymi się 
kolejnymi ogniskami HPAI w zachodniej Polsce. Uważałem że nie powinno mieć to 
wpływu na zawartą wcześniej umowę.” 

b)  „Przebraliśmy się w odpowiedni strój i zaczęliśmy od oględzin silosów z paszą.  
Z pomocą pracownika określiliśmy ilość paszy w poszczególnych silosach, nie 
weryfikowaliśmy dokumentów dotyczących paszy. Nie prosiliśmy o takie dokumenty. 
Następnie przeliczyliśmy baloty ze słomą i poszliśmy do kurników szacować  
i przeważać indyki. W każdym poza 2 kurnikami (tam gdzie były padłe zwierzęta) 
przeważaliśmy wybrane losowo ok. 10-20 szt. drobiu Nie liczyliśmy zwierząt, 
fizycznie było to niewykonalne. Otrzymaliśmy zestawienia i rejestry stanów 
dotyczące ilości od pracownika fermy.  

Poprzedzając wycenę zorientowałem się w aktualnych cenach rynkowych indyków 
(internet, prasa, tv). Kondycja i stan zwierząt były bardzo dobre. Ponadto mieliśmy 
świadomość, że indyki są na kilka dni przed oddaniem do uboju. Moje wyższe od 
PLW o ok. 2-3 % wyceny indyków wynikały z chęci oddania uczciwej  ceny za dobre 
jakościowo zwierzęta, mając jednak świadomość, że jest to odszkodowanie ze 
środków publicznych. Wiem, że wybicie całego stada do tragedia dla hodowcy.” 

                                                      
10 Przeważenia dokonano w 8 kurnikach, dla 2 pozostałych przyjęto średnią wagę z pozostałych, w 
których dokonano ważenia. 
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Obaj rzeczoznawcy sprawowali już wcześniej podobne funkcje, posiadali własne 
gospodarstwa i prowadzili hodowlę trzody. Nie mają doświadczenia w hodowli 
drobiu, lecz posiadają drób przyzagrodowy. 

(dowód: akta kontroli, str. 383-384) 

Na fermie w Przytocznej, w której wystąpiło ognisko HPAI, szacowaniem objęto11: 
28.185 szt. indyków, 102,06 ton paszy oraz 1.399 szt. balotów słomy12. Decyzją nr 
01/odszk.HPAI/2017 z 7 marca 2017 r., a następnie decyzją nr PLW-0803-
HPAIodszk.-01/2017 z 11 lipca 2017 r. PLW przyznała odszkodowanie13 za zabite  
z nakazu PLW indyki w wysokości 2.675.285,89 zł oraz za środki żywienia zwierząt 
zniszczone z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej w wysokości 119.696,53 zł.  

 (dowód: akta kontroli, str. 290-301, 385) 

W sprawie szacowania w ognisku PLW wyjaśniła: „Ponieważ w ognisku HPAI 
szacowany drób w tamtym okresie miał wartość rzeźną, przy szacowaniu drobiu, 
poza przesłankami wynikającymi z przepisów, kierowałam się  notowaniami „Rynku 
mięsa drobiowego” z okresu 26.12.2016 r.- 01.01.2017 r. ze strony MRiRW, a także 
wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii przesłanymi emailem z dnia 
16 grudnia 2016 r. Dodatkowo zebrałam dane z internetu odnośnie cen żywca 
indyczego w różnych ubojniach w kraju- strona MojeIndyki.pl na dzień 2.01.2017 r., 
w tym z ubojni w województwie lubuskim. Przyjęłam cenę niższą niż w okazanych 
przez hodowcę umowach kontraktacyjnych, nieznacznie wyższą od ceny dla regionu 
zachodniego i niższą niż średnia dla kraju. Było mi wiadome o problemach ze 
zbytem drobiu z naszego regionu z powodu grypy. Dużo drobiu fermowego nie 
zostało w końcówce roku przekazane do uboju zgodnie z planem, z powodu 
lokalizacji ferm w strefach zagrożonych i zapowietrzonych w powiecie 
międzyrzeckim i gorzowskim. Ze strefy zapowietrzonej drób został zabity 
zapobiegawczo.  Ponadto było mi też wiadome, że ubojnie mogą stosować różne 
ceny w  zależności od fermy. Przykładowo niektóre ubojnie na stronie internetowej „ 
MojeIndyki,pl „oprócz ceny podają np. cenę + treść „ dodatki” / bez określenia  
wartości, rodzaju  tych dodatków/, czy + treść „w zależności od wagi i terminu 
płatności”. Dlatego przyjęłam cenę nieznacznie wyższą od ceny dla regionu 
zachodniego, a niższą od ceny dla kraju. Przy szacowaniu paszy w ognisku HPAI 
brałam pod uwagę faktury za zakup szacowanej paszy.” 

(dowód: akta kontroli, str. 285-288) 

W przypadku szacowania drobiu przyzagrodowego w dniach 25-29 stycznia 2017 r. 
(uśmiercony 31 stycznia 2017 r.) z obszaru zapowietrzonego w 4 gospodarstwach  
z terenu gm. Przytoczna wycenie poddano odpowiednio:  

a) 99 kur i 2 koguty – odszkodowanie w łącznej wysokości 2.901,66 zł, 

b) 25 kur i 1 kogut – odszkodowanie w łącznej wysokości 779,99 zł, 

c) 6 kur i 1 kogut – odszkodowanie w łącznej wysokości 230 zł, 

d) 64 kury i 2 koguty – odszkodowanie w łącznej wysokości 2.059,99 zł. 

Łączna wartość odszkodowań dla ww. 4 hodowców wyniosła 5.971,64 zł. 
W sprawie szacowania w gospodarstwach przyzagrodowych PLW wyjaśniła: „Przy 
szacowaniu drobiu przyzagrodowego brałam pod uwagę ceny rynkowe 

                                                      
11 Po weryfikacji 11.02.2017 r. 
12 Za słomę nie wypłacono odszkodowania gdyż po 3-krotnym zdezynfekowaniu (gazowaniu) została 
wykorzystana przez fermę (wartość oszacowania 44.768 zł). 
13 LWLW 16 maja 2017 r. stwierdził nieważność pierwotnej decyzji PLW nr 01/odszk.HPAI/2017  
z 7 marca 2017 r. 



 

11 
 

szacowanego drobiu przyzagrodowego z ogłoszeń w portalu internetowym OLX / 
wydruk z 25.01.2017r./ oraz własne doświadczenie, ponieważ od ok. 30 lat do 
początków grudnia utrzymywałam drób, znałam ceny zakupu i utrzymania  drobiu 
przyzagrodowego. Ceny szacowanego drobiu przyzagrodowego były zbliżone do 
przeciętnych cen z portalu OLX, a ewentualne różnice wynikały z wagi, wieku  
i kondycji drobiu.” 

 (dowód: akta kontroli str. 285-288, 342-382) 

1.9. PLW prowadziła dokumentację związaną z wystąpieniem wysoce zjadliwej 
grypy ptaków stosownie do przepisów ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze 
zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Dokumentacja prowadzona była według 
wzorów zamieszczonych w załącznikach do sporządzanych przez PLW Planów 
gotowości na wypadek wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt podlegających 
zwalczaniu z urzędu.  

PLW w toku zwalczania HPAI sporządziła m.in: 

 protokół z dochodzenia epizootycznego z 5 stycznia 2017 r. oraz protokoły 
aktualnej sytuacji w ognisku choroby zakaźnej zwierząt, 

 wpisy w książkach zgłoszeń chorób zakaźnych W dokumentach dokonano 
wpisów wskazując zgłoszenie i stwierdzenie ogniska HPAI – fermę  
w Przytocznej,  

 protokoły zabicia zwierząt, protokoły oczyszczania i odkażania, protokoły 
przekazania materiału zakaźnego do unieszkodliwienia do zakładu 
utylizacyjnego,  

 protokoły z przeglądu gospodarstw (perlustracja) w miejscowościach obszaru 
zapowietrzonego obejmującego 269 gospodarstw indywidualnych i w 4 
gospodarstwach komercyjnych zlokalizowanych w pobliskim sąsiedztwie 
granicy obszaru zagrożonego.  

                     (dowód: akta kontroli str. 2-57, 388-393)                  

1.10. PLW, stosownie do art. 51 ust. 1 i 3-5 uozz, przechowywał, analizował i 
przetwarzał dane dotyczące wystąpienia HPAI oraz prowadził księgi zawierające 
informacje o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji, 
po wykryciu wysoce zjadliwej grypy ptaków, a także niezwłocznie przekazał dane do 
LWLW, składał cykliczne raporty z jej zwalczania oraz zgłosił wygaszenie ogniska 
choroby. Informacje o chorobach terminowo i w wymaganym zakresie przekazywał 
zarówno sąsiednim PIW jak też PPIS w Międzyrzeczu. 

(dowód: akta kontroli str. 388-423) 

1.11. Zgodnie z art. 54 ust. 2 uozz PLW posiadał opracowany Plan gotowości 
zwalczania grypy ptaków na poziomie powiatu międzyrzeckiego (zaktualizowany w 
grudniu 2014 r.). Plan podlegał aktualizacji obejmującej swym zakresem bieżące 
zmiany, np. skład osobowy zespołów wykonujących zadania w ramach zwalczania 
chorób zakaźnych zwierząt, dane teleadresowe oraz przepisy prawa i wzory 
obowiązujących dokumentów sporządzanych w związku z epizootią grypy ptaków.  

                                                     (dowód: akta kontroli str. 424-432)                

W sprawie przydatności Planu gotowości w wyjaśnieniu PLW podała, że „w PIW 
przy aktualizacji Planu w 2014 r. zostały wydrukowane i wpięte do odrębnych teczek 
wszystkie Instrukcje i Procedury oraz wzory druków z Planu gotowości zwalczania 
grypy ptaków. To pozwoliło sprawnie przygotować zestawy w/w Instrukcji, Procedur i 
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wzorów druków dla urzędowych lekarzy weterynarii,  inspektorów PIW oraz PLW w 
dniu otrzymania informacji o podejrzeniu grypy ptaków w sąsiadującym powiecie 
(…) Jako PLW mogłam w tym czasie zająć się przygotowaniami merytorycznymi do 
zwalczania HPAI. Wg tych Instrukcji i Procedur wszyscy ulw i pracownicy PIW 
zostali przeszkoleni w dniu następnym i otrzymali je do wykorzystania. Z Planu 
gotowości bardzo pomocny był wzór druku: Dochodzenie epizootyczne przy grypie 
ptaków (…) – ułatwiał przeprowadzenie dochodzenia epizootycznego po otrzymaniu 
zgłoszenia podejrzenia HPAI (…). W PIW Międzyrzecz wykorzystano z Planu 
większość wzorów druków, w tym częściowo wzory decyzji o podejrzeniu  
i stwierdzeniu choroby, o wygaszeniu ogniska i o odszkodowaniu. (…) tempo pracy, 
ogrom zadań i spraw nie pozwalały na korzystanie z Planu gotowości w innym 
zakresie, ponieważ Plan jest zbyt obszerny. Za dużo czasu zajmuje odszukanie 
potrzebnego dokumentu w wersji elektronicznej i wydrukowanej Planu (…). Nie jest 
możliwe zapamiętanie wszystkich zagadnień z Planu np. podczas jego aktualizacji 
lub przez jego czytanie.” 

 (dowód: akta kontroli str. 285-286) 

1.12. W badanym okresie PLW uczestniczył w programie mającym na celu wykrycie 
występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków. W latach 2016 i 2017 
LWLW zlecił PLW, w ramach tego programu w 2016 r., pobranie łącznie 30 próbek 
od 2 rodzajów drobiu (indyki rzeźne i gęsi reprodukcyjne) oraz w roku 2017 r. 
pobranie łącznie także 30 próbek u 2 rodzajów ptactwa (indyki rzeźne i gęsi rzeźne). 

W 2016 r. i 2017 r. próbki zostały pobrane zgodnie z harmonogramem i przekazane 
do PIW – Zakład Chorób Drobiu w Puławach. Badanie tych próbek nie wykazało 
wyniku potwierdzającego występowanie wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków. 

                                                         (dowód: akta kontroli str. 69-88)       

1.13. Dla obszaru właściwości PLW w kontrolowanym okresie Główny Lekarz 
Weterynarii (GLW) nie opracował programu bioasekuracji, o którym mowa w art. 57e 
uozz. PLW podejmował w zakresie upowszechniania zasad bioasekuracji 
następujące działania:  

 przekazywał ulotki informacyjne wraz z pismem informującym o zagrożeniu, a 
następnie o wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków do samorządów, 
hodowców oraz instytucji obsługujących rolnictwo, 

 przeprowadzał kontrole ferm utrzymujących drób w zakresie przestrzegania 
zasad bioasekuracji,  

 nadzorował przeprowadzanie perlustracji w gospodarstwach znajdujących się 
w obszarze zapowietrzonym, 

 przeprowadzał szkolenia z zasad bioasekuracji dla hodowców oraz leśniczych, 

 przeprowadzał kontrole stanu mat dezynfekcyjnych na drogach prowadzących 
w okolicę wystąpienia ogniska choroby zakaźnej (notatki służbowe z kontroli), 

 informował o aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie HPAI powiadamiał 
urzędy gmin oraz Starostę, hodowców drobiu oraz koła łowieckie, 

 publikował komunikaty Inspekcji Weterynaryjnej, rozpowszechniał ulotki dla 
hodowców informujące o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji i 
konieczności zgłaszania podejrzanego zachowania drobiu.  

(dowód: akta kontroli str. 89-126) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. PLW, wbrew przepisowi art. 46 ust. 1 ufp, zaciągnął – pomimo braku 
zabezpieczenia środków w planie finansowym PIW na łączną kwotę 4.323.111,51 zł 
– zobowiązania do sfinansowania kosztów dezynfekcji skażonych ptasią grypą 
gospodarstw, wyposażenia oraz środków transportu, kosztów uboju drobiu, utylizacji 
zwierząt, jaj, pomiotu drobiowego, pasz wraz z usługami transportu ww. odpadów, 
kosztów wynagrodzeń dla lekarzy weterynarii, którym powierzono wykonanie 
perlustracji, a także odszkodowań za zabity drób, zniszczone jaja wylęgowe, paszę 
oraz sprzęt.  

(dowód: akta kontroli str. 233-234, 258, 268) 

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 w tym przepisie, zlecił ich wykonanie, w efekcie czego PIW z 
tego tytułu wypłacił usługobiorcom kwotę 1.316.593,01 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 239-240) 

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.    

PLW, zlecając wykonanie ww. usług, wbrew przepisowi art. 44 ust. 4 ufp, nie 
zastosował procedur przewidzianych w ustawie Pzp.  

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 ptasiej grypy, a w szczególności przeciwdziałanie rozprzestrzenieniu się 
choroby. W związku z powyższym, NIK odstąpił od formułowania wniosków 
pokontrolnych w tym zakresie.    

PLW skutecznie przeciwdziałał zagrożeniu rozprzestrzenienia się ptasiej grypy na 
terenie swojej właściwości, działając bezzwłocznie i z dużym zaangażowaniem. 
Zdaniem NIK na podkreślenie zasługuje to, że najistotniejszy efekt w postaci 
zahamowania postępów epizootii oraz ograniczenia jej skutków został osiągnięty 
pomimo obiektywnych trudności, braku odpowiednich środków finansowych, 
jednoznacznych i łatwych w stosowaniu procedur wewnętrznych obowiązujących w 
Inspekcji Weterynaryjnej oraz niedoskonałych instrumentów prawnych.  

Stwierdzono nieprawidłowości polegające na zaciąganiu zobowiązań, pomimo braku 
zabezpieczenia odpowiednich środków w planie finansowym PIW oraz zlecaniu 
podmiotom zewnętrznym przez PLW realizacji czynności takich jak ubój, utylizacja  
i dezynfekcja, pomimo braku uprawnienia do zawierania umów w tym zakresie. 

 

Ustalone 

nieprawidłowości 

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

2.1. W celu zapobiegania wystąpieniu grypy ptaków PLW przekazywał pisma 
informacyjne do Urzędów Gmin w Bledzewie, Przytocznej, Pszczewie, Urzędów 
Miejskich w Międzyrzeczu, Skwierzynie i Trzcielu - celem poinformowania 
społeczeństwa w sposób zwyczajowo przyjęty o zagrożeniu HPAI i wprowadzanych 
przepisach, a także do zakładów wylęgu drobiu, ferm drobiu, urzędowych lekarzy 
weterynarii, lekarzy weterynarii wolnej praktyki, Nadleśnictw: Babimost, Bolewice, 
Karwin, Międzychód, Międzyrzecz, Skwierzyna, Trzciel; do kół łowieckich, zakładów 
branży mięsnej, punktów sprzedaży pasz, zakładu produkcji zanęt wędkarskich, 
punktów skupu dziczyzny, ARiMR BP w Międzyrzeczu, ODR w Kalsku Filia w 
Międzyrzeczu. Pisma przekazywano do wiadomości do Starosty Międzyrzeckiego, 
KPP w Międzyrzeczu,  KPPSP w Międzyrzeczu, PPIS w Międzyrzeczu. W okresie 
od listopada 2016 r. do 08.03.2017 r. PLW wystosował 35 pism.   

W dniu 09.12.2016 r. w uzgodnieniu ze Starostą Międzyrzeckim, Kierownikiem 
ARiMR BP w Międzyrzeczu i Kierownikiem Powiatowego Ośrodka ODR w 
Międzyrzeczu zorganizowano wcześniej zaplanowane szkolenie dla właścicieli ferm 
drobiu i przedstawicieli w/w urzędów, jednostek i podmiotów oraz lekarzy 
weterynarii.  

W dniu 18.11.2016 r. PLW zorganizowała posiedzenie PZZK z pokazem filmów 
informacyjno-szkoleniowych i omówieniem przepisów i zasad zwalczania HPAI. 
W grudniu 2016 r. odbyło się spotkanie z sołtysami w Gminie Skwierzyna, w  lutym  
i marcu 2017 r. zorganizowano szkolenia na terenie Gminy Pszczew, a marcu  
2017 r. szkolenie dla urzędowych lekarzy weterynarii. 

W dniach 12 i 13.12.2016 r. w Nadleśnictwie w Skwierzynie odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami Nadleśnictw Skwierzyna i Karwin, podczas których uzgodniono 
zasady współpracy w zakresie prowadzenia obserwacji ptactwa dzikiego w 
skupiskach tego ptactwa. 

W związku z otrzymaniem zgłoszenia podejrzenia HPAI na fermie w Przytocznej, 
PLW poinformowała o powyższym telefonicznie LWLW,  Starostę Międzyrzeckiego, 
Wójta Przytocznej, KPP w Międzyrzeczu, KP w Skwierzynie, KPPSP w 
Międzyrzeczu, PPIS w Międzyrzeczu i Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu – 
telefonicznie uzgodniono plan działań do czasu otrzymania wyników badań. Na 
prośbę PLW Policja natychmiast wystawiła posterunek przy fermie. W dniu 
7.01.2017 r. odbyło się posiedzenie PZZK przy Staroście Międzyrzeckim – 
uzgodniono plan działań i bieżący kontakt telefoniczny. 

Ww. organy i jednostki zostały także powiadomione w dniu 1.02.2017r.  
o stwierdzeniu HPAI u łabędzia niemego z Jeziora Kohle w Pszczewie.  
Telefonicznie powiadomiono o powyższym Wójta Pszczewa, a następnie  odbyło się 
spotkanie robocze w UG w Pszczewie w związku z tym przypadkiem.  

Dwukrotnie PLW uczestniczyła w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego w Gorzowie Wlkp. 

Tzw. raporty sytuacyjne sporządzane za każdy dzień z wykonanych działań i planów 
na dzień następny PLW przekazywała codziennie do LWLW, Starosty 
Międzyrzeckiego i właściwych Wójtów/Burmistrzów.  

Współpraca ze służbami Wojewody Lubuskiego przebiegała prawidłowo. 
Członkowie zespołu do spraw zwalczania epidemii grypy ptaków w województwie 
lubuskim, powołanego zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 30.12.2016 r., 
pomogli PLW przy poszukiwaniu firm i organizacji zabicia drobiu, załadunku drobiu – 

Opis stanu 

faktycznego 
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w tym przy wywozie i utylizacji padliny, zapewnieniu konwoju policyjnego dla 
samochodów z padliną i paszą.  

W ramach współpracy wewnątrz Inspekcji Weterynaryjnej PLW  otrzymywała pomoc 
merytoryczną ze strony GLW i LWLW, a także pomoc w zakresie oddelegowania do 
pracy lek.wet./inspektorów z WIW Łódź, innych PIW w woj. lubuskiego oraz ulw  
z innych powiatów woj. lubuskiego i innych województw. LWLW w Zielonej Górze 
organizował także transport prób do PIWet Puławy. 

(dowód: akta kontroli str. 442-445, 449-464) 

2.2. W zakresie współpracy i współdziałania przy zwalczaniu HPAI z innymi 
służbami PLW podała:   

- Policja - bezzwłoczne wystawienie patrolu przy fermie od momentu otrzymania 
zgłoszenia podejrzenia HPAI do przeprowadzenia dezynfekcji wstępnej; udział przy 
wyborze miejsca konkretnej lokalizacji mat dezynfekcyjnych na drogach; pomoc przy 
ustalaniu planu działań w zakresie możliwości wykonywania rozporządzenia 
Wojewody przez Policję.  

Policja prowadziła kontrole na drogach przewozu drobiu, zwłok drobiu, wystawiono 
posterunki w uzgodnionych miejscach na drogach. PLW kierowała pisma  
o zastosowanie przez Policję postępowania karnego wobec osób łamiących wydane 
przepisy. W razie potrzeby była zapewniona asysta Policji  przy perlustracjach,  
kontrolach. Policjanci prowadzili też lustrację gospodarstw w zakresie wypuszczania 
drobiu, braku wykonania mat dezynfekcyjnych. Reagowali na zgłoszenia 
telefoniczne od społeczeństwa i z PIW.  

 Straż Pożarna - udział przy wyborze miejsc konkretnej lokalizacji mat 
dezynfekcyjnych na drogach, pomoc przy ustalaniu planu działań w zakresie 
możliwości wykonywania rozporządzenia Wojewody przez PSPSP i OSP. 
Natychmiast wykonano matę dezynfekcyjną na drodze dojazdowej do ogniska, 
pomoc przy budowie mat na drogach gminnych i powiatowych. Strażacy z OSP 
wykonywali bieżące nasączanie mat dezynfekcyjnych na drogach gminnych, 
powiatowych i drodze wojewódzkiej.  Strażacy z KPPSP w Międzyrzeczu w 
ognisku  w Przytocznej sprawdzili poziom gazów po uśmierceniu drobiu i 
wywietrzeniu kurników – niezależnie od wcześniejszego sprawdzenia przez firmę 
gazującą. Strażacy obsługiwali bramkę dezynfekcyjną do dezynfekcji pojazdów 
firmy gazującej i utylizującej wyjeżdżających z ogniska. Pomoc przy dezynfekcji i 
spłukaniu nieszczelnych pojazdów ZU przez zapewnienie wody z węży 
strażackich. Oceniali warunki do ewentualnego spalania materiałów,  które nie 
nadają  się do dezynfekcji.  

 samorządy - Gminy zapewniały pomoc przy ustalaniu planu działań, dzięki 
znajomości terenu, przebiegu dróg,  ruchu ludności, natężenia ruchu pojazdów. 
Wykonały oznakowanie obszarów zagrożonych i zapowietrzonych. 
Rozpowszechniły  wydane rozporządzenia Wojewody Lubuskiego, w tym za 
pośrednictwem Kościoła, sołtysów, strony internetowej Urzędu. Uzgodnili z 
sołtysami  pomoc sołtysów przy przeprowadzaniu perlustracji – wskazywanie ulw  
gospodarstw z drobiem przyzagrodowym oraz przy kontrolach bioasekuracji, 
zgłaszanie gospodarstw łamiących przepisy, lustrowanie gospodarstw w 
sołectwie w zakresie wypuszczania drobiu, braku wykonania mat 
dezynfekcyjnych. Za pośrednictwem sołtysów zbierano informacje o 
gospodarstwach utrzymujących drób przyzagrodowo. Nie było nigdy sytuacji tzw. 
nieodebranego telefonu.   
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 Starostwo w Międzyrzeczu - organizacja posiedzeń  PZZK, koordynowanie 
działań poszczególnych organów i jednostek; wymiana informacji z WCZK LUW 
w Gorzowie Wlkp. i Grupą Roboczą przy Wojewodzie, w tym przekazywanie 
informacji odnośnie aktualnej sytuacji, konwojowaniu transportów przez Policję.  
Pomoc przy ustalaniu planu działań. Udział przy wyborze miejsc konkretnej 
lokalizacji mat dezynfekcyjnych na drogach, wspomaganie w razie potrzeby, 
pośredniczenie w kontaktach z innymi organami i jednostkami.  

PZZK działał cały czas, przy czym zgodnie z ustaleniami z pierwszego  posiedzenia 
ustalono pracę ciągłą - bieżące kontakty telefoniczne bez stałej pracy Zespołu 
zgromadzonego w jednym miejscu.   

 PPIS - Kontrola w sklepach i na targowiskach sprzedaży  drobiu, jaj, mięsa 
drobiowego. Nadzór epidemiologiczny nad osobami wykonującymi działania w 
ogniskach i strefach na podstawie informacji przekazywanych pisemnie lub 
telefonicznie przez PLW. Z PPIS uzgodniono sposób dezynfekcji pomieszczeń 
części mieszkalnej przy ognisku nr 27. 

 zarządcy dróg - udział przy wyborze miejsca konkretnej lokalizacji mat 
dezynfekcyjnych na drogach. Budowa i utrzymanie mat w dobrym stanie i 
nasączanie środkiem odkażającym. Oznakowanie miejsc wyłożenia mat na 
drogach.  

 nadleśnictwa - prowadzenie obserwacji ptactwa dzikiego, przekazanie informacji 
odnośnie siedlisk i skupisk ptactwa dzikiego w strefach rutynowo w systemie 
tygodniowym oraz każdorazowo w przypadku stwierdzenia padłego lub chorego 
ptactwa. 

W ocenie PLW współpraca z wszystkimi podmiotami przebiegała bardzo dobrze.  

W związku z brakiem nakazów formułowanych przez wojewodę nie wystąpiły 
przypadki niewywiązywanie się przez PLW z ich realizacji oraz przypadki braku 
nadzoru nad wyznaczonymi lekarzami-perlustratorami w przedmiocie realizacji ww. 
nakazów. 

(dowód: akta kontroli str. 440-441) 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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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. 

 

Zielona Góra, dnia 28 września 2018 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  

Kontroler 
Delegatura w Zielonej Górze 

 p.o. Dyrektora 

Włodzimierz Stobrawa 
Paweł Pawlak 

główny specjalista k.p  

........................................................ ........................................................ 
podpis 

 
 

podpis 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


