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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
R/18/001 – 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/7/2018 z dnia 4.01.2018 r. 

Paweł Pawlak, specjalista k.p., upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 
LZG/17/2018 z dnia 12.01.2018 r. 

 
Jednostka 

kontrolowana 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Trzebnicy (dalej jako „PIW”), ul. 1. Maja 1, 
55-100 Trzebnica; nr REGON – 931961782. 

[dowód: akta kontroli str. 1-5] 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Od 1.09.2007 r. Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Trzebnicy (dalej jako „PLW”) 
jest Artur Pamuła.    

[dowód: akta kontroli str. 6] 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

PLW skutecznie przeciwdziałał zagrożeniu rozprzestrzenienia się grypy ptaków  
w powiecie trzebnickim, 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 PIW, braku odpowiednich 
środków finansowych, zakładanej bazy technicznej i lokalowej, niejednoznacznych  
i trudnych w stosowaniu procedur wewnętrznych obowiązujących w Inspekcji 
Weterynaryjnej oraz niedoskonałych instrumentów prawnych.  

PLW 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 na: 

− zaciąganiu zobowiązań na sfinansowanie m.in. kosztów uboju, utylizacji, 
dezynfekcji oraz wypłaty odszkodowań (o łącznej wartość 8.823,7 tys. zł), 
pomimo braku zabezpieczenia odpowiednich środków w planie finansowym 
PIW; 
 

                                                      
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 ogólna 
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− zlecaniu przez PLW realizacji czynności takich jak ubój, utylizacja i dezynfekcja 
(na łączną kwotę 994,6 tys. zł), pomimo braku uprawnienia do zawierania umów 
w tym zakresie; 

− przyjęciu niewłaściwych założeń podczas szacowania odszkodowań za 
utracone jaja wylęgowe, co dotyczyło kwoty odszkodowań w wysokości 529,9 
tys. zł;   

− nieskontrolowaniu wszystkich gospodarstw komercyjnych położonych w 
obszarze zapowietrzonym; 

− niedochodzeniu należności z tytułu kar administracyjnych nałożonych na 
hodowców drobiu nieprzestrzegających zasad bioasekuracji. 

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

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

 
GLW – Główny Lekarz Weterynarii 
DWLW – Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
DUW – Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 
WIW – Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu 
 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 36, ze zm.), 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) 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 MRiRW z 18.12.2007 r.”; 

7) 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.”; 

8) 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 poz. 440), dalej jako „rozporządzenie z 
21.11.2008 r.”; 

9) 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.”; 

10) 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 20.12.2016 r.”; 

Słownik skrótów 

Akty prawne 
dotyczące 

kontrolowanej 

działalności 
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11) 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.” 

 

Obszar I. 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 uozz, po otrzymaniu 
zawiadomienia wystąpienia choroby zakaźnej przeprowadził dochodzenia 
epizootyczne obejmujące m.in. okres w którym choroba mogła rozwijać się w 
gospodarstwie, miejsce pochodzenia źródła choroby oraz dróg przemieszczania się 
choroby zakaźnej. Jako potencjalne źródło zakażenia wskazano ściółkę. Wśród 
innych istotnych okoliczności mogących mieć znaczenie dla sprawy wskazano m.in. 
przemieszczanie się pomiędzy gospodarstwami (Piotrkowiczki - Wisznia Mała - 
Pierwoszów) kierownika fermy oraz przemieszczanie się sprzętu - ładowarki. 

W przypadku obu ww. ferm PLW sporządził (6.02.2017 r. z fermy w Ozorowicach i 
8.02.2017 r. z fermy w Piotrkowiczkach) protokoły z dochodzenia epizootycznego i 
badań zwierząt na formularzach których wzór stanowi załącznik nr 2 do 
rozporządzenie z 16.01.2008 r. W toku dochodzenia epizootycznego ustalono m.in., 
że teren gospodarstw zabezpieczono matami dezynfekującymi przy wjeździe na 
fermę, przy wejściu na fermy oraz przed kurnikami w przedsionkach kurników, a 
wjazd na fermy został zamknięty. Drób przebywał w zamkniętych kurnikach 
zabezpieczonych przed dostępem dzikich ptaków. W protokołach z dochodzenia nie 
odnotowano informacji dotyczącej badania sekcyjnego. Jak wskazał PLW nie 
przeprowadzono sekcji, gdyż pobrano próby do badań laboratoryjnych, a zgłoszenie 
lekarza opiekującego się stadem wskazywało na podejrzenie grypy ptaków.  

(dowód: akta kontroli str. 516, 527-530, 568-582) 

W kolejnych dniach od wykrycia do uboju drobiu dla obu ferm sporządzane były – 
maksymalnie co drugi dzień – protokoły aktualnej sytuacji w ognisku choroby, w 
których wskazywano m.in. znaczne 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 sporządził ww. pisma zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 
6 do rozporządzenie z 16.01.2008 r. oraz protokoły aktualnej sytuacji na wzorach 
stanowiących załącznik nr 7 do tego rozporządzenia.  

 (dowód: akta kontroli str. 525-526,583-585) 

PLW, stosownie do obowiązku z art. 51 ust. 4 i 5 uozz i według wzoru z załącznika 
nr 12 do ww. rozporządzenia, w przypadku obu ognisk wystawił: 
− zawiadomienia o podejrzeniu choroby zakaźnej zwierząt (odpowiednio 6.02  

i 8.02.2017 r.),  
− zawiadomienia o stwierdzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

(odpowiednio 7.02 i 9.02.2017 r.),  
− a następnie także zawiadomienia o wygaszeniu ogniska choroby zakaźnej 

zwierząt (w obu przypadkach 16.03.2017 r.) – wysoce zjadliwej grypy ptaków 
(HPAI) typu H5N8 u drobiu - gęsi hodowlanych i kaczek tuczowych typu Pekin 
na fermach w Ozorowicach i Piotrkowiczkach.  

W związku z podejrzeniem wystąpienia wirusa grypy ptaków w decyzjach wydanych 
na podstawie art. 42 ust. 6 i 10 uozz przez PLW o nr PIWz-02206406-1/2017 (z 6 

Opis stanu 

faktycznego 
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lutego 2017 r. w odniesieniu do fermy w Ozorowicach) oraz o nr PIWz-02207111-
1/2017 (z 8 lutego 2017 r. w odniesieniu do fermy w Piotrkowiczkach) nakazano 
posiadaczowi zwierząt m.in. dokonanie spisu wszystkich kategorii drobiu, innych 
ptaków i ssaków oraz jego codzienne aktualizowanie, odosobnienie obsługi, sprzętu, 
żywienia drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych miejscach 
lub obiektach budowlanych, odkażanie odzieży i innych rzeczy osób, które miały 
styczność ze zwierzętami, wyłożenie mat dezynfekcyjnych oraz zakazano 
przemieszczania drobiu lub innych ptaków z gospodarstwa i do gospodarstwa oraz 
przemieszczania jaj z gospodarstwa, a także przemieszczania m.in. osób, pojazdów 
oraz mięsa drobiowego i drobiu padłego.  

(dowód: akta kontroli str. 517-524, 560-567)  

1.2. PLW, stosownie do art. 51 ust. 3 pkt 1 uozz oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia z 
16.01.2008 r., prowadził w sposób czytelny książki zgłoszeń chorób zakaźnych 
zwierząt (wpisu dokonano do książki zgłoszeń chorób zakaźnych zwierząt, księgi 
zawierającej informacje o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających 
obowiązkowi zwalczania, księgi zawierającej informacje o chorobach zakaźnych 
zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz księgi chorób zakaźnych 
zwierząt).  

W ww. dokumentach dokonano wpisów i wskazano ogniska choroby – fermę w 
Ozorowicach (zgłoszenie 6.02.2017 r. i stwierdzenie 7.07.2017 r.) i fermę w 
Piotrkowiczkach (zgłoszenie 8.02.2017 r. i stwierdzenie 9.02.2017 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 725-734) 

1.3. PLW zgodnie z Instrukcją pobierania materiału do badań diagnostycznych w 
kierunku grypy ptaków z lutego 2008 r. (element Planu gotowości) pobrał próbki od 
5 szt. ptaków świeżo padłych z każdego z ognisk grypy ptaków.   

Pobrane od zwierząt próby z obu gospodarstw (ferm drobiu) zostały wysłane do 
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w 
Puławach (PIWet. Puławy), jako jedynego w Polsce laboratorium referencyjnego. W 
obu przypadkach (próby pobrane 6.02 i 8.2017 r.) 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).  

Badania potwierdziły, że w przesłanych próbkach z obu ferm wykryto materiał 
genetyczny wirusa grypy ptaków podtypu H5N8.  

Po potwierdzeniu w dniach 7 lutego (próbki pobrane 6 lutego w Ozorowicach2) i 9 
lutego 2017 r. (próbki pobrane 8 lutego w Piotrkowiczkach3) w wynikach PIWet. 
Puławy wykrycia w badanych próbkach materiału genetycznego wirusa grypy 
ptaków podtypu H5N8, PLW wydał decyzje wyznaczające gospodarstwa – fermę w 
Ozorowicach (7.02.2017 r.) i w Piotrkowiczkach (9.02.2017 r.) jako ogniska choroby 
zakaźnej zwierząt – grypy ptaków typu A podtypu H5N8. 

(dowód: akta kontroli str. 517-521, 525-526, 533-534, 560-564, 824-833) 

1.4. W związku ze stwierdzeniem wirusa grypy ptaków w decyzjach wydanych na 
podstawie art. 44 uozz przez PLW o nr PIWz-02206406-2/2017 (z 7 lutego 2017 r.  
w odniesieniu do fermy w Ozorowicach) oraz nr PIWz-02207111-1/2017 (z 9 lutego 

                                                      
2 Pobrano po 5 próbek ze śledziony, tchawicy, dwunastnicy i trzustki (jelita) od padłych gęsi, łącznie 
20 wymazów. 
3 Pobrano po 5 próbek ze śledziony, tchawicy, dwunastnicy, trzustki od padłych kaczek, łącznie 20 
wymazów. 
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2017 r. w odniesieniu do fermy w Piotrkowiczkach) nakazano posiadaczowi zwierząt 
m.in.: niezwłoczne zabicie drobiu lub innych ptaków, 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 ściółki oraz nawozów naturalnych, które 
mogły zostać skażone wirusem grypy ptaków. 

W związku z wystąpieniem grypyy ptaków w gospodarstwie w Ozorowicach PLW 
wydał 9 lutego 2017 r. decyzję nr PIWz-1/02206601/2017 nakazującą zniszczenie 
501.335 jaj w Zakładzie Wylęgu Drobiu (ZWD) w Ligocie Pięknej. W uzasadnieniu 
decyzji wskazano m.in., że „(…) w wyniku przeprowadzonego dochodzenia 
epizootycznego ustalono, że jaja pochodzące z fermy w Ozorowicach znajdują się w 
Zakładzie Wylęgu Drobiu (…) w Ligocie Pięknej. Jaja zostały dostarczone do 
zakładu w okresie inkubacji choroby, tj. możliwym do zakażenia jaj. (…) Istnieje 
prawdopodobieństwo pośredniego przeniesienia wirusa wysoce zjadliwej grypy 
ptaków z jaj wylęgowych pochodzących z fermy w Ozorowicach na pozostałe jaja 
(…)”. 

Dodatkowo PLW 23 lutego 2017 r. decyzją nr PIWz-2/02206601/2017 nakazał 
zniszczenie 51.497 szt. jaj w ZWD w Ligocie Pięknej, w związku z informacją 
otrzymaną 21 lutego 2017 r. od PLW w Ostrowie Wlkp., iż w zakładach w powiecie 
ostrowskim stwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków, a jaja z zakładów będących 
ogniskami choroby trafiły do ZWD w Ligocie Pięknej. PLW nakazał zniszczenie jaj w 
sposób zapewniający zniszczenie wirusa grypy ptaków oraz czyszczenie  
i odkażenie całego zakładu. 

(dowód: akta kontroli str. 522-524, 565-567, 654-659) 

Szczegółowy opis przebiegu czynności i kosztów związanych z zagazowaniem  
i usuwaniem drobiu, jaj oraz sprzętu zawarto w pkt. 1.7 niniejszego wystąpienia. 

Po przeprowadzeniu dodatkowych czynności decyzjami z 6 i 7 marca 2017 r. 
(odpowiednio o nr PIWz-02206406-3/2017 i PIWz-02207111-3/2017) PLW stwierdził 
wygaśnięcie decyzji wyznaczających ogniska HPAI na fermach w Ozorowicach i 
Piotrkowiczkach. 

(dowód: akta kontroli str. 536-537, 588-589) 

1.5. W związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w 
Ozorowicach i Piotrkowiczkach, Wojewoda Dolnośląski, odpowiednio 8 oraz 10 
lutego 2017 r., wydał rozporządzenia, o których mowa w art. 46 ust. 3 uozz, 
wyznaczając obszary zapowietrzone oraz zagrożone. Do przedmiotowych 
rozporządzeń nie załączono map obrazujących przebieg granic ww. obszarów w 
formie graficznej.  

Stosownie do par. 10 ust. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia MRiRW z 18.12.2007 r., 
obszar zapowietrzony powinien mieć promień co najmniej 3 km wokół ogniska 
choroby, zaś obszar zagrożony – co najmniej 10 km wokół ogniska; granice tych 
obszarów określa się, uwzględniając m.in. wyniki dochodzenia epizootycznego oraz 
warunki geograficzne, w szczególności granice naturalne.   

(dowód: akta kontroli str. 138-145) 

Z uwagi na niewielkie oddalenie dwóch ognisk grypy ptaków zlokalizowanych w 
Ozorowicach i Piotrkowiczkach, granice obszaru zapowietrzonego każdego z ognisk 
zachodzą na siebie, tworząc jeden obszar o wspólnych granicach. Terytorium w 
granicach tego obszaru zestawione z powierzchnią kół powstałych w wyniku 
nakreślenia dwóch okręgów o promieniu 3 km, w których centrum leżą 
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gospodarstwa w Piotrkowiczkach i Ozorowicach, wskazują na istnienie fragmentów 
powierzchni, które mieszczą się w ww. okręgach, ale jednocześnie znajdują się 
poza wyznaczonymi granicami obszarów zapowietrzonych: miejscowość Ligota 
Piękna, południowa cześć miejscowości Wisznia Mała, południowo-zachodnia część 
miejscowości Pierwoszów.    

Granice obszarów zapowietrzonego oraz zagrożonego zostały wyznaczone przez 
Wojewodę Dolnośląskiego, jednak nastąpiło to po konsultacjach i nieformalnych 
uzgodnieniach z PIW.  

PLW, zapytany dlaczego wbrew par. 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MRiRW  
z 18.12.2007 r. promień wyznaczonego obszaru zapowietrzonego w niektórych jego 
fragmentach miał mniej niż 3 km od ognisk epidemii, wyjaśnił: „Granice obszarów 
zostały wyznaczone przez Wojewodę, PIW jedynie konsultował projekt przebiegu 
granic. Proponując taki przebieg granic kierowaliśmy się przede wszystkim 
wyraźnymi znakami w terenie, zaś odległość 3 km od ogniska grypy ptaków braliśmy 
jako wyznacznik orientacyjny. Objęcie wszystkich obszarów mieszczących się co 
najmniej w promieniu 3 km od ognisk, czyniłoby koniecznym objęcie granicami 
obszaru zapowietrzonego całego rozległego kompleksu leśnego zlokalizowanego 
pomiędzy miejscowościami Wisznia Mała, Pierwoszów, Siedlec, Malin, Ligota 
Piękna, co nadmiernie powiększyłoby powierzchnię obszaru zapowietrzonego. 
Wybraliśmy w naszej ocenie wariant bardziej racjonalny, obejmując granicami 
jedynie północną część tego kompleksu leśnego (na północ od rzeki Ława).”   

(dowód: akta kontroli str. 124-137) 

1.6. Łączna wartość brutto wszystkich wydatków w związku z usuwaniem skutków 
grypy ptaków w obu ogniskach wyniosła 8.875.366,91 zł, z czego na: 
 badania – 70.899,18 zł, 
 czyszczenie i dezynfekcję – 104.752,05 zł, 
 ubój i zniszczenie – 8.699.359,29 zł, w tym odszkodowania – 7.809.518,26 zł, 
 wynagrodzenia dla rzeczoznawców – 356,30 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 876-877) 

1.7. Wydatki PIW poniesione na zakup usług związanych z likwidacją epidemii grypy 
ptaków w powiecie trzebnickim w 2017 r. (ogniska w Ozorowicach  
i Piotrkowiczkach) wyniosły 994.593,17 zł, z czego: 
 kwotę 104.752,14 zł wydatkowano na dezynfekcję skażonych gospodarstw, 

wyposażania oraz środków transportu, 
 kwota 387.450,00 zł to koszt uboju drobiu, 
 kwota 502.391,03 zł to koszt utylizacji zwierząt, jaj, pomiotu drobiowego oraz 

pasz wraz z usługami transportu ww. odpadów.   

(dowód: akta kontroli str. 7) 

Powyższe usługi w ujęciu chronologicznym, z uwzględnieniem ich charakteru, 
nazwy usługobiorcy oraz kwoty wydatkowanych środków, były następujące: 

 9-13.02.2017 r. – przeprowadzenie dezynfekcji wszystkich pojazdów (łącznie 22 
szt.) wjeżdżających do i wyjeżdżających z ognisk w Ozorowicach  
i Piotrkowiczkach, koszt wykonania usługi – 3.000,14 zł (22 szt. pojazdów x 
136,37 zł); 

 10.02.2017 r. – odbiór i utylizacja jaj wylęgowych, wyklutych piskląt oraz 
produktów ubocznych powstałych w czasie lężenia, pochodzących od 
zakażonych gęsi z fermy Ozorowice oraz jaj, które trafiły do zakładu wylęgu w 
Ligocie Pięknej, koszt wykonania usługi – 97.553,03 zł (62.294,4 kg x 1,566 zł); 
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 10-11.02.2017 r. – likwidacja drobiu (gęsi) znajdującego się na fermie w 
Ozorowicach – zagazowano siedem kurników, koszt wykonania usługi – 
301.350,00 zł (7 kurników x 43.050 zł); 

 11-12.02.2017 r. – likwidacja drobiu (kaczek) znajdującego się na fermie w 
Piotrkowiczkach – zagazowano dwa, koszt wykonania usługi – 86.100,00 zł (2 
kurniki x 42.050 zł); 

 11 i 13.02.2017 r. – odbiór i utylizacja zlikwidowanego drobiu (gęsi), 
pochodzącego z fermy w Ozorowicach o łącznej masie 146,7 tony, koszt 
wykonania usługi – 237.654,00 zł (146,7 tony x 1.620 zł); 

 13.02.2017 r. – odbiór i utylizacja zlikwidowanego drobiu (kaczki), 
pochodzącego z fermy w Piotrkowiczkach o łącznej masie 39,96 tony, koszt 
wykonania usługi – 64.735,20 zł (39,96 tony x 1.620 zł); 

 13.02.2017 r. – dezynfekcja wstępna na fermie Ozorowice, którą objęto kurniki, 
tereny zewnętrzne (wybiegi dla gęsi), maszyny oraz pojazdy gospodarcze 
znajdujące się na fermie, koszt wykonania usługi – 31.164,00 zł (89.040 m2 x 
0,35 zł); 

 14.02.2017 r. – dezynfekcja wstępna na fermie Piotrkowiczki, którą objęto 
jedynie kurniki dla kaczek; dezynfekcją nie objęto powierzchni zewnętrznych  
z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne – silny wiatr, koszt wykonania 
usługi – 4.200,00 zł (12.000 m2 x 0,35 zł); 

 15-23.02.2017 r. (czas usypania pryzmy) – utylizacja skażonego pomiotu 
drobiowego oraz pasz z ferm w Ozorowicach i Piotrkowiczkach (łącznie 5.580 
mp), poprzez ich złożenie na pryzmie na działkach nr 423/1 oraz nr 424, 
położonych w obrębie geodezyjnym Piotrkowiczki, koszt wykonania usługi – 
102.448,80 zł (5.580 mp x 18,36 zł); 

 25.02.2017 r. – dezynfekcja ostateczna na fermie Ozorowice, którą objęto 
kurniki, pomieszczenia magazynowe, drogi wewnętrzne oraz dojazdowe do 
bramy głównej, place służące do parkowania pojazdów i składowania maszyn, 
bramy oraz płoty, koszt wykonania usługi – 31.164,00 zł (89.040 m2 x 0,35 zł); 

 26.02.2017 r. – dezynfekcja ostateczna na fermie Piotrkowiczki, którą objęto 
kurniki, budynki gospodarcze, drogi wewnętrzne oraz inne powierzchnie 
wchodzące w skład gospodarstwa, a także pojazdy oraz sprzęt rolniczy, koszt 
wykonania usługi – 35.224,00 zł (100.640 m2 x 0.35 zł). 

Wykonanie ww. usług zostało zlecone przez PLW podmiotom zewnętrznym w 
dniach 8-14.02.2017 r. 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 do unieszkodliwienia, informacje 
dotyczące przebiegu gazowania oraz protokoły oczyszczenia/odkażenia.  

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

PLW, stosownie do przepisów par. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz lit. b oraz par. 6 ust. 2 
rozporządzenia MRiRW z 18.12.2007 r., objął nadzorem urzędowym zabicie drobiu, 
usunięcie zwłok drobiu oraz jaj, a także czyszczenie i odkażanie obiektów 
budowlanych znajdujących się w ogniskach grypy ptaków, środków transportu 
wykorzystanego do transportu zwłok drobiu, paszy, ściółki oraz innych przedmiotów, 
które mogły zostać skażone wirusem.    

 (dowód: akta kontroli str. 8-52, 112-121) 

PIW dokonał płatności za wykonanie ww. usług w dwóch transzach: 27.03.2017 r. 
(302.389,20 zł) oraz 13.04.2017 r. (692.203,97 zł).  
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Środki na wynagrodzenia dla zleceniobiorców zostały przyznane PIW przez DWLW 
dwoma zarządzeniami: z 21.03.2017 r. (800.000 zł) oraz z 3.04.2017 r. (258.610 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. 124. Przed przekazaniem 
powyższych środków w planie finansowym PIW na zwalczanie chorób zakaźnych 
przewidziano kwotę 12.000 zł5, w tym w par. 400 – 5.000 zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 53-61) 

PLW, na podstawie art. 44 ust. 1 uozz, w dniach 7.02.2017 r. (ognisko w 
Ozorowicach) oraz 9.02.2017 r. (ognisko w Piotrkowiczkach) wydał decyzje 
nakazujące w ww. gospodarstwach m.in. „niezwłoczne zabicie pod urzędowym 
nadzorem zwierząt (…), utylizację zwłok drobiu oraz jaj (…), odkażenie 
pomieszczeń, środków transportu, zniszczenie lub obróbkę, w sposób zapewniający 
zniszczenie wirusa grypy ptaków, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 
paszy oraz przedmiotów i substancji (…), odkażenie ściółki, nawozów naturalnych, 
które mogły zostać skażone wirusem tej choroby (...)”.  

Na tej samej podstawie prawnej w dniach 9 oraz 23 lutego 2017 r. PLW nakazał 
zniszczenie – pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej – jaj znajdujących się w 
Zakładzie Wylęgu Drobiu w Ligocie Pięknej, a także wyklutych piskląt oraz 
produktów ubocznych powstałych w czasie lężenia.            

(dowód: akta kontroli str. 517-521, 560-564, 654-659) 

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.    

Trzema decyzjami z 5.04.2017 r., wydanymi na podstawie art. 49 ust. 1 oraz ust. 5 
uozz, PLW przyznał trzem podmiotom odszkodowanie ze środków budżetu państwa 
za zabity drób, zniszczone jaja wylęgowe, paszę oraz sprzęt w łącznej wysokości 
7.809.518,26 zł. Powyższa kwota została uiszczona przez PIW 4.07.2017 r., tj. w 
tym samym dniu, w którym DWLW dokonał stosownego zwiększenia planu 
finansowego PIW (w dziale 010, rozdziale 01022, par. 459 Kary i odszkodowania 
wypłacane na rzecz osób fizycznych) i przekazał środki na wypłatę ww. 
odszkodowań (środki te pochodziły z rezerwy celowej cz. 356). W chwili podjęcia 
ww. decyzji w planie finansowym PIW nie zaplanowano żadnych wydatków w 
rozdziale 01022, par. 459.  

(dowód: akta kontroli str. 58-59, 62, 80-81, 541-543, 591-593, 677-678) 

Wykonanie perlustracji w kierunku wysoce zjadliwej grypy ptaków w obszarze 
zapowietrzonym i zagrożonym (w ogniskach Ozorowice i Piotrkowiczki), PLW – na 
mocy decyzji podjętej na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy IW – nakazał pięciu 
lekarzom weterynarii, niebędącym pracownikami Inspekcji  Weterynaryjnej. PLW w 
dniach 8.02, 10.02 oraz 14.03.2017 r. z każdym z ww. lekarzy zawarł umowy 
zlecenia, w których określono zasady dotyczące wynagradzania ww. lekarzy. 

                                                      
4 Decyzja Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.49.2017.MF.479 z dnia 20.03.2017 r. 
5 Plan finansowy PIW został zatwierdzony zarządzeniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza 
Weterynarii z dnia 20.02.2017 r. 
6 Decyzja Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.192.2017.MF.1813 z dnia 4.07.2017 r. 
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Perlustracja była prowadzona przez nich w dwóch okresach: 8.02-8.03.2017 r. oraz 
14-16.03.2017 r.  

Łączne wydatki na perlustracje wyniosły 31.560,18 zł (i były ujmowane w planie 
finansowym PIW w rozdziale 01022, par. 417 Wynagrodzenia bezosobowe). 
Wynagrodzenia dla lekarzy-perlustratorów zostały wypłacone w okresie od 6.04 do 
6.09.2017 r. W chwili zawierania powyższych umów zlecenia w planie finansowym 
PIW zabezpieczonych było na wynagrodzenia bezosobowe 7.000 zł. Plan ten w 
rozdziale 01022, par. 417, w następstwie zarządzeń DWLW został zwiększony: 21 
marca do 22.000 zł, 3 kwietnia do 23.040 zł, 30 sierpnia do 63.040 zł, 18 września 
do 68.040 zł oraz 16 października 2017 r. do 68.190 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 58-61, 82-85, 105-111, 148) 

Pracownicy PIW, w związku z dokonanym ubojem zwierząt z powodu wystąpienia 
grypy ptaków, prowadzonymi przeglądami gospodarstw w ramach perlustracji, 
przekazaniem materiału zakaźnego do unieszkodliwienia, dokonanymi 
oczyszczeniami lud odkażeniami, sporządzili protokoły według wzorów określonych  
w rozporządzeniu z 16.01.2008 r.    

(dowód: akta kontroli str. 35, 38, 49, 52, 122-123, 490) 

PLW występował do DWLW o przekazanie dodatkowych środków finansowych m.in. 
na walkę z epidemią grypy ptaków (pisma z 17.02, 3.04 oraz 17.05.2017 r.). 
Ponadto, przekazując do WIW miesięczne sprawozdania RB-28 PIW każdorazowo 
wskazywał stopień zaangażowania środków wykraczający ponad plan finansowy 
jednostki.    

(dowód: akta kontroli str. 63-79) 

PLW, zapytany dlaczego: 

− wbrew przepisowi art. 46 ust. 1 ufp zaciągnął – pomimo braku zabezpieczenia 
środków w planie finansowym PIW na łączną kwotę 8.823.671,61 zł – 
zobowiązania do sfinansowania kosztów dezynfekcji skażonych grypą ptaków 
gospodarstw, wyposażania 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? 

− 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 994.593,17 zł? 

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

wyjaśnił: „Przyczyną zawarcia umów ze zleceniobiorcami była konieczność 
bezzwłocznego podjęcia działań, mających na celu zapobieżenie rozprzestrzenienia 
się wirusa grypy ptaków. Grypa ptaków jest chorobą wysoce zakaźną, błyskawicznie 
przenoszącą się poprzez ptasi kał, wydzieliny z oczu i dróg oddechowych. 
Nieodzownym warunkiem sukcesu w walce z tą chorobą są natychmiastowe  
i radykalne działania. Każda zwłoka powoduje wzrost ryzyka dalszego 
rozprzestrzenienia się epidemii. Z tych powodów należało, mimo braku 
zabezpieczenia środków finansowych, zaciągnąć zobowiązania u lekarzy-
perlustratorów oraz w firmach dokonujących uboju, transportu zwłok, utylizacji  
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i dezynfekcji. Nie było wątpliwości, że w późniejszym terminie otrzymamy te środki z 
budżetu państwa, co zresztą się stało i wszystkie nasze zobowiązania zostały 
uiszczone. Z kolei jeśli chodzi o podjęcie decyzji dotyczących odszkodowań dla 
właścicieli uśmierconego drobiu, w sytuacji braku zabezpieczenia stosownych 
środków na ten cel w planie finansowym PIW, to ich wydanie było konsekwencją 
wyników szacowania, gdzie wskazano ilość utraconych dóbr oraz ich wartość. 
Ponadto przepisy unijne zobowiązywały mnie do „szybkiego i odpowiedniego 
odszkodowania”, tj. wypłaty odszkodowań w ciągu 90 dni po uboju zwierząt (art. 2 
rozporządzenia Komisji WE nr 349/2005 z dnia 28.02.2005 r.). Wszystkie te 
działania zostały podjęte wyłącznie w celu ograniczenia skutków zdarzenia 
losowego, jakim jest wybuch epidemii grypy ptaków. Każde zaniechanie działania, 
albo zwłoka spowodowana celem uprzedniego zastosowania czasochłonnych 
procedur wskazanych w ustawie o finansach publicznych lub przewidzianych przez 
przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, naraziłyby na powstanie dalszych 
szkód, a tym samym konieczność wypłaty przez państwo kolejnych odszkodowań. 
Co prawda na przełomie 2016 oraz 2017 r. dochodziły do nas sygnały  
o pojawiających się ogniskach grypy ptaków z ościennych województw (lubuskie, 
wielkopolskie) oraz z terenów Kłodzka, a także ze strony WIW, jednak nie było 
pewności, że sytuacja powtórzy się w powiecie trzebnickim. Bezpośrednio zleciłem 
wykonanie usług firmom świadczącym ubój, utylizację, transport zabitych zwierząt  
i dezynfekcję, gdyż zależało mi na czasie. W ten sposób, zamiast jedynie 
dokonywać refundacji poniesionych wydatków przez producentów, mogłem mieć 
większą kontrolę nad sposobem wykonania tych usług oraz nad ich ceną. 
Podejmując ww. działania miałem przede wszystkim na celu wykonanie 
podstawowych obowiązków Inspekcji Weterynaryjnej, tj. ochronę zdrowia zwierząt 
oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia 
ochrony zdrowia publicznego, w szczególności poprzez zwalczanie chorób 
zakaźnych zwierząt.”  

(dowód: akta kontroli str. 86-104) 

1.8. Stosownie do par. 11 ust. 1 rozporządzenia MRiRW 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 par. 1 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z 20.12.2016 r., nakazano 
zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany 
drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach 
mieszkalnych.   
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Perlustracja7 obszarów zapowietrzonych oraz zagrożonych była prowadzona w 
dwóch okresach: 8.02-8.03.2017 r. oraz 14-16.03.2017 r. Perlustracją objęto 444 
stada (gospodarstwa niekomercyjne), liczące łącznie około 9,3 tys. sztuk drobiu oraz 
wszystkie – za wyjątkiem trzech (w Ligocie Pięknej, Ligocie Trzebnickiej oraz w 
Pęgowie) – gospodarstwa komercyjne, w kurnikach których w okresie perlustracji 
przebywał drób. Ligota Piękna oraz Ligota Trzebnicka położone były w obszarze 
zagrożonym, zaś Pęgów w obszarze zapowietrzonym.   

Częstotliwość perlustracji w gospodarstwach niekomercyjnych w odniesieniu do 
każdego z nich wynosiła 7-8 wizyt kontrolnych, zaś w przypadku gospodarstw 
komercyjnych przeprowadzono jedną wizytę kontrolną, za wyłączeniem jednego 
gospodarstwa, którego nie skontrolowano ani razu.    

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.  

PLW, zapytany dlaczego: 

− wbrew par. 11 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z 18.12.2007 r. PIW nie 
skontrolował gospodarstwa komercyjnego w Pęgowie? 

− dlaczego nie prowadzono z wymaganą częstotliwością kontroli perlustracyjnych 
w obszarze zapowietrzonym oraz nie wprowadzono odmiennych reżimów 
kontroli (w zakresie szczegółowości i częstotliwości kontroli) dla gospodarstw 
zlokalizowanych w strefie zapowietrzonej i zagrożonej?    

wyjaśnił: „Gospodarstwo w Pęgowie nie zostało skontrolowane przez nieuwagę. 
Bezpośredni wpływ miała ilość zadań jakie PIW musiał zrealizować w okresie luty-
marzec ub.r., które pozostawały w ścisłym związku z epidemią grypy ptaków. 
Pragnę dodać, że w tym czasie pracownicy PIW oraz lekarze-perlustratorzy 
skontrolowali kilkaset gospodarstw, wizytując je wielokrotnie. Co prawda 
gospodarstwa komercyjne są większe od niekomercyjnych i mieszczą wielokrotnie 
więcej sztuk drobiu, ale należy pamiętać o ich profesjonalnym charakterze – ich 
właściciele zazwyczaj wiedzą jak należy postępować w chwili wybuchu epidemii, 
znają zasady bioasekuracji i istnieje większe prawdopodobieństwo, że w przypadku 
upadków ptaków szybciej powiadomią służby weterynaryjne. Większą troskę 
kładliśmy na kontrolę gospodarstw niekomercyjnych, których właściciele są słabiej 
zorientowani w powyższych uwarunkowaniach. Stąd też te właśnie gospodarstwa 
kontrolowaliśmy częściej, bez rozróżnienia na strefy zapowietrzoną oraz zagrożoną. 
Prowadzenie w gospodarstwach codziennych kontroli perlustracyjnych, jak to 
zakłada Procedura perlustracji, przy obecnej obsadzie kadrowej PIW oraz liczbie 
potencjalnych dostępnych lekarzy weterynarii, którym można zlecić prowadzenie 
kontroli oraz biorąc pod uwagę liczbę gospodarstw w sąsiedztwie ognisk grypy 
ptaków, jest niewykonalne. W przyszłości, o ile wystąpi na terenie powiatu 
trzebnickiego grypa ptasia,  zróżnicujemy reżim kontrolny dla gospodarstw w strefie 
zapowietrzonej i zagrożonej, zwiększając częstotliwość kontroli prowadzonych w 
tym pierwszym obszarze, kosztem ilości kontroli prowadzonych poza nim.”  

(dowód: akta kontroli str. 148, 164-173, 449-454) 

                                                      
7 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.  
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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. 148-151, 174-183) 

W związku z zakończonymi dezynfekcjami oraz biorąc pod uwagę wyniki 
przeprowadzonych perlustracji, w ramach których nie ujawniono dalszych upadków 
ptaków, stwierdzono wygaśnięcie decyzji PLW wyznaczających fermy w 
Ozorowicach oraz Piotrkowiczkach jako ogniska grypy ptaków, a Wojewoda 
Dolnośląski, rozporządzeniami nr 5 i 6 z 20.03.2017 r. uchylił rozporządzenia nr 2 i 3 
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu 
trzebnickiego i wrocławskiego.     

(dowód: akta kontroli str. 138-147, 152-163) 

W granicach obszarów zagrożonych, które zostały wyznaczone rozporządzeniami 
Wojewody Dolnośląskiego z 8 oraz 10 lutego 2017 r., w chwili wybuchu epidemii 
grypy ptaków w rejestrach/ewidencji PIW figurowało: czternaście gospodarstw 
komercyjnych (objętych rejestrem podmiotów prowadzących działalność 
nadzorowaną8), jedno gospodarstwo prowadzące sprzedaż bezpośrednią9,  
a osiemnaście gospodarstw ujawniło się w związku z wejściem w życie 
rozporządzenia z 20.12.2016 r., nakazującego zgłaszanie do powiatowego lekarza 
weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki10. Jak wynika  
z powyższego, w chwili wybuchu epidemii grypy ptaków PIW posiadał dane jedynie 
o 7,2% wszystkich gospodarstw zlokalizowanych w granicach obszaru zagrożonego, 
w których hodowano drób.   

(dowód: akta kontroli str. 148, 164-169) 

1.9. Stosownie do art. 49 ust. 1-3 uozz, za kury, kaczki, gęsi 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. Wartość rynkową zwierzęcia określa się na 

                                                      
8 O której mowa w rozdziale 2 uozz.  
9 Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 
r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego 
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703). 
10 W okresie prowadzonych perlustracji, tj. 8.02-16.03.2017 r., dokonano dodatkowych 258 zgłoszeń, 
a po tym okresie, do dnia 20.02.2018 r. – kolejnych 13 zgłoszeń.  
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podstawie średniej z 3 kwot oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza 
weterynarii oraz 2 rzeczoznawców wyznaczonych przez tego lekarza z prowadzonej 
przez niego listy rzeczoznawców. 

Na mocy art. 49 ust 5 ww. ustawy odszkodowanie ze środków budżetu państwa 
przysługuje również za zniszczone z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej przy 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania 
produkty pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach 
pochodzenia zwierzęcego, jaja wylęgowe, pasze oraz sprzęt, które nie mogą być 
poddane odkażaniu. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wartości rynkowej 
zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów  
o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu, 
określonej na podstawie średniej z 3 kwot oszacowania przyjętych przez PLW oraz 
2 rzeczoznawców. 

Zarządzeniem nr 126/2016 Wójt Gminy Wisznia Mała z 22 września 2016 r. powołał 
3 rzeczoznawców do przeprowadzania szacowania zwierząt oraz niszczonych  
z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego oraz 
sprzętu.  

Na liście rzeczoznawców prowadzonej przez PLW na dzień 30.01.2017 r. było 
łącznie 21 rzeczoznawców z terenu powiatu trzebnickiego, spośród których do 
czynności szacowania PLW wyznaczył 2 (oboje zamieszkali na terenie gminy 
Wisznia Mała – stosownie do §2 pkt 1 ppkt 6 rozporządzenia MRiRW w sprawie 
rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do 
przeprowadzenia szacowania). 

(dowód: akta kontroli str. 735-737, 551-554, 599-602, 673-676, 683-686) 

1.10. Szacowania wartości odszkodowań dokonano w odniesieniu do zwierząt oraz 
jaj wylęgowych, pasz lub sprzętu w następujących terminach: 

 z Fermy Ozorowice, gm. Wisznia Mała – protokół z dnia 10.02.2017 r. 
(szacowanie jaj wylęgowych, pasz i sprzętu w godz. 7:15-8:15 oraz szacowanie 
zwierząt w godz. 8:15-9:15)  

 z Fermy Piotrkowiczki, gm. Wisznia Mała – protokół z dnia 13.02.2017 r. 
(szacowanie zwierząt w godz. 16:00-17:00 oraz paszy i sprzętu 16:00-17:00) 

 Zakładu Wylęgu Drobiu w Ligocie Pięknej – protokół z dnia 10.02.2017 r. 
(szacowanie jaj wylęgowych 9:30-10:30) oraz protokół z 23.02.2017 r. 
(szacowanie jaj wylęgowych 13:40-14:40) 

(dowód: akta kontroli str. 555-559, 594-598, 672, 681) 

Łączny czas szacowania zagazowanego drobiu, produktów oraz sprzętu wyniósł 5 
godzin. Za każdą rozpoczętą godzinę szacowania każdy rzeczoznawca otrzymał 
wynagrodzenie w wysokości 35,63 zł (łącznie 356,30 zł zł), zaś łączna wartość 
odszkodowań ustalona na podstawie ww. szacowań wyniosła 7.809.518,26 zł. 

We wszystkich ww. przypadkach szacowania dokonali PLW oraz dwóch 
rzeczoznawców powołanych z listy o której mowa w art. 49 ust. 3 uozz. 
Rzeczoznawcy złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu, o których mowa w 
§ 5 pkt 3 oraz posiadali kwalifikacje zgodne z § 2 rozporządzenia z 30.07.2009 r. 
Utrwalenia czynności dokonano w protokołach szacowania, stosując odpowiedni 
wzór określony w załącznikach 1 i 2 do ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 735-737, 551-554, 599-602, 673-676, 683-686) 

Ad 1. Ferma Ozorowice. 
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Według protokołu szacowania na fermie oszacowano liczbę zwierząt oraz jaj 
wylęgowych, paszy i sprzętu: 

- gęś reprodukcyjna 4-letnia – 14.751 szt., kwota szacowania: rzeczoznawca I – 
3.245.220 zł (220 zł/szt.), rzeczoznawca II – 3.245.220 zł (220 zł/szt.), PLW – 
2.802.690 zł (190 zł/szt.), średnia wartość szacowania 3.097.710 zł; 

- gęś reprodukcyjna 5-letnia – 6.424 szt., kwota szacowania: rzeczoznawca I – 
1.220.560 zł (190 zł/szt.), rzeczoznawca II – 1.220.560 zł (190 zł/szt.), PLW – 
1.124.200 zł (175 zł/szt.), średnia wartość szacowania 1.188.440 zł; 

Łączna wartość szacowania gęsi: 4.286.150 zł 

- jaja wylęgowe gęsie - 27.972 szt., kwota szacowania: rzeczoznawca I – 167.832 zł 
(6,00 zł/szt.), rzeczoznawca II – 170.629,20 zł (6,10 zł/szt.), PLW – 165.034,80 zł 
(5,90 zł/szt.), średnia wartość szacowania 167.832 zł; 

- pasza – 60 ton, kwota szacowania: wszyscy (rzeczoznawca I, rzeczoznawca II, 
PLW) – 48.480 zł (808 zł/t.), średnia wartość szacowania 48.480 zł; 

- sprzęt (m.in. szafy do dezynfekcji jaj, szafy magazynowe na jaja, gniazda 
drewniane 5-ciokomorowe) łącznie 123.395 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 555-559) 

Ad 2. Ferma Piotrkowiczki 

Według protokołu szacowania na fermie oszacowano liczbę zwierząt oraz jaj 
wylęgowych, paszy i sprzętu: 

- kaczka tuczna 6-dniowa – 13.878 szt., kwota szacowania: rzeczoznawca I – 
73.553,40 zł (5,30 zł/szt.), rzeczoznawca II – 72.165,60 zł (5,20 zł/szt.), PLW – 
66.614,40 zł (4,80 zł/szt.), średnia wartość szacowania 70.777,80 zł; 

- kaczka tuczna 13-dniowa – 43.350 szt., kwota szacowania: rzeczoznawca I – 
346.800 zł (8 zł/szt.), rzeczoznawca II – 346.800 zł (8 zł/szt.), PLW – 333.795 zł 
(7,70 zł/szt.), średnia wartość szacowania 342.465 zł; 

- kaczka tuczna 27-dniowa – 14.056 szt., kwota szacowania: rzeczoznawca I – 
182.728 zł (13 zł/szt.), rzeczoznawca II – 182.728 zł (13 zł/szt.), PLW – 140.560 zł 
(10 zł/szt.), średnia wartość szacowania 168.672 zł; 

Łączna wartość szacowania kaczek: 581.914,80 zł 

- pasza – 43,5 tony, kwota szacowania: wszyscy (rzeczoznawca I, rzeczoznawca II, 
PLW) – 47.850 zł (1.100 zł/t.), średnia wartość szacowania 47.850 zł; 

- sprzęt (m.in. płotki, palety) łącznie 3.950 zł (wszyscy te same ilości i wartości). 

(dowód: akta kontroli str. 594-598) 

Ad 3. Zakład Wylęgu Drobiu Ligota Piękna 

Według protokołów szacowania (z 10.02. i 23.02.2017 r.) w ZWD w Ligocie Pięknej 
oszacowano przed zniszczeniem liczbę jaj wylęgowych na:  

- jaja gęsie – 216.957 szt., kwota szacowania: rzeczoznawca I – 1.601.142,66 zł 
(7,38 zł/szt.), rzeczoznawca II – 1.683.586,32 zł (7,76 zł/szt.), PLW – 1.518.699 zł 
(7,00 zł/szt.), średnia wartość szacowania 1.601.142,66 zł; 

- jaja kacze – 284.378 szt., kwota szacowania: wszyscy (rzeczoznawca I, 
rzeczoznawca II, PLW) – 568.756 zł (2,00 zł/szt.), średnia wartość szacowania 
568.756 zł; 

Łączna wartość szacowania: 2.169.898,66 zł. 
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Dodatkowo protokołem z 23.02.2017 r.11 oszacowano 51.497 szt. jaj wylęgowych 
gęsich kwota szacowania: rzeczoznawca I – 380.047,86 zł (7,38 zł/szt.), 
rzeczoznawca II – 399.616,72 zł (7,76 zł/szt.), PLW – 360.479 zł (7,00 zł/szt.), 
średnia wartość szacowania 380.047,86 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 672, 681) 

W sprawie sposobu ustalania wartości zwierząt i jaj PLW zeznał: „Wartość zwierząt i 
jaj (produktów) określano na podstawie informacji otrzymanej od pracownika 
naukowego Akademii Rolniczej w Poznaniu i jednocześnie prezesa firmy zajmującej 
się wylęgiem drobiu). Informację od niego otrzymałem telefonicznie i na tej 
podstawie sporządziłem adnotację urzędową dotyczącą wartości zwierząt (gęsi i 
kaczek oraz jaj). Wartości podane przez ww. osobę były zbieżne z otrzymaną ok. 2 
tygodnie później wyceną Państwowego Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej, 
uzyskaną przez PIW w Ostrowie Wlkp. 

W rozmowie z współwłaścicielami ferm i zakładów, celem potwierdzenia czy 
wartości otrzymane od ww. pracownika naukowego AR w Poznaniu są rzetelnie 
określone, potwierdzili oni że wg ich informacji są to wartości akceptowalne. Niestety 
nie ma oficjalnych danych dotyczących wyceny wartości gęsi i kaczek (są takie 
wyceny dla kur hodowlanych i niosek i indyków hodowlanych ze względu na 
program salmonellozowy).  

Nie żądaliśmy, nie otrzymaliśmy i nie analizowaliśmy żadnych dokumentów na 
fermach, ani w zakładzie wylęgu. 

W odniesieniu do przebiegu oględzin wskazać muszę, że ze względu na natłok 
obowiązków w tamtym czasie zleciliśmy kierownikowi zakładu by przygotował dane 
dotyczące sprzętu, jaj oraz zwierząt. Podczas szacowania przeszliśmy przez zakład 
i fermę i wskazałem rzeczoznawcom jakiego rodzaju mamy zwierzęta i sprzęt. 
Oględziny w każdym z zakładów trwały ok. godziny. Nie liczyliśmy zwierząt ani 
sprzętu, gdyż byłoby to fizycznie przy takich ilościach bardzo żmudne. Dane co do 
aktualnych ilości sprzętu, paszy, jaj i zwierząt otrzymaliśmy w formie zestawień, 
wykazów kierowników zakładów, o których przygotowanie wcześniej poprosiłem. Nie 
analizowaliśmy dokumentów źródłowych – faktur, inwentaryzacji itp. 

Szacując wartość sprzętu nie weryfikowano dokumentacji księgowej dotyczącej 
amortyzacji, zużycia sprzętu, czy kosztów jego nabycia, opieraliśmy się jedynie na 
zestawieniach ilościowych i wycenie przekazanej przez kierowników fermy  
i zakładów. Ze względu na presję czasu szczegółowo nie weryfikowano 
dokumentacji dotyczącej wartości sprzętu. Przekazano nam i wzięliśmy dokumenty 
dotyczące zakupu pasz. 

Jak zeznał PLW: Nasze czynności można by wykonać bardziej rzetelnie gdyby 
istniała możliwość zweryfikowania cen zwierząt (gęsi i kaczek) w ogólnie dostępnym 
publikowanym przez ministerstwo biuletynie czy też na stronie internetowej, 
aktualizowanej np. raz na kwartał.  

Sensowne byłoby także oddzielenie szacowania - określenia ilości od określenia 
wartości, które mogłoby następować w późniejszym czasie, tym bardziej że wypłata 
odszkodowań odbywa się zwykle kilka tygodni a nawet miesięcy później.” 

(dowód: akta kontroli str. 494-495) 

Kwoty oszacowania rzeczoznawców były o ok. 5-15% wyższe od kwot oszacowania 
podawanych przez PLW. 

                                                      
11 Jaja gęsie dostarczone po dezynfekcji do ZWD w Ligocie Pięknej z zakładów na terenie 
właściwości PIW Ostrów Wlkp., gdzie stwierdzono ogniska grypy ptaków.  
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W odniesieniu do przebiegu szacowania i kwot oszacowania pierwsza z 
rzeczoznawców zeznała m.in. że: „Prowadzę wraz z mężem od 1982 r. 
gospodarstwo ogólnorolne (ok. 200 ha), nie prowadzę i nie prowadziłam nigdy 
hodowli drobiu. Posiadam na własny użytek kilka kur. Nigdy nie hodowałam gęsi ani 
kaczek. Byłam delegatem do Izby Rolniczej ze swojej gminy przez 8 lat do 2015 r. 
Posiadam wykształcenie zawodowe kucharz-kelner. Nigdy wcześniej nie 
pracowałam w charakterze rzeczoznawcy.  

Same oględziny trwały każdorazowo około godziny i polegały na obejściu zakładu 
lub fermy. Nie liczyliśmy zwierząt, jaj ani też sprzętu czy pasz. Otrzymaliśmy 
zestawienia dotyczące ilości od kierowników ferm i zakładów. Nie prosiliśmy  
o dokumenty i takich dokumentów nie dostaliśmy ani też nie analizowaliśmy. 
Dokładne oszacowanie ilości byłoby bardzo czasochłonne i wymagałoby co najmniej 
kilku a nawet kilkunastu dni. 

W zasadzie tylko pełniliśmy funkcję pomocniczą tzn. asystowaliśmy Powiatowemu 
Lekarzowi Weterynarii. To Powiatowy Lekarz przeprowadzał nas przez całą 
procedurę, którą prowadziliśmy wspólnie, nie było podziału zadań. Moje wyższe od 
kolegów o ok. 10 % wyceny jaj czy też gęsi i kaczek wynikały z solidarności 
rolniczej. Mam świadomość że wybicie całego stada do katastrofa dla hodowcy.” 

(dowód: akta kontroli str. 498-499) 

Drugi z rzeczoznawców zeznał w kwestii szacowania m.in.: „Prowadzę wraz z żoną 
od 1995 r. gospodarstwo rolne – hodowla bydła mlecznego, nie prowadzę i nie 
prowadziłam nigdy hodowli drobiu. Posiadam na własny użytek kilkanaście kur 
ozdobnych. Nigdy nie hodowałam gęsi ani kaczek. Posiadam wykształcenie wyższe 
rolnicze. Nigdy wcześniej nie pracowałam w charakterze rzeczoznawcy.  

Same oględziny trwały każdorazowo około godziny i polegały na obejściu zakładu 
lub fermy. Nie liczyliśmy zwierząt, jaj ani też sprzętu czy pasz. Otrzymaliśmy 
zestawienia dotyczące ilości od kierowników ferm i zakładów, nie weryfikowaliśmy 
ich rzetelności zakładając że są prawdziwe i odzwierciedlają stany faktyczne. 
Okazano zestawienia z których wynikały stany inwentarzowe. Nie prosiliśmy o 
dokumenty źródłowe (np. faktury) i takich dokumentów nie dostaliśmy ani też nie 
analizowaliśmy. Dokładne oszacowanie ilości byłoby bardzo czasochłonne  
i wymagałoby co najmniej kilku a nawet kilkunastu dni. Dokładniejszego szacowania 
można by dokonać np. podczas załadunku zagazowanego drobiu. 

Pełniliśmy funkcję pomocniczą wobec Powiatowego Lekarza Weterynarii pomagając 
mu podczas czynności na zakładzie i fermach. To Powiatowy Lekarz przeprowadzał 
nas przez całą procedurę, którą prowadziliśmy wspólnie, nie było podziału zadań.  

Wartość paszy szacowaliśmy w oparciu o faktury zakupowe, natomiast wyceny 
zwierząt i jaj mieliśmy od Powiatowego Lekarza Weterynarii.  

Moje wyższe od Powiatowego Lekarza o ok. 5 % wyceny jaj czy też gęsi i kaczek 
wynikały z producenckiej solidarności i świadomości że wybicie całego stada do 
bardzo trudna sytuacja dla hodowcy. Sam miałem podobne doświadczenia 
związane z częściową eliminacją stada w związku z białaczką u bydła.” 

(dowód: akta kontroli str. 496-497)  

W odniesieniu do szacowania jaj gęsich wylęgowych z 10.02.2017 r. ustalono m.in., 
że spośród 4 nakładów (dalej N)12: N1 - 35.438 szt., N2 – 62.328 szt., N3 – 98.677 
szt., N4 – 34.422 szt., łącznie 230.865 jaj, do utylizacji i odszkodowania 
uwzględniono 216.957 szt., po uśrednionej cenie 7,38 zł/szt.  

                                                      
12 Nakłady 1-3 na klujnikach, a nakład 4 w magazynie. 



 

17 
 

Jaja w ZWD podlegają po ok. tygodniu świetleniu w celu stwierdzenia czy są 
zapłodnione. Jaja gęsie niezapłodnione (czyste i zamarłe) podlegają utylizacji.   

(dowód: akta kontroli str. 799) 

Jaja wylęgowe z N1 i N2 zostały świetlone przed wydaniem decyzji o zniszczeniu 
jaj, N3 i N4 nie zostały z uwagi na epidemię grypy ptaków poddane świetleniu (nie 
wiadomo zatem czy były zalężone), przy czym jaja z N1 pochodziły z ferm 
dotkniętych grypą ptaków, a z N2 były zakupione od dostawców zewnętrznych. 
W toku szacowania zostały odmiennie zakwalifikowane. Z N1 odliczono 13.084 szt. 
jaj czystych i 824 szt. jaj zamarłych (łącznie 39,2%), zaliczając do odszkodowania 
21.530 szt., natomiast z N2 po świetleniu stwierdzono 18.227 szt. jaj czystych i 894 
szt. jaj zamarłych (łącznie 30,7%), mimo to zaliczając do odszkodowania wszystkie 
jaja.  

Działania rzeczoznawców oraz PLW w ww. zakresie nie były zatem jednorodne i 
konsekwentne. Przyjęcie do odszkodowania wszystkich jaj z nakładu 2 z powodu 
tego, że pochodzą od dostawców zewnętrznych, mimo faktu że było wśród nich 
19.121 szt. jaj niezalężonych (o wartości oszacowania 141.112,98 zł) nie było 
działaniem rzetelnym, gdyż jaja te nie miały wartości handlowej - w normalnych 
warunkach przedsiębiorca musi ponieść koszt utylizacji takich jaj. 

Jak zeznał PLW: „Jaja gęsie zamarłe jak też czyste w zakładzie wylęgu drobiu w 
Ligocie Pięknej potraktowano odmiennie (nakład 1 – jaja własne, nakład 2 – jaja 
zakupione w podmiocie zewnętrznym), ze względu na to, że w nakładzie 1 były to 
jaja własne z ferm dotkniętych grypą ptaków, a jaja z zakładu 2 były jajami 
zakupionymi od zewnętrznych dostawców, co wynikało z wyjaśnień kierownika 
zakładu wylęgu. Nie sięgaliśmy do dokumentów źródłowych zakupu jaj, ze względu 
na brak czasu.”  

(dowód: akta kontroli str. 494-495) 

W przypadku jaj z N3 i N4 (według informacji od PLW były to jaja przed świetleniem) 
zaliczono do odszkodowania wszystkie jaja. Przyjęcie, iż za wszystkie jaja  
z nakładów 3 i 4 należne jest odszkodowanie było działaniem nierzetelnym, gdyż  
z danych dotyczących nakładów 1 i 2, którymi dysponowali rzeczoznawcy i PLW 
wynikało, że ok. 33,78 % jaj podlegało utylizacji, jako nie przedstawiające wartości 
handlowej. Jaja z nakładów 3 i 4 to łącznie 133.099 szt. Przy założeniu, że 33,78% 
to produkty bezwartościowe, wówczas wartość odszkodowania należałoby 
pomniejszyć o 331.812,18 zł (44.961 szt. x 7,38 zł). 

 (dowód: akta kontroli str. 799) 

PLW zeznał: „Jaja gęsie z nakładu 3 i 4 zakwalifikowano do wyceny w pełnej ilości. 
Działaliśmy pod presją czasu i wówczas nie przyszło nam to na myśl, aczkolwiek na 
dzień dzisiejszy uważam, że można byłoby przyjąć tylko część z nich do wyceny – 
nie uwzględnić ok 35% jaj, gdyż statystycznie taki współczynnik to jaja czyste lub 
zamarłe.” 

W odniesieniu do jaj gęsich wylęgowych szacowanych 23.02.2017 r. (51.497 szt., w 
tym od 4 podmiotów zewnętrznych łącznie 11.440 szt. tj. 22,2%), ustalono, że jaja 
wylęgowe dostarczono do ZWD w dniach 16-17.02.2017 r. Podczas szacowania do 
odszkodowania zaliczono wszystkie jaja.  

(dowód: akta kontroli str. 494-495) 

W związku z przedmiotową kontrolą NIK, otrzymano informację dotyczącą jaj 
wylęgowych przyjętych w dniach 16-17.02.2017 r. do Zakładu Wylęgu Drobiu w 
Ligocie Pięknej, a zakupionych od 4 podmiotów zewnętrznych. Według 
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przekazanych dokumentów cena nabycia jaja gęsiego wylęgowego wynosiła  
u każdego z dostawców 6 zł netto/szt. Z informacji wynika ponadto, że cena ta nie 
obejmowała transportu, a dodatkowy koszt po stronie właścicieli ZWD związany był 
z wyłożeniem jaj na tace wylęgowe, dezynfekcją i inkubacją w aparatach lęgowych.  

Załączony do informacji materiał (zestawienie, faktury, dokumenty dostaw) 
wskazuje, że ZWD obciążony został przez każdego z dostawców nie za wszystkie 
dostarczone jaja (11.440 szt.), a wyłącznie za jaja po świetleniu (łącznie 9.726 szt.). 
Za jaja czyste i zamarłe właściciele ZWD nie płacili dostawcom (ilość ta - 1.714 szt., 
stanowiąca 14,98% nie była fakturowana).  

Przyjęcie do odszkodowania wszystkich 51.497 szt. jaj nie było działaniem 
rzetelnym. Jaja niezalężone (czyste i zamarłe) podlegają utylizacji i nie powinny 
zostać podczas szacowania wyceniane, a odszkodowanie za takie jaja nie powinno 
zostać wypłacone. Nie powinno zostać uwzględnione przy odszkodowaniu 1.714 
szt. jaj pochodzących od dostawców zewnętrznych. Analogicznie spośród 
pozostałych 40.057 szt. jaj producenta, któremu przysługiwało odszkodowanie, 
należałoby odliczyć 14,98% ich ilości, jako jaj prawdopodobnie niezalężonych (6.002 
szt.). Biorąc powyższe pod uwagę wartość odszkodowania powinna zostać 
oszacowana na kwotę 323.103,78 zł, zamiast 380.047,86 zł, tj. o 56.944,08 zł mniej 
(7.716 szt. x 7,38 zł).  

 (dowód: akta kontroli str. 500-512) 

PLW w sprawie wartości jaj czystych i zamarłych wyjaśnił m.in., że wartość takich jaj 
powinna się różnić, od wartości jaj zapłodnionych, jednak w czasie wyceny ze 
względu na brak czasu i branżowych lub ministerialnych wytycznych potraktowano 
wszystkie jaja tak samo. Niezapłodnione jaja zakład wylęgu przekazuje do zakładu 
utylizacyjnego jako materiał kat. 2 (drób zdechły w skorupce, tj. zamarłe zarodki) lub 
materiał kat. 3 (materiały pochodzące ze zwierząt lądowych, tzw. jaja czyste), tym 
samym zakład wylęgu ponosi koszty utylizacji tych jaj.  

(dowód: akta kontroli str. 692-693) 

1.11. W kontrolowanym okresie dla obszaru właściwości PIW w Trzebnicy GLW nie 
opracował programu bioasekuracji, o którym mowa w art. 57a ustawy uozz.  

Zasady bioasekuracji mające na celu zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych 
wśród zwierząt były w praktyce realizowane m.in. poprzez wdrażanie „Apelu do 
hodowców drobiu” MRiRW oraz GLW, w którym wskazano najistotniejsze zasady 
bioasekuracji, tj. zabezpieczenie paszy przed dostępem zwierząt dzikich, nie 
karmieniu drobiu na zewnątrz budynków, nie pojeniu drobiu i ptaków wodą do której 
dostęp mają dzikie ptaki, stosowanie mat dezynfekujących, przetrzymywaniu drobiu 
bez możliwości poruszania się po otwartym wybiegu. 

(dowód: akta kontroli str. 699-710) 

Szczegółowe działania podejmowane przez PLW w okresie od grudnia 2016 r. do 
początku lutego 2017 r. (tj. przed wybuchem ognisk choroby) w zakresie 
bioasekuracji oraz zapobieganiu grypy ptaków opisano w obszarze II niniejszego 
wystąpienia dotyczącym współpracy. 

1.12. PLW, stosownie do art. 42 ust. 8 uozz, poinformował niezwłocznie (6.02. 
i 8.02.2017 r.) DWLW o podejrzeniu i wystąpieniu grypy ptaków oraz stosownie do 
art. 51 ust. 5 i 6 uozz przekazał niezwłocznie sąsiednim PLW oraz Państwowemu 
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Trzebnicy informacje o podejrzeniu  
i stwierdzeniu choroby zakaźnej. Także po zakończeniu zwalczania wirusa m.in. 
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pismem z 16.03.2007 r. (nr PIWz-7/2017) PLW poinformował WIW o wygaszeniu 
ognisk (6 i 7.03.2017 r. – Ozorowice i Piotrkowiczki) oraz wynikach 
przeprowadzonych w terminie 14-16.03.2017 r. perlustracji (nie stwierdzono 
objawów HPAI), wnosząc o uchylenie rozporządzeń nr 2 i nr 3 Wojewody 
Dolnośląskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków. 

(dowód: akta kontroli str. 823) 

1.13. W 2017 r. pracownicy PIW, w związku z zagrożeniem epidemią grypy ptaków, 
prowadzili kontrole przestrzegania zasad bioasekuracji na terenie powiatu 
trzebnickiego, również poza obszarami zapowietrzonymi oraz zagrożonymi. W 
efekcie ww. kontroli, PLW w dniach 6.04-26.05.2017 r. – jako podstawę prawną 
podając m.in. art. 85aa uozz – wydał dziewięć decyzji administracyjnych 
wymierzających kary pieniężne13 (w łącznej kwocie 7.284,96 zł) hodowcom drobiu 
za niedopełnienie zasad bioasekuracji (np. nieprzestrzeganie nakazu odosobnienia 
drobiu, nakazu wyłożenia mat dezynfekcyjnych, nakazu oczyszczenia i odkażenia 
sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu), wskazanych w rozporządzeniach 
MRiRW z 20.12.2016 r. oraz z 4.04.2017 r.   

Trzy prawomocne decyzje PLW nakładały kary pieniężne o łącznej wartości 
2.428,32 zł, przy czym jedna kara pieniężna (decyzja PLW z 12.04.2017 r.) została 
uiszczona w całości, druga (decyzja PLW z 12.04.2017 r.) nie została uiszczona 
wcale (pozostało do zapłaty 809,44 zł), zaś trzecia (decyzja PLW z 26.05.2017 r.) 
została uiszczona w części (pozostało do zapłaty 609,44 zł).  

W przypadku kary pieniężnej nieuiszczonej w pełnej kwocie oraz kary pieniężnej 
nieuiszczonej w części, w dniu 19.06.2017 r. wystosowano upomnienia, do dnia 
28.02.2018 r. nie podejmując żadnych dodatkowych czynności, pomimo braku 
realizacji obowiązku zapłaty kar przez hodowców drobiu. W dniu 1.03.2018 r. w 
obydwu sprawach PLW wystawił tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1.485,44 zł,  
z czego 1.418,88 zł to należność główna, zaś 66,56 zł odsetki na dzień wystawienia 
tytułów wykonawczych. Stosownie do art. 85e uozz, kary pieniężne stanowią 
dochód budżetu państwa.     

PLW, zapytany dlaczego ww. należności przez ponad osiem miesięcy nie były 
dochodzone, wyjaśnił: „Należności te nie były dochodzone przez nieuwagę. W 
natłoku innych zadań umknęła nam ta kwestia.”  

 (dowód: akta kontroli str. 184-227) 

1.14. PLW, zapytany jak ocenia obecnie funkcjonujący system penalizacji 
hodowców drobiu, którzy nie przestrzegają określonych prawem nakazów i 
zakazów, stwierdził: „Niestety w obecnym stanie prawnym, PIW jest pozbawiony 
możliwości zastosowania szybkich i skutecznych kar za nieprzestrzeganie nakazów 
i zakazów, m.in. w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji. W przypadku 
naruszenia przez hodowców przepisów rozporządzeń MRiRW z 20.12.2016 r.,  
a następnie z 4.04.2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych  
z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, niezbędnym jest wszczęcie 
postępowania w sprawie usunięcia uchybień, ale również odrębnego postępowania 
w sprawie nałożenia kary pieniężnej w drodze postępowania administracyjnego, co 
jest procesem przewlekłym i nie przyczynia się do uzyskania szybkich rezultatów. 
Moim zdaniem, w celu zdyscyplinowania hodowców przyzagrodowych koniecznym 
byłoby uproszczenie systemu penalizacji i umożliwienie działania doraźnego 
poprzez nakładanie grzywien przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w drodze 
mandatu karnego, w ramach postępowań w sprawach o wykroczenia. Z kolei kary 

                                                      
13 Art. 85b uozz.  
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administracyjne powinny być stosowane wobec podmiotów komercyjnych, wobec 
hodowców przyzagrodowych tylko sporadycznie, gdy mimo wcześniejszego 
zastosowania postępowania mandatowego nadal nie wykonują ciążących na nich 
obowiązków.”   

(dowód: akta kontroli str. 225-227) 

1.15. W zakresie obowiązków sprawozdawczych jakie w związku ze zwalczaniem 
wirusa grypy ptaków realizował PLW ustalono, że codziennie w okresie od 
7.02.2017 do 17.03.2017 r. przekazywał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Krajowy Zespół Kryzysowy przy GLW) szczegółowe raporty dotyczące grypy 
ptaków. Ponadto PLW codziennie sporządzał jeszcze 3 inne informacje/raporty 
przekazywane WIW (w tym jedno docelowo dla służb Wojewody), tj. dobowy raport 
z działań w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, raport PLW  
o wyznaczeniu pierwotnego ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej 
notyfikacji w UE, informacje (przekazywane e-mailowo) o podjętych środkach 
zapobiegawczych/działaniach w zakresie HPAI. 

(dowód: akta kontroli str. 740-787) 

Według wyjaśnienia PLW: „Duża ilość codziennych raportów (minimum 4) 
przekazywanych za pośrednictwem WIW do GIW i DUW we Wrocławiu, 
niejednokrotnie zawierających powtarzające się informacje oraz dodatkowo raporty 
wynikające z Planu Gotowości, wprowadzały niepotrzebne piętrzenie problemów w 
okresie realizacji bardzo intensywnych działań kryzysowych – zwalczania ognisk 
HPAI, powodując dodatkowe obciążenie i pracę ponad normy.  

W okresie zwiększonej ilości zadań byłoby sporym ułatwieniem sporządzanie 
jednorodnego raportu i przekazywanie go we właściwym zakresie poszczególnym 
instytucjom.” 

(dowód: akta kontroli str. 513) 

1.16. Zgodnie z art. 11 uozz, PLW posiadał rejestr podmiotów prowadzących 
działalność nadzorowaną. Rejestr funkcjonował w formie elektronicznej przy użyciu 
systemu vetLINK (w podziale na rodzaje prowadzonej działalności: hodowla drobiu 
zwierząt tucznych, reprodukcyjnych, zarodowych, wylęgowych). Według stanu na 
1.03.2018 r. w rejestrze były 34 podmioty.  

(dowód: akta kontroli str. 790-798) 

1.17. PLW w okresie 2016-2017 w ramach programu mającego na celu wykrycie 
występowania zakażeń wirusami wywołujący grypę ptaków otrzymał z WIW we 
Wrocławiu w poszczególnych latach harmonogramy określające ilości pobieranych 
prób od drobiu do badań w kierunku grypy ptaków w danym roku. I tak, w 2016 r. 
PLW pobrał i przekazał do zbadania próby od 20 gęsi tucznych, 5 strusi, 10 kur 
reprodukcyjnych, 20 kaczek rzeźnych, 20 gęsi rzeźnych, zaś w 2017 r. od 5 strusi, 
10 indyków rzeźnych, 10 kur reprodukcyjnych i 10 kur niosek wolnego wybiegu. 
Pobrana ilość prób zbieżna była z wielkościami określonymi w rocznych 
harmonogramach przesłanych przez WIW. Ponadto w 2017 r. do badania 
przekazano w ramach programu próby od 4 ptaków żyjących dziko (czapla i 3 
myszołowy).  

Otrzymane wyniki badań w kierunku wirusa grypy ptaków wszystkich ww. prób z lat 
2016-2017 miały wynik negatywny. 

(dowód: akta kontroli str. 604-653, 812-822) 

1.18. 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 
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zobowiązani do przygotowania i aktualizacji planów gotowości zwalczania grypy 
ptaków.     

Plan gotowości dla powiatu trzebnickiego został przyjęty w 2008 r., a następnie był 
dwukrotnie aktualizowany: w 2010 r. oraz w 2015 r. Plan zawierał informacje,  
o których mowa art. 54 ust. 2 uozz.  

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.  

Jak wyjaśnił PLW, „PIW był autorem tylko nielicznych fragmentów Planu gotowości 
(pkt 1.3 Charakterystyka powiatu oraz częściowo pkt. 1.4 Wprowadzenie do planu 
gotowości). Pozostała treść (wszystkie procedury, zasady działania poszczególnych 
zespołów itp.) została przekazana nam do stosowania przez WIW we Wrocławiu  
i jak wynika z treści tego dokumentu jest planem wzorcowym opracowanym pod 
auspicjami Głównego Lekarza Weterynarii. W mojej ocenie ten dokument jest zbyt 
obszerny (łącznie zawiera 576 stron), zawiły, nie zawsze przystaje do naszych 
możliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych. Znajdują się w nim zapisy 
nie mające źródła w aktualnym stanie prawnym, jak np. zapis, że PLW „w ramach 
bieżącego budżetu chorób zakaźnych – limitu rocznego – finansuje zwalczanie 
jednego ogniska choroby”. Postulowałbym by Plan gotowości był zbiorem 
niezbędnych procedur i wzorów dokumentów do zastosowania, np. gotowych 
wzorów decyzji, które są podejmowane w razie wystąpienia grypy ptaków. Ponadto, 
dobrze by było gdyby zawarto w nim listę kompetentnych firm wykonujących usługi 
związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych (ubój, utylizacja, dezynfekcja) wraz z 
wynegocjowanymi cenami na ich usługi, które byłyby aktualizowane na bieżący rok 
kalendarzowy. Oczywiście powinien on być dostępny jedynie w wersji elektronicznej, 
bez konieczności jego drukowania przy każdej aktualizacji. Plan gotowości został 
przez PIW przekazany do wiadomości Starosty Trzebnickiego, jednak jego treść nie 
była uzgadniana z żadnymi organami, czy instytucjami, gdyż jak wskazałem wyżej, 
funkcjonuje on w kształcie przygotowanym przez organy Inspekcji Weterynaryjnej 
wyższego szczebla.”  

(dowód: akta kontroli str. 228-488, 491-493) 

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 powołał Powiatowy Zespół Kryzysowy (dalej jako „PZK”) w dniu 7.02.2017 r., tj. 
w chwili stwierdzenia na terenie powiatu trzebnickiego grypy ptaków. Skład PZK 
stanowiły trzy osoby, będące pracownikami PIW (PLW oraz dwoje inspektorów 
weterynaryjnych ds. zdrowia i ochrony zwierząt). 

PLW, zapytany dlaczego PZK został powołany dopiero w chwili wystąpienia choroby 
grypy ptaków i dlaczego w jego skład weszli jedynie pracownicy PIW, z pominięciem 
przedstawicieli organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego 
i podmiotów, których udział jest niezbędny w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, 
wyjaśnił: „Walka z epidemią grypy ptaków odbywała się przede wszystkim w ramach 
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Staroście Powiatu 
Trzebnickiego. Nie widzę sensu tworzenia dodatkowej struktury obok już istniejącej, 
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co mogłoby zakłócić jednolitość postępowania, przyjętą hierarchię decyzyjną,  
w efekcie skutkując sporami kompetencyjnymi i spowolnieniem podejmowania 
niezbędnych decyzji. Bardzo dobrze oceniam rolę jaką odegrał Powiatowy Zespół 
Zarządzania Kryzysowego. Zgłaszane przeze mnie postulaty były realizowane,  
a przez cały czas trwania epidemii miałem stosowne wsparcie Starosty, do którego 
należy koordynacja działania wszystkich służb w ramach Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego. Jeśli pojawiły się jakieś problemy we współdziałaniu  
z Policją, PSP, Inspekcją Sanitarną, gminnymi i powiatowym zarządem dróg, 
kwestie te były podejmowane i rozstrzygane na forum Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego. Muszę dodać, że PIW nie ma możliwości kadrowych, 
organizacyjnych i technicznych, by konkurować ze Starostą w zarządzaniu czy 
koordynowaniu walką z epidemią grypy ptaków.”  

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

Zwierząt (konieczność obsady minimum jedenastoma osobami, nie licząc 
rzeczoznawców wysokości odszkodowań) 

− 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 około 24-25 osób. 

Według stanu na koniec 2017 r. w PIW zatrudnionych było 10 osób: PLW, zastępca 
PLW, troje inspektorów weterynaryjnych ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania 
chorób zakaźnych zwierząt, inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, 
inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji, jeden pracownik obsługi 
administracyjnej oraz dwie osoby zatrudnione w księgowości. Dodatkowo, PIW miał 
zawartą umowę cywilnoprawną z radcą prawnym na obsługę prawną inspektoratu.  

Plan gotowości określa 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. 3 linie telefonów stacjonarnych, 6 telefonów 
komórkowych, 2 radiotelefony, samochód wyposażony w agregat prądotwórczy.   

PIW nie posiada pomieszczeń ani samochodu, które spełniałyby ww. wymagania. 
Jeśli chodzi o środki łączności, PIW ma na wyposażeniu 2 telefony stacjonarne, 4 
komórkowe, nie posiada żadnych radiotelefonów.  

(dowód: akta kontroli str. 282-290, 323-326, 489-493) 

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 8.823.671,61 zł 
– zobowiązania do sfinansowania kosztów dezynfekcji skażonych grypą ptaków 
gospodarstw, wyposażania 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.  

Ustalone 

nieprawidłowości 
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(dowód: akta kontroli str. 8-121, 148, 541-543, 591-593, 677-678) 

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 994.593,17 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.    

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

(dowód: akta kontroli str. 7-61, 86-104, 112-121, 517-521, 560-564, 654-659) 

3. PIW, wbrew par. 11 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z 18.12.2007 r., nie 
skontrolował gospodarstwa komercyjnego w Pęgowie, które było położone w 
obszarze zapowietrzonym. Wystąpienie tej nieprawidłowości mogło być 
spowodowane dużą ilością zadań jakie PIW był zobligowany realizować w czasie 
trwania epizootii grypy ptaków oraz niewprowadzenie odmiennych reżimów kontroli 
(w zakresie szczegółowości i częstotliwości kontroli) dla gospodarstw 
zlokalizowanych w strefie zapowietrzonej i zagrożonej, co umożliwiają przepisy 
prawa. W czasie trwania epizootii lekarze-perlustratorzy oraz pracownicy PIW 
kontrolami objęli łącznie kilkaset stad, większość z nich wizytując wielokrotnie. 

Z uwagi na jednostkowy charakter powyższego naruszenia, NIK odstępuje od 
formułowania w tej sprawie wniosku pokontrolnego.   

(dowód: akta kontroli str. 148, 164-173, 449-454) 

4. PLW, wbrew art. 42 ust. 5 ufp, przez okres ponad ośmiu miesięcy nie dochodził 
należności obciążających hodowców drobiu, nałożonych z tytułu kar 
administracyjnych za niedopełnienie zasad bioasekuracji na łączną (pozostałą do 
zapłaty) kwotę 1.418,88 zł. Środki pochodzące z tych kar w świetle prawa stanowią 
dochód budżetu państwa.     

(dowód: akta kontroli str. 184-227) 

5. Na podstawie art. 49 ust 5 uozz odszkodowanie ze środków budżetu państwa 
przysługuje za zniszczone z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej przy 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym 
jaja wylęgowe; odszkodowanie przysługuje w wysokości wartości rynkowej 
zniszczonych produktów, określonej na podstawie średniej z trzech kwot 
oszacowania przyjętych przez PLW oraz dwóch rzeczoznawców (art. 49 ust. 6 
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uozz). Przy uwzględnianiu wartości rynkowej produktów, stosownie do postanowień 
rozporządzenia MRiRW w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez 
powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania, uwzględnia się 
m.in. ilość, jakość, typ użytkowy oraz aktualną cenę rynkową (§7 pkt 2 tego 
rozporządzenia). 

Jaja gęsie w ZWD w Ligocie Pięknej szacowano dwukrotnie: 10 i 23 lutego 2017 r. 
Jaja w ZWD podlegały świetleniu w celu stwierdzenia czy są zapłodnione 
(zalężone). Jaja gęsie niezapłodnione (czyste i zamarłe) są utylizowane jako 
nieprzedstawiające wartości handlowej. W odniesieniu do szacowania jaj gęsich 
wylęgowych z 10.02.2017 r., ustalono m.in., że łącznie do utylizacji i odszkodowania 
uwzględniono 216.957 szt. (z 230.865 jaj), po uśrednionej cenie 7,38 zł/szt.  

Jaja wylęgowe z dwóch nakładów (N1 i N2), szacowane 10.02.2017 r., zostały 
świetlone przed wydaniem decyzji o ich zniszczeniu, zaś jaja z kolejnych dwóch 
nakładów (N3 i N4), z uwagi na epidemię grypy ptaków, nie zostały poddane 
świetleniu (nie wiadomo zatem czy były zalężone), przy czym jaja z N1 pochodziły z 
ferm prowadzonych przez Ami Argo s.c., a z N2 były zakupione od dostawców 
zewnętrznych.  

Szacujący działali niekonsekwentnie, gdyż w toku szacowania ww. jaja gęsie zostały 
odmiennie zakwalifikowane. Z N1 odliczono 13.084 szt. jaj czystych i 824 szt. jaj 
zamarłych (łącznie 39,24%), zaliczając do odszkodowania 21.530 szt., natomiast  
z N2 po świetleniu stwierdzono 18.227 szt. jaj czystych i 894 szt. jaj zamarłych 
(łącznie 30,67%), mimo to zaliczając do odszkodowania wszystkie jaja.   

Przyjęcie do odszkodowania wszystkich jaj z nakładu N2 z powodu tego, że 
pochodzą od dostawców zewnętrznych, mimo faktu, że było wśród nich 19.121 szt. 
jaj niezalężonych (o wartości szacowania 141.112,98 zł) nie było działaniem 
rzetelnym, gdyż jaja te nie miały wartości handlowej – w normalnych warunkach 
przedsiębiorca musi zutylizować takie jaja. W tej sprawie PLW zeznał: „Jaja gęsie 
zamarłe jak też czyste w zakładzie wylęgu drobiu w Ligocie Pięknej potraktowano 
odmiennie (nakład 1 – jaja własne, nakład 2 – jaja zakupione w podmiocie 
zewnętrznym), ze względu na to, że w nakładzie 1 były to jaja własne z ferm Ami 
Agro, a jaja z zakładu 2 były jajami zakupionymi od zewnętrznych dostawców, co 
wynikało z wyjaśnień kierownika zakładu wylęgu. Nie sięgaliśmy do dokumentów 
źródłowych zakupu jaj, ze względu na brak czasu.”  

Odmiennie postąpiono w przypadku jaj z nakładów N3 i N4 (według informacji od 
PLW były to jaja przed świetleniem), zaliczając do odszkodowania wszystkie jaja. 
Przyjęcie, iż za wszystkie jaja z nakładów N3 i N4 należne jest odszkodowanie 
oznaczałoby, że każde z tych jaj było zalężone, a z danych dotyczących nakładów 
N1 i N2, którymi dysponowali rzeczoznawcy i PLW wynikało, że ok. 33,78 % jaj 
podlegało utylizacji, jako niezalężone, tj. nie przedstawiające wartości handlowej. 
Jaja z nakładów N3 i N4 to łącznie 133.099 szt. Przyjmując założenie, że 33,78% to 
produkty bezwartościowe, wówczas wartość odszkodowania należałoby 
pomniejszyć o ok. 331.812,18 zł (44.961 szt. x 7,38 zł). PLW zeznał: „Jaja gęsie z 
nakładu N3 i N4 zakwalifikowano do wyceny w pełnej ilości. Działaliśmy pod presją 
czasu i wówczas nie przyszło nam to na myśl, aczkolwiek na dzień dzisiejszy 
uważam, że można byłoby przyjąć tylko część z nich do wyceny – nie uwzględnić ok 
35% jaj, gdyż statystycznie taki współczynnik to jaja czyste lub zamarłe.” 

W odniesieniu do jaj gęsich wylęgowych szacowanych 23.02.2017 r. (51.497 szt.,  
w tym od 4 podmiotów zewnętrznych łącznie 11.440 szt. tj. 22,2%), ustalono, że jaja 
wylęgowe dostarczono do ZWD w dniach 16-17.02.2017 r, a podczas szacowania 
do odszkodowania zaliczono wszystkie jaja. Załączona do informacji, otrzymanej  
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w toku kontroli, dokumentacja (zestawienie, faktury, potwierdzenia dostaw) 
wskazuje, że ZWD obciążony został przez każdego z dostawców nie za 11.440 szt., 
tj. wszystkie dostarczone jaja, a wyłącznie za jaja po świetleniu (łącznie 9.726 szt.). 
Jak wynika z załączonych dokumentów za jaja czyste i zamarłe właściciele ZWD nie 
płacił dostawcom (liczba ta – 1.714 szt., stanowiąca 14,98% nie była fakturowana).  

Przyjęcie do odszkodowania wszystkich 51.497 szt. jaj nie było działaniem 
rzetelnym. Jaja niezalężone (czyste i zamarłe) podlegają utylizacji i niezasadne było 
ich wycenianie podczas szacowania. Nie powinno zatem zostać uwzględnione przy 
odszkodowaniu 1.714 szt. jaj pochodzących od dostawców zewnętrznych. 
Przyjmując analogiczne założenie spośród pozostałych 40.057 szt. jaj producenta, 
któremu przysługiwało odszkodowanie, należałoby odliczyć 14,98% ich ilości, jako 
jaj prawdopodobnie niezalężonych (6.002 szt.). Biorąc powyższe pod uwagę, 
wartość odszkodowania powinna zostać oszacowana na kwotę 323.103,78 zł, 
zamiast 380.047,86 zł, tj. o 56.944,08 zł mniejszą (7.716 szt. x 7,38 zł). PLW w 
sprawie wartości jaj czystych i zamarłych wyjaśnił m.in., że wartość takich jaj 
powinna się różnić, od wartości jaj zapłodnionych, jednak w czasie wyceny ze 
względu na brak czasu i branżowych lub ministerialnych wytycznych potraktowano 
wszystkie jaja tak samo. Niezapłodnione jaja zakład wylęgu przekazuje do zakładu 
utylizacyjnego jako materiał kat. 2 (drób zdechły w skorupce, tj. zamarłe zarodki) lub 
materiał kat. 3 (materiały pochodzące ze zwierząt lądowych, tzw. jaja czyste), tym 
samym zakład wylęgu dokonuje utylizacji takich jaj, gdyż nie posiadają one wartości 
handlowej.  

Reasumując, na skutek przyjęcia niewłaściwych założeń podczas szacowania, PLW 
oraz rzeczoznawcy nieprawidłowo oszacowali wartość odszkodowania za 
zniszczone z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej jaja gęsie z zakładu wylęgu w Ligocie 
Pięknej. Kwota oszacowania, co do której występują wątpliwości wynosi łącznie 
529.869,24 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 494-512, 670-672, 681-682, 799, 804-811) 

NIK zwraca uwagę, iż w toku przeprowadzonych oględzin PLW i rzeczoznawcy nie 
dołożyli należytej staranności w celu oszacowania wartości przeznaczonego do 
utylizacji na fermach w Piotrkowiczkach i Ozorowicach sprzętu. Nie zostały 
zweryfikowane dokumenty inwentarzowe, dowody zakupu czy też dokumenty 
dotyczące amortyzacji, poprzestając jedynie na zaaprobowaniu przygotowanej przez 
kierownika zakładu tabeli z wyszczególnieniem ilości i zadeklarowanej wartości 
sprzętu drewnianego poddanego zniszczeniu. Także niewspółmiernie krótki czas 
(po jednej godzinie dla ogniska na szacowanie, obok przedmiotowego sprzętu, 
również kilkudziesięciu tysięcy jaj, drobiu oraz paszy) poświęcony na  szacowanie 
nie pozwala przyjąć, iż wycena sprzętu mogła być poprzedzona realną analizą jego 
jakości, stopnia zużycia czy też próbą określenia wartości rynkowej sprzętu. Łączna 
wartość sprzętu poddanego zniszczeniu z nakazu PLW wyniosła 127.345 zł 
(123.395 zł w Ozorowicach i 3.950 zł w Piotrkowiczkach). Mimo, iż działania mające 
na celu szacowanie sprzętu należy uznać za legalne i wypełniające wymogi 
określone rozporządzeniem MRiRW w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych 
przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania, to nie 
sposób uznać działania dokonujących szacowania za dające gwarancję rzetelnej 
wyceny (choćby z tej przyczyny, że w treści protokołów szacowania nie ma 
odniesienia do jakości i stopnia zużycia sprzętu). 

W kontekście działań PLW w natłoku obowiązków i kumulacji wyzwań przy 
zwalczaniu ognisk wirusa grypy ptaków zasadne – w ocenie NIK – byłoby 
oddzielenie procesu szacowania ilości sprzętu od jego wyceny. Spisanie ilości 
sprzętu, utrwalenie jego stanu i następczo jego wycena bez presji czasu  

Uwaga dotycząca 

badanej działalności 
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i konieczności podjęcia kolejnych czynności, dawałoby szansę na bardziej 
miarodajne odzwierciedlenie wartości rynkowej poddawanego utylizacji sprzętu.  

 (dowód: akta kontroli str. 494-499, 557-559, 596) 

PLW skutecznie przeciwdziałał zagrożeniu rozprzestrzenienia się grypy ptaków w 
powiecie trzebnickim, 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 PIW, braku odpowiednich 
środków finansowych, zakładanej bazy technicznej i lokalowej, niejednoznacznych i 
trudnych w stosowaniu procedur wewnętrznych obowiązujących w Inspekcji 
Weterynaryjnej oraz niedoskonałych instrumentów prawnych.  

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na zaciąganiu 
zobowiązań, pomimo braku zabezpieczenia odpowiednich środków w planie 
finansowym PIW; zlecaniu przez PLW realizacji czynności takich jak ubój, utylizacja 
i dezynfekcja, pomimo braku uprawnienia do zawierania umów w tym zakresie; 
przyjęciu niewłaściwych założeń podczas szacowania odszkodowań za utracone 
jaja wylęgowe, nieskontrolowaniu wszystkich gospodarstw komercyjnych 
położonych w obszarze zapowietrzonym oraz na niedochodzeniu należności z tytułu 
kar administracyjnych nałożonych na hodowców drobiu nieprzestrzegających zasad 
bioasekuracji.  

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

PLW współpracował w zakresie przeciwdziałania występowaniu grypy ptaków  
z lokalnymi środowiskami hodowców oraz instytucjami, wśród których propagował 
zasady bioasekuracji. W okresie od grudnia 2016 r. do początku lutego 2017 r. 
(przed wybuchem ognisk choroby) w zakresie bioasekuracji oraz zapobieganiu 
grypy ptaków m.in. odbył spotkania z rolnikami, gdzie przekazał informacje i ulotki 
dotyczące zagrożeń grypy ptaków (8.12.2016 r. i 23.01.2017 r.), powiadomił urzędy 
gmin (pismo z 13.01.2017 r.), koła łowieckie (pismo z 18.01.2017 r.) oraz gabinety 
praktyki weterynaryjnej (pismo z 16.01.2017 r.) z terenu jego właściwości  
o zagrożeniach związanych z grypą ptaków oraz nakazach i zakazach wynikających 
z obowiązujących regulacji prawnych. Ponadto wystąpił do Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa o dystrybuowanie wśród hodowców zwierząt ulotek 
instruujących o sposobie postepowania ze zwierzętami w celu zapobieżenia 
rozprzestrzenianiu się grypy ptaków.  

(dowód: akta kontroli str. 699-710) 

PLW ściśle współpracował z organami administracji rządowej oraz jednostkami 
samorządu terytorialnego przy zwalczaniu grypy ptaków w lutym-marcu 2017 r. 
Bezpośrednio po stwierdzeniu 7 lutego 2017 r. podejrzenia wystąpienia choroby na 
fermie w Ozorowicach (pierwsze z ognisk choroby) PLW poinformował o zagrożeniu 
poprzez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) m.in. Starostę 
Trzebnickiego, Komendę Powiatową PSP oraz Policji w Trzebnicy, Zarząd Dróg 
Powiatowych w Trzebnicy, komendantów OSP w okolicznych gminach. 
Niezwłocznie zwołano posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego (PZZK) oraz poinformowano służby Wojewody Dolnośląskiego – 
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego i WIW we Wrocławiu. 

W kolejnych dniach w ramach PZZK służby i inspekcje wielokrotnie spotykały się 
omawiając bieżącą sytuację oraz środki zaradcze. Współpraca oraz próby 
rozwiązywania występujących problemów odbywały się także przy zaangażowaniu 
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Wojewody Dolnośląskiego (wideokonferencje, narady, uruchamianie środków 
finansowych).  

W toku działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zagrożenia 
zachorowań HPAI wśród ptaków, współpraca z organami administracji rządowej 
oraz jednostkami samorządu terytorialnego polegała m.in. na ustaleniu i kontroli 
miejsc, w których wyłożono maty dezynfekcyjne oraz zabezpieczaniu przejazdu 
ładunków z materiałami wywożonymi z ferm w celu utylizacji (np. sprzęt, pomiot, 
zagazowany drób). 

(dowód: akta kontroli str. 835-875) 

W dziedzinie współpracy PLW wyjaśnił: „Współpraca w czasie podejmowania 
działań z zakresu przeciwdziałania występowania grypie ptaków z organami 
samorządowymi (poza nielicznymi), jak i z Policją, Państwową Strażą Pożarną i 
zarządami dróg układała się dobrze. Wyjątek stanowią gminy, które z dużym 
opóźnieniem lub w ogóle nie przekazały list rolników utrzymujących drób. Listy takie 
przekazano dopiero jak wystąpiło pierwsze ognisko, np. Wisznia Mała, Prusice. W 
czasie zwalczania grypy ptaków współpraca z Policją i zarządem dróg układała się 
bardzo dobrze. Natomiast pewne problemy napotkano we współpracy z Państwową 
Strażą Pożarną i organami samorządowymi, tj. Wisznią Małą. Jeśli chodzi o Straż 
Pożarną problem dotyczył zabezpieczenia podczas spalania na fermie, w której 
stwierdzono grypę ptaków, sprzętu nienadającego się do odkażania i dezynfekcji. 
Tłumaczyłem, że spalanie sprzętu powinno odbyć się pod nadzorem i monitorowane 
przez Straż obecność na miejscu w obecności jednego lub dwóch wozów bojowych, 
w razie wymknięcia się sytuacji spod kontroli. Również tłumaczyłem, że obecność 
straży na miejscu, przyczyni się do uniknięcia „zbędnych” telefonów (do PIW i do 
Straży Pożarnej). Komendant PSP tłumaczył, że samochód będzie stał w bazie i w 
razie problemu, tj. wymknięcia się spod kontroli ognia, zadzwonić należy na 
komendę. Dopiero na spotkaniu u Wojewody Dolnośląskiego zmienił zdanie  
i podejście do sytuacji oraz wyraził gotowość do współpracy w tym zakresie (…)”.  

(dowód: akta kontroli str. 692-694) 

Inne formy współpracy PIW z organami władzy publicznej opisano w częściach 
wystąpienia odnoszących się do Planu gotowości (pkt 1.18) oraz dotyczących 
raportowania, sprawozdawczości i monitoringu (pkt 1.12 oraz 1.15). 

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

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania PLW w powyższym obszarze.  

PLW 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 Kontroli14, wnosi o: 

1) bezzwłoczne dochodzenie należności z tytułu nakładanych przez PLW kar 
administracyjnych; 

                                                      
14 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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2) rzetelne szacowanie zakresu i wartości odszkodowań należnych posiadaczom 
zwierząt objętych nakazami zwalczania chorób zakaźnych, w tym grypy ptaków.  

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 13 kwietnia 2018 r. 
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