
Strona 1 z 42 
 

 

  
2021 

Krajowa strategia postępowania 
przy zwalczaniu wysoce 
zjadliwej grypy ptaków 

 

ZATWIERDZIŁ 

 

30.09.2021.                                                                 Główny Lekarz Weterynarii Mirosław Welz      

…………………………………….      …………………………………………. 
                  data                podpis 



Strona 2 z 42 

 

  
Spis treści 

Wprowadzenie ..................................................................................................................................... 3 

Podstawy prawne ................................................................................................................................ 5 

Szacowanie ryzyka .............................................................................................................................. 5 

Struktura zarządzania i współpraca służb ..................................................................................... 9 

Zasoby i rezerwy ................................................................................................................................ 11 

Zasoby kadrowe .......................................................................................................................................................... 11 

Baza laboratoryjna..................................................................................................................................................... 11 

Uśmiercenie drobiu ................................................................................................................................................... 11 

Unieszkodliwianie UPZZ przy zwalczaniu ogniska HPAI .......................................................................... 12 

Rezerwy strategiczne ............................................................................................................................................... 12 

Finansowanie zwalczania grypy ptaków .......................................................................................................... 13 

Środki zwalczania grypy ptaków .................................................................................................... 13 

Podejrzenie choroby ................................................................................................................................................. 13 

Potwierdzenie choroby ............................................................................................................................................ 15 

Działania prewencyjne – uśmiercanie i ubój prewencyjny oraz uśmiercanie drobiu w 

gospodarstwach kontaktowych ........................................................................................................................... 16 

Obszary i strefy objęte ograniczeniami. ........................................................................................ 18 

Zespół redakcyjny ............................................................................................................................. 18 

Dokumenty powiązane ..................................................................................................................... 18 

Załącznik nr 1 Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego: EPIZOOTIA - zadania i obowiązki 

uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i 

przygotowania. ............................................................................................................................................................ 19 

Załącznik nr 2 Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki 

bezpieczeństwa dla fazy reagowania ................................................................................................................. 26 

Załącznik nr 3 Decyzja PLW – podejrzenie ...................................................................................................... 27 

Załącznik nr 4 Decyzja PLW – wyznaczenie ogniska ................................................................................... 29 

Załącznik nr 5 Decyzja PLW – wygaśnięcie decyzji o podejrzeniu ........................................................ 32 

Załącznik nr 6 Decyzja PLW – wygaśnięcie decyzji o stwierdzeniu ogniska ..................................... 34 

Załącznik nr 7 Rozporządzenie PLW – obszary ............................................................................................. 36 

Załącznik nr 8 Rozporządzenie Wojewody – obszary na terytorium więcej niż jednego powiatu

 ............................................................................................................................................................................................ 39 

Załącznik nr 9 Wizytacje gospodarstw w obszarze zagrożonym ........................................................... 42 

 



Strona 3 z 42 

 

Wprowadzenie 
Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy 

została wykryta w 2006 r. W sezonie 2006/2007 stwierdzono 9 ognisk HPAI u drobiu oraz 30  

u ptaków dzikich. Następnie, po 10 letniej przerwie w sezonie 2016/2017 stwierdzono 65 ognisk 

u drobiu oraz 68 u ptaków dzikich. Pod koniec 2019 roku ponownie wykryto ogniska HPAI  

w Polsce, w efekcie czego w sezonie 2019/2020 stwierdzono w sumie 35 ognisk u drobiu  

i 1 ognisko u ptaków dzikich. 

Przełom 2020/2021 przyniósł największą jak dotychczas epizootię wysoce zjadliwej grypy 

ptaków (HPAI) w Polsce, jak również w Europie, zarówno pod względem czasu jej trwania oraz 

liczby stwierdzonych ognisk choroby. W całym sezonie w Unii Europejskiej wykryto ponad 1200 

ognisk u drobiu oraz ponad 2300 przypadków u dzikiego ptactwa. 

W sezonie 2020/2021 w Polsce potwierdzono 358 ognisk (19 ognisk w okresie XI – XII 2020r.  

i 339 ognisk w okresie I – VIII 2021r.) oraz 92 przypadki u dzikich ptaków (4 w 2020r. i 88  

w 2021r.). W ogniskach utrzymywano w sumie 14 324 246 ptaków, z czego 2 326 279 padło,  

co świadczy o bardzo wysokim stopniu zagrożenia tej choroby dla sektora drobiarskiego.   

Najwięcej ognisk stwierdzono w województwie mazowieckim (132), z czego 68 w powiecie 

żuromińskim i 40 w powiecie mławskim. Taka skala epizootii spowodowała znaczne problemy  

z dostępnością  dwutlenku węgla niezbędnego do uśmiercania ptaków. W efekcie w 49 ogniskach 

(utrzymujących w większości od 10 tys. do 100 tys. ptaków) wszystkie ptaki padły. Prowadzone 

są obecnie działania gwarantujące zabezpieczenie rezerw dostaw gazu na wypadek kolejnej 
epizootii o podobnej skali. Czas od postawienia podejrzenia do zabicia wyniósł średnio w Polsce 

76 godzin, co przy wspomnianych problemach można uznać jako zadowalający, jednak  

w odniesieniu do poszczególnych ognisk mógł przyczynić się do szerzenia czynnika zakaźnego.  

Kolejny zidentyfikowany problem wiązał się z przepływem informacji pomiędzy poszczególnymi 

szczeblami Inspekcji Weterynaryjnej. Konieczność uzgadniania pilnych, newralgicznych 

zagadnień, jednocześnie na kilku szczeblach oraz szybkiego pozyskania niezbędnych informacji  

w czasie rzeczywistym, np. dla Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

podmiotów, dziennikarzy, spowodowała, że w Głównym Inspektoracie Weterynarii uruchomiono 

informatyczny system ZID-AI, pozwalający na szybki przepływ informacji zawierających 

niezbędne dane nt. ognisk oraz ustanowionych obszarach objętych ograniczeniami.  

Tegoroczna epidemia HPAI po raz kolejny wskazała na problem związany z niedoborami 

kadrowymi Inspekcji Weterynaryjnej. Do zwalczania ognisk kierowane były osoby z innych 

jednostek IW (innych powiatów, a nawet województw). Wykonywanie bieżących zadań było 

utrudnione, z tego względu podjęto kroki w celu pozyskania nowych etatów dla jednostek 

Inspekcji Weterynaryjnej (poziom powiatowy, wojewódzki, centralny). 

  

Ogromna liczba ognisk, a w konsekwencji uśmierconego drobiu, ze względu na wielkość produkcji 

drobiarskiej w zakażonych fermach, prowadziła do problemów z wypłatami odszkodowań. 

Problemy z uzyskaniem środków pod tym względem mogą opóźnić wdrożenie 

najskuteczniejszego środka zwalczania - prewencyjnego zabicia zwierząt w obszarze 

zapowietrzonym/zagrożonym, doprowadzając do rozprzestrzenienia się choroby na kolejne 

fermy. W celu skutecznego zwalczania HPAI w przyszłości należy zapewnić pod tym względem 

większą płynność finansową poprzez możliwość szybkiej wypłaty odszkodowań oraz innych 

kosztów zwalczania choroby. 

Sektor drobiarski w Polsce jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki 

żywnościowej. Produkcję drobiu w Polsce napędza krajowa konsumpcja mięsa drobiowego, 

niemniej jednak głównym motorem napędowym jest przede wszystkim dynamicznie rozwijający 

się eksport. Po akcesji Polski do UE pozycja polskiego rynku drobiu umacniała się sukcesywnie. 
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W ciągu ostatniej dekady nasz kraj stał się jednym z liderów w wewnątrzwspólnotowym handlu 

mięsem drobiowym, jak również zajmuje ważne miejsce w światowej czołówce w eksporcie mięsa 

drobiowego do państw trzecich. W ostatnich latach Polska umocniła swoją pozycję na rynku 

unijnym, stając się od 2014 roku największym producentem mięsa drobiowego w Unii 

Europejskiej. W 2019 roku produkcja mięsa drobiowego w Polsce wyniosła 2,6 mln ton, co 

stanowi 18,2% produkcji unijnej, w dalszej kolejności była Wielka Brytania 2,0 mln ton (14%), 

Hiszpania 1,74 mln ton (12,2%), Francja 1,7 mln ton (11,9%),  Niemcy 1,6 mln ton (11,1%), 

Włochy 1,3 mln ton (9,1%) i pozostałe kraje UE 3,3 mln ton (23,4%). Zdając sobie sprawę, że 

międzynarodowy handel jest kluczowym bodźcem dla rozwoju produkcji drobiarskiej, należy 

dążyć do jak najszybszego ograniczenia strat związanych z wystąpieniem w Polsce w latach 2020-

2021 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.  

Tylko szybkie i skuteczne działania w zwalczaniu grypy ptaków, np. 

• szybkie postawienie podejrzenia choroby, 

 szybkie rozpoznanie choroby w laboratorium;  

• skuteczna likwidacja ptaków w ognisku oraz  

• wprowadzenie tymczasowych restrykcji na obszarze występowania grypy, w tym działania 

prewencyjne – uśmiercanie i ubój prewencyjny oraz uśmiercanie drobiu w gospodarstwach 

kontaktowych, aby zapobiec jej dalszemu rozprzestrzenieniu (zgodnie z decyzją powiatowego 

lekarza weterynarii), 

są w stanie ograniczyć straty dla polskiej gospodarki, zniwelować szkody związane  

z wprowadzonymi przez państwa trzecie ograniczeniami w eksporcie z Polski mięsa i produktów 

drobiowych i doprowadzić do odzyskania przez Polskę statusu kraju wolnego od grypy ptaków. 

Mając na uwadze powyższe Główny Lekarz Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej przyjął 

niniejszą Strategię.  

Polska Strategia postępowania przy zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków opracowana 

została w oparciu o obowiązujące przepisy prawa krajowego i unijnego oraz wytyczne Światowej 

Organizacji Zdrowia Zwierząt OIE.  

Celem Strategii jest ustalenie ram działania Inspekcji Weterynaryjnej w przypadku wystąpienia 

zagrożenia HPAI oraz  zapewnienie, że podjęte zostaną wszelkie niezbędne działania zmierzające 

do utrzymania lub niezwłocznego odzyskania statusu epizootycznego kraju w odniesieniu do 

grypy ptaków, a ognisko choroby będzie wygaszone w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od jego 

wyznaczenia. Powyższy cel realizowany będzie w oparciu o cztery główne założenia: 

1) zapobieganie występowaniu grypy ptaków w Polsce poprzez bierny i czynny monitoring 

występowania choroby w środowisku, szczególnie u ptactwa dzikiego, a także poprzez 

podnoszenie świadomości producentów drobiu i zwiększony nacisk na stosowanie 

skutecznych zasad bioasekuracji gospodarstw; 

2) wdrożenie precyzyjnych procedur na wypadek wystąpienia grypy ptaków w Polsce 

w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i międzynarodowe zasady zwalczania chorób 

zakaźnych zwierząt; 
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3) wzmocnienie współpracy wszystkich niezbędnych służb na każdym szczeblu struktury 

administracyjnej; 

4) zapewnienie dostępności odpowiednich rezerw sił i środków na wypadek wystąpienia 

choroby na terytorium Polski. 

Niniejsza strategia stanowi podstawę do opracowania krajowego planu gotowości zwalczania 

wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce. Przyjęte założenia  znajdują podstawę  

w przepisach prawa krajowego oraz Unii Europejskiej i mają służyć Inspekcji Weterynaryjnej  

w sytuacji kryzysu związanego z wystąpieniem grypy ptaków jako choroby zakaźnej zwierząt  

o dużym znaczeniu dla gospodarki krajowej, ale również mogącej stanowić zagrożenie zdrowia 

publicznego. 

Jest to więc swoista mapa drogowa, szczególnie ważna do czasu powstania nowego krajowego 
planu gotowości zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, co będzie możliwe po ustawowym 

wdrożeniu przepisów Prawa o zdrowiu zwierząt w prawo krajowe. 

Podstawy prawne 

Podstawy prawne opracowania i przyjęcia strategii zwalczania grypy ptaków na terytorium RP:  

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r.  

w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty  

w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”); 

2) rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu  

do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie 

oraz ich zwalczania; 

3) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1882 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie 

stosowania niektórych przepisów dotyczących zapobiegania chorobom oraz ich zwalczania 

do kategorii chorób umieszczonych w wykazie oraz ustanawiające wykaz gatunków i grup 

gatunków, z którymi wiąże się znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się chorób umieszczonych 

w tym wykazie; 

4) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt; 

5) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; 

6) Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego.  

Szacowanie ryzyka 

Szacowanie ryzyka wystąpienia HPAI w Polsce oparte zostało o cztery kluczowe elementy: 

1) znaczenie wystąpienia choroby dla gospodarki narodowej oraz dla zdrowia publicznego, 

2) wartość rynku sektora drobiarskiego, uwzględniająca cały łańcuch dostaw i usług od rynku 

pasz i stad hodowlanych do żywności pochodzenia zwierzęcego, 

3) wymogi prawne i rozwiązania organizacyjne administracji publicznej oraz szczególne 

wymagania w handlu międzynarodowym i wytyczne OIE w zakresie zwalczania HPAI; 

4) kryteria ryzyka: 

a) występowanie HPAI na wskazanych obszarach w poprzednich „sezonach grypowych”  

w Polsce  w ciągu ostatnich 5 lat (tzn. w sezonach 2016/2017, 2019/2020, 2020/2021) 

i potencjał szerzenia się HPAI  na tych obszarach;   
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b) regiony zidentyfikowane jako obszary wysokiego ryzyka wystąpienia HPAI w oparciu  

o mapy wielokryterialnego modelowania decyzji (MCDA) oraz analizę i monitorowanie 

bieżącej sytuacji na świecie; 

c) miejsca postojów dzikich ptaków podczas sezonowych migracji oraz dużych 

koncentracji podczas zimowania (po konsultacji z ekspertami w dziedzinie ornitologii); 

d) analiza zagęszczenia produkcji drobiarskiej oraz uwarunkowania środowiskowe  

i geograficzne (szlaki migracyjne i obszary chronione). 

Dla celów strategii i w oparciu o powyższe kryteria, zidentyfikowano obszary wysokiego 

i umiarkowanego ryzyka wystąpienia i szerzenia się HPAI u drobiu i dzikich ptaków w Polsce.  

Obszary wysokiego ryzyka:  

 województwo lubelskie: powiat lubartowski 

 województwo lubuskie: powiat gorzowski 

 województwo łódzkie: powiat sieradzki 

 województwo mazowieckie: powiat żuromiński i mławski  

 województwo wielkopolskie: powiat kaliski, ostrowski, ostrzeszowski, wolsztyński  

 województwo warmińsko-mazurskie: powiat iławski i nowomiejski   

 

Na obszarach wysokiego ryzyka należy wprowadzić środki nadzoru ukierunkowane na wczesne 

wykrycie zakażeń HPAI i polegające na zintensyfikowaniu monitoringu biernego u drobiu  

i dzikich ptaków poprzez: 

1) ustalenie przyczyn wszelkich zmian w normalnych parametrach produkcyjnych  

i zdrowotnych;  

2) pobranie standardowego zestawu próbek do badań laboratoryjnych, tzn. narządów 

wewnętrznych od co najmniej pięciu chorych lub padłych ptaków (jeśli są one dostępne)  i co 
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najmniej 20 wymazów z tchawicy lub jamy ustno-gardłowej i 20 wymazów z kloaki  

w przypadku wystąpienia: 

a) u wszystkich gatunków drobiu objawów klinicznych lub zmian pośmiertnych 

wskazujących na HPAI lub nie dających podstaw do wykluczenia HPAI; 

b) zaburzeń zdrowotnych w których występują jednocześnie przynajmniej dwa (drób 

grzebiący) lub przynajmniej jeden (drób wodny) z niżej wymienionych objawów: 

 zwiększona upadkowość 

 spadek spożycia paszy i wody  

 w przypadku stad będących w okresie nieśności zmniejszenie produkcji jaj; 
c) opracowanie i wdrożenie, opartego na ryzyku, nadzoru pod kątem HPAI nad gatunkami 

drobiu, które zasadniczo nie wykazują znaczących objawów klinicznych, zgodnie  

z Załącznikiem II, Część I, Sekcja 5 Rozporządzenia 2020/689. 

Jako obszary średniego ryzyka wystąpienia HPAI u drobiu zidentyfikowano następujące powiaty: 

 województwo dolnośląskie: powiat trzebnicki   

 województwo kujawsko-pomorskie: powiaty inowrocławski, chełmiński, lipnowski 

 województwo lubuskie: powiaty zielonogórski i nowosolski  

 województwo mazowieckie: powiaty gostyniński, płocki, sierpecki, siedlecki 

 województwo opolskie: powiat kędzierzyńsko-kozielski 

 województwo pomorskie: powiat kartuski 

 województwo śląskie: powiat cieszyński 

 województwo wielkopolskie: powiaty grodziski, kępiński i szamotulski 

 województwo warmińsko-mazurskie: powiaty działdowski, olsztyński i ostródzki. 

 

 



Strona 8 z 42 

 

Na obszarach średniego ryzyka należy wprowadzić dodatkowe środki nadzoru ukierunkowane 

na wczesne wykrycie zakażeń HPAI polegające na zintensyfikowaniu monitoringu biernego  

u drobiu i dzikich ptaków, poprzez: 

1) dochodzenie celem ustalenia przyczyn wszelkich zmian w normalnych parametrach 

produkcyjnych i zdrowotnych;  

2) pobranie standardowego zestawu próbek do badań laboratoryjnych w przypadku 

wystąpienia u drobiu objawów klinicznych lub zmian pośmiertnych wskazujących na HPAI 

lub nie dających podstaw do wykluczenia HPAI; 

3) opracowanie i wdrożenie, opartego na ryzyku, nadzoru pod kątem HPAI nad gatunkami 

drobiu, które zasadniczo nie wykazują znaczących objawów klinicznych, zgodnie  

z Załącznikiem II, Część I, Sekcja 5 Rozporządzenia 2020/689. 

 

Z kolei obszary wysokiego ryzyka wprowadzenia wirusa do Polski przez dzikie ptaki obejmują 

powiaty, na terenie których występują miejsca postoju dzikich ptaków podczas jesiennych 

wędrówek oraz ich dużych koncentracji podczas zimowania: 

 Zalew Szczeciński z deltą Świny - powiat policki, powiat goleniowski, powiat kamieński  
i Świnoujście 

 zachodnia część Zatoki Gdańskiej (Zatoka Pucka z ujściem Wisły) – powiaty pucki, Gdańsk, 
Gdynia, Sopot, nowodworski 

 Zalew Wiślany – powiaty elbląski i braniewski 

 Dolina dolnej Odry – powiaty myśliborski, gryfiński i policki 

 ujście Warty – powiat gorzowski 

 Zbiornik Nyski – powiat nyski 

 Zbiornik Jeziorsko – powiaty poddębicki, sieradzki i turecki 

 kompleks Stawów Milickich – powiaty milicki i trzebnicki 

 zbiorniki miejskie miasta Warszawy. 
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Na terenach wysokiego ryzyka wystąpienia HPAI u dzikich ptaków należy wprowadzić działania 

polegające na intensyfikacji monitoringu biernego u dzikich ptaków poprzez włączenie 

komponentu aktywnego wyszukiwania zwłok (z ukierunkowaniem na ptaki blaszkodziobe, 

siewkowe i drapieżne) oraz monitoringu czynnego (badania ptaków blaszkodziobych 

upolowanych przez myśliwych oraz obrączkowanych przez ornitologów). 

Struktura zarządzania i współpraca służb 

Ustanowienie struktury zarządzania obejmującej organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz inne 

organy instytucji publicznych jest niezbędne, aby zapewnić szybkość i skuteczność procesu 

podejmowania decyzji.  

W zakresie działań Inspekcji Weterynaryjnej struktura zarządzania obejmuje następujące  

poziomy:    

1) krajowy – działania koordynowane przez Głównego Lekarza Weterynarii (GLW). GLW 

koordynuje działania podległych jednostek Inspekcji Weterynaryjnej i sprawuje nadzór nad 

realizacją strategii po wybuchu choroby w kraju, jak również współpracuje z krajowym 

laboratorium referencyjnych ds. grypy ptaków PIWet-PIB w Puławach;   

2) regionalny – działania koordynowane przez wojewódzkiego wekarza weterynarii (WLW), 

który koordynuje i nadzoruje działania podległych powiatowych lekarzy weterynarii; 

3) lokalny – działania koordynowane przez powiatowego lekarza weterynarii (PLW). PLW jest 

odpowiedzialny za zwalczanie ogniska choroby stwierdzonego na obszarze powiatu poprzez 

nadzór nad wykonaniem wydanych przez siebie decyzji administracyjnych zawierających 
środki (nakazy i zakazy) nakładane na podmioty. 

W zakresie działań krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków Państwowego 

Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach zarządzanie 

kryzysem i wykonywane czynności obejmują m. in.: 

 

1) diagnostykę laboratoryjną grypy ptaków; 

2) okresową ocenę potencjału zoonotycznego wirusa HPAI dla ludzi; 

3) ocenę pokrewieństwa filogenetycznego pomiędzy szczepami wirusa; 

4) ocenę ryzyka wprowadzenia i rozprzestrzenienia wirusa grypy, w tym mapowanie obszarów 

ryzyka; 

5)  przygotowywanie ekspertyz i opinii dla MRiRW i GIW; 

6) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad laboratoriami urzędowymi w zakresie grypy 

ptaków. 

 

PLW przekazuje WLW raporty o podejrzeniu, wyznaczeniu i wygaszeniu ogniska choroby lub 

uchyleniu podejrzenia choroby oraz raporty ze stanu realizacji działań w ognisku choroby.  

Z poziomu wojewódzkiego raporty, o których mowa powyżej, przekazywane są po certyfikacji  

do Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW). GLW informuje o sytuacji ministra właściwego  

ds. rolnictwa, nadzorującego zadania Inspekcji Weterynaryjnej oraz Komisję Europejską  

i pozostałe państwa członkowskie UE.   

W przypadku zaistenienia sytuacji kryzysowej, jaką jest wystąpienie wysoce zjadłiwej grypy 

ptaków, zakres i zasady realizacji działań w sprawach zarządzania kryzysowego oraz określenie 

organów właściwych do realizacji tych zadań reguluje ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  

o zarządzaniu kryzysowym. W oparciu o ww. ustawę, w skład struktury zarządzania kryzysowego 
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na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wchodzą instytucje szczebla krajowego, wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego. Organy wchodzące w skład tego systemu w ramach zapobiegania 

sytuacjom kryzysowym współdziałają z Inspekcją Weterynaryjną w przypadku wystąpienia 

nagłych zadań, w których IW jest podmiotem wiodącym, w tym ognisk HPAI. Działania 

podejmowane są głównie na poziomie powiatrowego i wojewódzkiego zespołu zarzadzenia 

kryzysowego. 

Schemat nr 1: struktura zarządzania kryzysowego w Polsce. 

Szczebel 
administracyjny 

Organ zarządzania 
kryzysowego 

Organ 
opiniodawczo-doradczy 

Centrum Zarządzania 
Kryzysowego 

Krajowy Rada Ministrów, Prezes 
Rady Ministrów 

Rządowy Zespół Zarządzania 
Kryzysowego 

Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa 

Resortowy  Minister kierujący 
działem administracji 
rządowej, Kierownik 
organu centralnego 

 Zespół Zarządzania 
Kryzysowego (ministerstwa, 
urzędu centralnego)  

Centrum Zarządzania 
Kryzysowego (ministerstwa, 
urzędu centralnego) 

Wojewódzki Wojewoda Wojewódzki  Zespół 
Zarządzania Kryzysowego 

Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

Powiatowy Starosta powiatu Powiatowy Zespół 
Zarządzania Kryzysowego 

Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

Gminny  Wójt, Burmistrz, 
Prezydent miasta 

Gminny Zespół Zarządzania 
Kryzysowego 

Mogą być tworzone (nie ma 
obowiązku utworzenia) 
gminne (miejskie) centra 
zarządzania kryzysowego 

Źródło: www.gov.pl  

 

Schemat nr 2: model organizacji powiadamiania i reagowania kryzysowego. 

Źródło: www.gov.pl  

 

http://www.gov.pl/
http://www.gov.pl/
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Zasoby i rezerwy 

Zasoby kadrowe 

Działania w zakresie zwalczania ogniska grypy ptaków nadzorowane są przez powiatowego 

lekarza weterynarii. Wsparcie kadrowe może zostać zapewnione przez urzędowych lekarzy 

weterynarii wyznaczonych na podstawie art. 16 lub 18 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, a także 

pracowników Inspekcji Weterynaryjnej z innych powiatowych i wojewódzkich inspektoratów 

wetrerynarii. 

Wsparcie działań Inspekcji Weterynaryjnej w ramach zwalczania ogniska grypy ptaków  

w zakresie zaangażowania innych służb, zabezpieczenia terenu, a także wykonywania prac 

pomocniczych w ognisku choroby zapewniają powiatowe i wojewódzkie zespoły zarządzania 

kryzysowego koordynowane przez starostę/wojewodę.  

Dochodzenie epizootyczne przeprowadza powiatowy lekarz wspierany przez zespół  

ds. dochodzeń epizootycznych działający przy wojewódzkim lekarzu weterynarii lub Głównym 

Lekarzu Weterynarii.  

 

Baza laboratoryjna 

Istniejąca baza laboratoriów: 

 Krajowe laboratorium referencyjne ds. grypy ptaków PIWet-PIB w Puławach. 

Badania w kierunku HPAI wykonywane są w PIWet-PIB w Puławach, a akredytację na metodę 

dotyczącą diagnostyki grypy ptaków laboratorium uzyskało w roku 2009. Od początku roku 

zostało przebadane około 80 000 próbek. 

 

Sieć planowanych laboratoriów terenowych diagnostyki HPAI w Polsce (aktywowanych z dniem 

31 października 2021r.):   

 Zakład Pryszczycy PIWet-PIB w Puławach, 

 Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Oddział Terenowy w Siedlcach  

 Zakład Higieny Weterynaryjnej Krośnie  

 Zakład Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu, tremin uruchomienia listopad 2021r. 
w 2 etapie w następujących laboratoriach: 

 Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, 

 Zakład Higieny Weterynaryjnej Bydgoszczy Oddział Terenowy we Włocławku.  
 Przewidywany termin uruchomienia II kwartał 2022r. 

 

Uśmiercenie drobiu 

Likwidacja ptaków w ognisku odbywa się poprzez wprowadzenie do obiektu przebywania 

ptaków dwutlenku węgla w postaci gazowej w ilości i stężeniu pozwalającym na uśmiercenie 

wszystkich ptaków z uwzględnieniem zasad dokonania humanitarnego ich zabicia. 

Działanie to powinno być przeprowadzone przez uprawniony podmiot gospodarczy z użyciem 

specjalistycznych urządzeń (sprzęt ochrony osobistej, detektor gazu, jednostki transportowe  

do poruszania się wewnątrz obiektu podczas zbierania drobiu w kurnikach klatkowych, 

ładowarki, flota do transportu ludzi i zwierząt, zestaw dozujący do rozprzestrzeniania się gazu, 

wentylatory przenośne o dużej wydajności do wietrzenia, zamgławiacze o dużej i średniej 

wydajności, opryskiwacze spalinowe i ręczne, materiały uniemożliwiające rozprzestrzeniania się 
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gazu na zewnątrz, środki do dezynfekcji oraz personel posiadający przeszkolenie w zakresie 

obchodzenia się z CO2.). Podmiot powinien świadczyć usługi kompleksowe w zakresie 

uszczelniania obiektów hodowlanych, uśmiercania ptaków poprzez ich gazowanie, pomiar stężeń 

gazu w obiektach, załadunku martwych zwierząt do kontenera, dezynfekcji. 

Sporządzony w GIW wykaz tych przedsiębiorstw jest udostępniany powiatowym inspektoratom 

weterynarii za pośrednictwem „chmury”, tj. wewnętrznego narzędzia IW. 

Unieszkodliwianie UPZZ przy zwalczaniu ogniska HPAI 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, martwy drób zabity w ramach zwalczania chorób 

zakaźnych zwierząt (w tym HPAI) stanowi uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego kategorii 

2. Taki materiał powinien być przewieziony szczelnymi środkami transportu do uprawnionych 

zakładów sektora utylizacyjnego (zakłady przetwórcze kat. 1 lub 2, spalarnie) w celu 

przetworzenia metodą sterylizacji ciśnieniowej lub spalenia.  

W Polsce działalność w zakresie unieszkodliwiania martwych zwierząt prowadzi obecnie  

15 przedsiębiorstw sektora utylizacyjnego. Z posiadanych danych wynika, że ww. zakłady 

dysponują możliwością unieszkodliwienia maksymalnie ok. 2185 ton dostarczonego surowca w 

ciągu doby. W okresie największego obciążenia zakładów surowcem (od 21 do 30 kwietnia 2021 

roku) zakłady te przyjmowały łącznie ok. 1924 ton surowca na dobę. 

Sporządzony w GIW wykaz podmiotów świadczących usługi kompleksowe w zakresie odbioru, 

transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierząt pochodzących z ogniska jest udostępniany 

powiatowym inspektoratom weterynarii za pośrednictwem „chmury”.  

Wybór podmiotów sektora utylizacyjnego do odbioru, transportu i unieszkodliwienia zwłok 

martwych zwierząt pochodzących z ognisk HPAI powinien się odbywać zgodnie z Wytycznymi 

Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy 

wyborze podmiotów sektora utylizacyjnego do odbioru, transportu i unieszkodliwienia zwłok 

martwych zwierząt oraz innych produktów pochodzących z ognisk chorób zakaźnych zwierząt 

objętych obowiązkiem urzędowego zwalczania oraz martwych zwierząt i produktów 

pochodzących ze stad i hodowli objętych programami zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 

opracowanymi przez Głównego Lekarza Weterynarii, wprowadzonych pismem znak: 

ZU.0200.1.2021(1) z dnia 6 sierpnia 2021 roku. 

Rezerwy strategiczne 

Główny Lekarz Weterynarii w ramach działań związanych z zabezpieczeniem potrzeb Inspekcji 

Weterynaryjnej w ogniskach HPAI o znaczeniu kryzysowym, zgłosił do Rządowego Programu 

Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026 usługi zabicia zwierząt i ich utylizacji, wraz  

z zabezpieczeniem potrzeb materiałowych, w tym miedzy innymi zabezpieczenia w odpowiedni 

sprzęt ochrony osobistej pracowników IW prowadzących działania w ognisku choroby oraz  

w obszarze zagrożonym i zapowietrzonym. W ramach usługi zabicia zwierząt uwzględniono 

zabezpieczenie dostępności CO2 do gazowania oraz odpowiednie zasoby niezbędne  

do niezwłocznej realizacji usługi związanej z utylizacją zabitego drobiu. Działania te obejmują 

gospodarstwa będące ogniskiem HPAI, gospodarstwa kontaktowe, jak również gospodarstwa 

znajdujące się w obszarze zapowietrzonym, w przypadku których należy podjąć działania 

związane z przeprowadzeniem prewencyjnego zabicia drobiu wraz z ich szybką utylizacją, w celu 

przerwania łańcucha epizootycznego dalszego rozwoju choroby. 
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Finansowanie zwalczania grypy ptaków 

Środki finansowe na pokrycie wydatków wykraczających poza normalne koszty bieżące 

funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej, związanych ze zwalczaniem ognisk choroby pochodzą 

z rocznej rezerwy budżetowej państwa. Dysponentem ww. rezerwy jest Minister Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi. 

Wniosek o przyznanie dodatkowych środków składany jest do MRiRW przez właściwego 

wojewodę (dysponent części budżetowej), w oparciu o wniosek właściwego WLW. Środki 

uruchamiane są przez Ministra Finansów.  

W przypadku wyczerpania środków będących w dyspozycji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

uruchamiane są rezerwy będące w dyspozycji Prezesa Rady Ministrów. 

Środki zwalczania grypy ptaków 

Podejrzenie choroby 

W przypadku podejrzenia wystąpienia grypy ptaków, posiadacz zwierzęcia jest obowiązany do: 

1) niezwłocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego 

podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta); 

2) pozostawienia zwierząt w miejscu ich przebywania i niewprowadzania tam innych zwierząt; 

3) uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których 

znajdują się zwierzęta podejrzane o chorobę lub zwłoki zwierzęce; 

4) wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów, w szczególności mięsa, 

zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych  

w rozumieniu przepisów o nawozach i nawożeniu i innych przedmiotów znajdujących się  

w miejscu, w którym wystąpiła choroba; 

5) udostępnienia organom Inspekcji Weterynaryjnej zwierząt i zwłok zwierzęcych do badań  

i zabiegów weterynaryjnych, a także udzielania pomocy przy ich wykonywaniu; 

6) udzielania organom Inspekcji Weterynaryjnej oraz osobom działającym w imieniu tych 

organów wyjaśnień i podawania informacji, które mogą mieć znaczenie dla wykrycia choroby 

i źródeł zakażenia lub zapobiegania jej szerzeniu. 

Na podejrzenie wystąpienia grypy ptaków mogą wksazywać następujące objawy kliniczne: 

1) wczesne objawy mogą obejmować zmniejszenie apetytu i pragnienia oraz stosunkowo niską 

śmiertelność, 

2) chore ptaki często siedzą lub stoją w półotępiałym stanie, dotykając głowami podłoża, 

3) obrzęk i sinica grzebieni i dzwonków, a na ich końcach mogą pojawiać się wylewy krwawe 

lub wybroczyny, 

4) trudności z oddychaniem,  

5) obfite łzawienie, 

6) wodnista biegunka i nadmierne pragnienie, 

7) na nieopierzonych miejscach skóry można obserwować wylewy krwawe, 

8) upadkowość w stadzie może osiągnąć 100 %. 

9) choroba może jednak pojawiać się w stadach nagle, powodując śmierć wielu ptaków bez 

uprzednich objawów lub przy wystąpieniu minimalnych objawów depresji, zmniejszonego 

apetytu, stroszenia piór i gorączki,  
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10) kury nioski mogą początkowo składać jaja o miękkich skorupkach lub pozabwione skorpu 

(tzw. lanie jaj), następuje spadek nieśności, 

11) u brojlerów i indyków w objawy HPAI są często mniej wyraźne niż u innych rodzajów drobiu,  

pierwszą wyraźną zaobserwowaną anomalią może być bardzo wyraźny wzrost upadkowości, 

mogą również występować obrzęk głowy i szyi oraz objawy neurologiczne, jak kręcz szyi  

i ataksja, 

12) u gęsi i kaczek okres bezobjawowy może być nawet kilkunastodniowy, częściej niż u innych 

gatunków moga mogą występować objawy neurologiczne i niższa śmiertelność.  

PLW po otrzymaniu informacji o podejrzeniu grypy ptaków  podejmuje niezwłocznie czynności  

w celu wykrycia lub wykluczenia choroby i wdraża działania mające na celu: 

1) objęcie  gospodarstwa urzędowym nadzorem, 

2) przeprowadzenie badania klinicznego i pobranie próbek do badań laboratoryjnych 

wirusologicznych: co najmniej 5 padłych ptaków i/lub od żywego ptactwa z objawami  

co najmniej 20 wymazów z jamy ustno-gardłowej lub tchawicy i 20 wymazów z kloaki 

(próbki powinny dotzrec do laboratorium w czasie rzeczywistym do 12 godzin od ich 

pobrania), 

3) przeprowadzenie spisu lub oszacowania ilości drobiu w gospodarstwie, 

4) nakazanie posiadaczowi zwierząt:  

a) sporządzenia i aktualizacji spisu wszystkich zwierząt lub zwłok zwierzęcych oraz 

aktualizowania dokumentacji dotyczącej produkcji, zdrowia i identyfikowalności,  

b) ustalenia stanu ilościowy produktów, środków żywienia zwierząt, ściółki i nawozów 

naturalnych znajdujących się w miejscu podejrzanym o chorobę,  

c) izolacji zwierząt podejrzanych o zakażenie,  

d) przechowywania obornika, w tym zużytej ściółki i używanej ściółki, oraz wszelkich 
produktów, materiałów lub substancji, które mogą być w izolacji i chronienie ich przed 

owadami, gryzoniami, zwierzętami z gatunków wrażliwych i innymi zwierzętami,   

w tym dzikimi, w takim  zakresie, w jakim jest to technicznie i praktycznie wykonalne, 

e) wdrożenia odpowiednich środków bioasekuracji, aby zapobiec ryzyku 

rozprzestrzeniania się choroby, 

5) zakazanie przemieszczania zwierząt do i z gospodasrtwa podejrzanego o zakażenie oraz 

produktów, materiałów, substancji (za wyjątkiem niezbędnych), a jeśli to konieczne również 

osób i środków transportu, 

6) rozpoczęcie dochodzenia epizootycznego, które obejmuje weryfikację przemieszczeń do  

i z gospodarstwa w okresie monitorowania choroby wynoszącym 21 dni, w tym co najmniej 

ustalenie okresu, w którym choroba zakaźna zwierząt mogła rozwijać się w gospodarstwie, 

miejsca pochodzenia źródła choroby, ustalenie innych zakładów do których choroba mogła 

zostać przeniesiona, dróg przemieszczania się ludzi, zwierząt i przedmiotów, które mogły być 

przyczyną szerzenia się choroby.   

7) zakazanie przemieszczenia drobiu, produktów pozyskanych z/od drobiu, produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pasz, ściółki, obornika, sprzętów, narzędzi 

z gospodasrtwa uznanego za podejrzane. 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów 

dotyczących zapobiegania niektórym chorobom  umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania, 

w szczególności art. 3 oraz załącznik I część C ust. 1 i 4, w przypadku podejrzenia wystąpienia 

choroby kategorii A (w tym HPAI), nałożony został obowiązek poinformowania właściwego 

laboratorium urzędowego o wysłaniu oraz planowanym czasie nadejścia próbek do badań. 
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Osobę odpowiedzialną w laboratorium urzędowym należy poinformować w odpowiednim czasie 

o wysyłce i planowanym nadejściu próbek. Dotyczy to próbek wysłanych w związku  

z podejrzeniem wystąpienia chorób o których mowa powyżej, bez względu na to czy nadawcą jest 

powiatowy lekarz weterynarii czy zakład higieny weterynaryjnej, wysyłający próbki celem 

potwierdzenia uzyskanego wyniku dodatniego. W odniesieniu do tych badań właściwym 

laboratorium urzędowym w Polsce jest Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut 

Badawczy w Puławach. 

 

Potwierdzenie choroby 

Stwierdzenie grypy ptaków u drobiu i innych ptaków utrzymywanych przez człowieka odbywa 

się na podstawie uzyskania dodatnich wyników badań laboratoryjnych potwierdzających 

wykrycie materiału genetycznego wirusa grypy ptaków w krajowym laboratorium referencyjnym 

(PIWet – PIB Puławy). 

PLW na podstawie dodatnich wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z krajowego 

laboratorium referencyjnego w drodze decyzji administracyjnej wyznacza ognisko grypy ptaków 

oraz wdraża działania majace na celu:  
1) nakazanie posiadaczowi zwierząt: 

a) niezwłoczne uśmiercenie na miejscu wszystkich zwierząt gatunków wrażliwych  

w taki sposób, aby uniknąć ryzyka rozprzestrzenienia się choroby w trakcie 

uśmiercania i po uśmierceniu, 

b) unieszkodliwienie zwłok drobiu w zakładzie utylizacyjnym (ZU) lub unieszkodlwienie 

zwłok w inny sposób, jeżeli nie jest to możliwe w ZU ( np. grzebowisko); łączny czas 

od uzyskania wyniku dodatniego do przekazania UPZZ do unieszkodliwienia – 48h) 

c) wdrożenie niezbędnych dodatkowych środków bioasekuracji, aby uniknąć 

potencjalnego rozprzestrzenienia się choroby, 

d) odizolowanie wszystkich potencjalnie skażonych pasz, produktów, materiałów lub 

substancji, które znajdują się w ognisku do czasu poddania ich oczyszczaniu  

i dezynfkecji lub unieszkodliwieniu, jezeli nie jest mozliwe ich odkażenie, 

2) niezwłoczne przeprowadzenie pod urzędowym nadzorem wstępnego oczyszczania  

i dezynfekcji w ognisku, a jeśli niezbędne również wstępnej dezynsekcji i deratyzacji. 

Nastepnie w ognisku chrooby należy przeprowadzić końcowe oczyszczanie i deyznfkecję.  

Do dezynfekcji wstępnej i końcowej należy stosować produkty biobójcze, które wykazują 

działanie unieszkodliwiające w stosunku do wirusa grypy ptaków, w stężeniu i czasie trwania 

zgodnie z zaleceniami producenta stosowanego  produktu,   

3) kontynuację dochodzenia epizootycznego, o którym mowa przy podejrzeniu choroby.  

W ramach dochodzenia epidemiologicznego należy objąć śledzeniem okres monitorowania 

wynoszący 21 dni pozwalajacy na zidentyfikowanie zakładów powiązanych 

epidemiologicznie oraz innych istotnych miejsc związanych z rozprzestrzenianiem choroby, 

w tym środków transportu. W przypadku ustalenia takich podmiotów, PLW właściwy dla 

ogniska choroby informuje o dokonanych ustaleniach właściwego miejscowo PLW 

nadzorującego podmiot powiązany epidemigologicznie z ogniskiem grypy ptaków, 

4) wyznaczenie w promieniu 10 km wokół ogniska obszarów objętych ograniczeniami, w tym 

obszaru zapowietrzonego ( min. 3 km wokół ogniska) i zagrożonego (min. 7 km poza 

obszarem zapowietrzonym) w drodze aktu prawa miejscowego (rozporządzenia). Jeżeli  

obszary objęte ograniczeniami wykraczają poza teren powiatu, rozporządzenie wydaje 

wojewoda na wniosek wojewódzkiego lekarza weteryanrii. Na obszarach objętych 

ograniczeniami obowiazują zakazy w przemieszczaniu zwierząt i produktow przez 30 dni od 

daty przeprowadzenia wstępnego oczyszczania i dezynfekcji. Na obszarze zapowietrzonym 
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restrykcje obowiazują przez 21 dni, a następnie od 22 do 30 dnia stosuje sie środki jak na 

obszarze zagrożonym. Na zasadzie odstępstwa od ogólnego zakazu, PLW może wyrazić zgodę 

na przemieszczenie zwierząt i produktów. Oprócz obszaru zapowietrzonego i zagrożonego 

może zostać ustanowiony obszar buforowy. Inspekcja Weterynaryjna przeprowadza 

wizytacje gospodarstw utrzymujących drób na obszarach objętych ograniczeniami, w tym 

wszystkich w obszarze zapowietrzonym oraz wytypowanych na podstawie analizy w ilości 

odpowiadającej założeniu 20% prewalencji oraz 95% przedziale ufności w przypadku 

obszary zagrożonego. 

5) po przeprowadzeniu końcowego oczyszczania i dezynfekcji i upływie okresu monitorowania 

liczonego od dnia zakończenia tych czynnosci, PLW może zezwolić na ponowne umieszczenie 

zwierząt.  

Jeżeli posiadacz zwierząt z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie 

niezwłocznie wykonać nakazów dotyczących zabicia zwierząt lub zniszczenia lub usunięcia  

w sposób wykluczający niebezpieczeństwo szerzenia się choroby zakaźnej zwierząt zwłok 

zwierząt, produktów, pasz, ściółki, nawozów naturalnych oraz przedmiotów, z którymi miały 

kontakt zwierzęta chore, zakażone lub podejrzane o zakażenie lub o chorobę, powiatowy lekarz 

weterynarii zleca je w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego podmiotom 

właściwym do ich realizacji, nadzorując sposób ich wykonania, w szczególności w zakresie 

dobrostanu uśmiercanych zwierząt oraz zasad bezpieczeństwa biologicznego. 

Działania prewencyjne – uśmiercanie i ubój prewencyjny oraz uśmiercanie 
drobiu w gospodarstwach kontaktowych 

Prewencyjne uśmiercanie zwierząt, które mogą być zakażone lub mogą przyczyniać się  

do rozprzestrzeniania się choroby, jest jednym ze środków dedykowanych zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt. Możliwość zastosowania tego środka służy zmniejszeniu szybkości dalszej 

transmisji czynnika zakaźnego oraz usprawnieniu procesu zwalczania choroby, 

zminimalizowaniu skutków i długości trwania ograniczeń na obszarach dotkniętych 

wystąpieniem choroby oraz przeniesienia choroby na obszar wolny. Wdrożenie tego środka 

obejmuje zakłady powiązane epidemiologicznie z zakładami dotkniętymi chorobą (gospodarstwa 

kontaktowe) oraz zakłady położone na obszarach objętych ograniczeniami wokół ogniska 

choroby (obszar zapowietrzony, obszar zagrożony).  

Kryteria wdrożenia uśmiercania zwierząt w gospodarstwach kontaktowych: 

1. Przemieszczanie drobiu, produktów pochodzenia drobiowego, ubocznych produktów 

pochodzenia zwierzęcego z ogniska do gospodarstwa kontaktowego po prawdopodobnym 

czasie wprowadzenia wirusa do zakażonego gospodarstwa.  

2. Gospodarstwo kontaktowe położone jest na obszarze wysokiego ryzyka, o dużym 

zagęszczeniu populacji drobiu.  

3. Gospodarstwo kontaktowe położone jest w odległości mniejszej niż 500 metrów od ogniska 

wysoce zjadliwej grypy ptaków.  

4. Występują objawy kliniczne wskazujące na grypę ptaków lub ponadnormatywna 

śmiertelność w stadzie.  

5. Analiza przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwie kontaktowym wskazuje  

na uchybienia w bioasekuracji:  

6. Wystąpienie ogniska grypy ptaków w tym samym gospodarstwie w latach poprzednich.  

7. Gospodarstwo kontaktowe powiązane z więcej niż jednym ogniskiem choroby  osobiście lub 

pośrednio poprzez członków rodziny lub powiązania biznesowe. 
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8. Lokalizacja gospodarstwa kontaktowego w sąsiedztwie zbiorników wodnych, rozlewisk 

wodnych, parków, lasów, rezerwatów, naturalnych siedlisk bytowania dzikiego ptactwa,  

co w przypadku wystąpienia ogniska grypy ptaków stwarza ryzyko dalszego 

rozprzestrzeniania się choroby.  

Jeżeli gospodarstwem kontaktowym do ogniska jest gospodarstwo komercyjne, zaleca się 

wdrożenie prewencyjnego uśmiercania zwierząt w przypadku stwierdzenia co najmniej 

dwóch ww. kryteriów. 

Jeżeli gospodarstwem kontaktowym do ogniska jest gospodarstwo przyzagrodowe 

(niekomercyjne) zaleca się w każdym przypadku wdrożenie prewencyjnego uśmiercania 

zwierząt. 

Kryteria do wdrożenia prewencyjnego uśmiercania zwierząt w obszarach objętych 
ograniczeniami (obszar zapowietrzony i zagrożony). 

1. Wysoka podatność głównego gatunku drobiu. 

2. Wyznaczone obszary objęte ograniczeniami znajdują się na obszarach wysokiego ryzyka,  

o intensywnej produkcji drobiu i wysokim zagęszczeniu populacji drobiu.  

3. Epidemia nie jest pod kontrolą, wzrasta liczba gospodarstw, w których potwierdzane są 

ogniska grypy ptaków.  

4. Choroba jest obecna od jakiegoś czasu w regionie, a wirus może się rozprzestrzeniać  

z gospodarstw, na terenie których potwierdzono obecność grypy ptaków przed 

zastosowaniem środków eliminowania wirusa. 

5. Występują objawy kliniczne wskazujące na grypę ptaków lub ponadnormatywna 

śmiertelność w stadzie.  

6. W  obszarze  utrzymywane są  kaczki lub gęsi. 

7. Występują ogniska choroby u dzikiego ptactwa.  

8. Analiza przestrzegania zasad bioasekuracji przez fermy komercyjne drobiu wskazuje, że nie 

są one przestrzegane. W ocenie spełniania zasad bioasekuracji należy posiłkować się analizą 

obejmującą wyniki aktualnej i wcześniejszych kontroli, poziomu świadomości  

i  zaangażowania właścicieli w stałe i bieżące zapewnienie spełniania wymaganych 

przepisów, w tym w zakresie bioasekuracji, gotowość, warunki i możliwości  rygorystycznego 

przestrzegania wymogów. Ocena możliwości przestrzegania zaostrzonych wymogów 

ustanowionych w danym obszarze w zależności od gatunku i wieku utrzymywanego drobiu, 

organizacji gospodarstwa.   

9. Wcześniejsze wystąpienie ognisk grypy ptaków na danym obszarze, np. w poprzednim 

sezonie oraz skala epidemii wg doświadczeń z przeszłości.  

10. Obecność zbiorników wodnych, cieków i rozlewisk wodnych, parków, lasów, rezerwatów, 

naturalnych siedlisk bytowania dzikiego ptactwa, będącego rezerwuarem i wektorem 

transmisji wirusa grypy ptaków. 

W pierwszej kolejności zaleca się wdrożyć prewencyjne uśmiercanie drobiu na obszarze 

zapowietrzonym wokół ogniska, w obrębie 1 km od ogniska choroby. Uśmiercanie należy 

rozpocząć od najdalej zlokalizowanego gospodarstwa w kierunku do środka ogniska. 

Jeżeli epidemia nie jest pod kontrolą i ogniska grypy ptaków stwierdzane są poza obszarem 

wdrożonego uśmiercania prewencyjnego, zaleca się objąć tym działaniem cały obszar  

zapowietrzonym, a jeżeli dochodzi do dalszego rozprzestrzeniania choroby – także obszar 

zagrożony. 
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Wyjątkowo można odstąpić od wdrożonego środka i pozostawić pojedyncze gospodarstwa, jeżeli 

doszło do zahamowania transmisji choroby, a w ocenie IW gospodarstwa te spełniają zasady 

bioasekuracji i właściwe warunki do zabezpieczenia przed wniknięciem czynnika zakaźnego. 

Obszary i strefy objęte ograniczeniami. 

Strefy zapowietrzone i zagrożone należy wyznaczyć przez wymienienie objętych miejscowości w 

podziale na gminy oraz powiaty. 

Organ odpowiedzialny za wyznaczenie: 

 PLW – w przypadku ognisk na terenie powiatu,  

 Wojewoda – w przypadku ognisk o zasięgu kilku powiatów. 

W przypadku, gdy obszar wyznaczony przez organ wydający lokalne rozporządzenie zostanie 

uznany za niewystarczający (np. z powodu skali ognisk na danym obszarze) organ wydający 

rozrządzenie lokalne dostosowuje je do obszarów wymienionych w załączniku do odpowiedniej 

decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. 

Zespół redakcyjny 

dr n. wet Mirosław Welz, prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw dr hab. Krzysztof 

Śmietanka, Krzysztof Jażdżewski, Dariusz Filianowicz, Małgorzata Matysek, Paweł Jakubczak, 

Zofia Batorczak, Manuela Rak, Magdalena Gawędzka, Jakub Kubacki, Katarzyna Wawrzak, Hanna 

Balcerak, Karolina Zych, Paweł Meyer, Waldemar Rak, Anna Romaniak,  Monika Zakrzewska-

Dytman, Marta Sadowska-Mielnik. 

 

 

Dokumenty powiązane 
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Załącznik nr 1 
Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego: EPIZOOTIA - zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w 
formie siatki bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowania. 
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Załącznik nr 2 
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki 
bezpieczeństwa dla fazy reagowania 
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Załącznik nr 3 
Decyzja PLW – podejrzenie 
 

Decyzja 

 

 

Na podstawie art. 104  § 1 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w zw. z art. 44 ust. 1 pkt 1, 9, 17, ust. 2, 

art. 48a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421) oraz w zw. z art. 7 ust. 1 i 8 ust. 1 

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów 

dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania 

(Dz.Urz.UE.L 2020 Nr 174, str. 64), Powiatowy Lekarz Weterynarii w (…) w związku z 

podejrzeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w zakładzie zlokalizowanym w (…) 

pod adresem (…). 

 

 

1. nakazuje w wyżej wymienionym zakładzie: 

1)   izolowanie ptaków utrzymywanych i chronienie ich przed zwierzętami dzikimi i innymi 

zwierzętami; 

2)   sporządzenie i prowadzenie aktualnego spisu następujących elementów: 

a) gatunków, kategorii i szacunkowej liczby drobiu utrzymywanego w zakładzie;  

b) gatunków, kategorii i liczby drobiu, który przyszedł na świat, padł, wykazywał objawy 

kliniczne lub może być zakażony wysoce zjadliwą grypą ptaków w zakładzie; 

c) wszelkich produktów, materiałów lub substancji, które mogą być skażone lub mogą 

przenosić wysoce zjadliwą grypę ptaków w zakładzie; oraz 

d) wszelkich miejsc, które mogą zapewnić przetrwanie wektorów wysoce zjadliwej grypy 

ptaków zakładzie; 

 

2. zakazuje w wyżej wymienionym zakładzie: 

1) przemieszczania ptaków do i z zakładu; 

2) przemieszczania innych zwierząt utrzymywanych do i z zakładu; 

3) przemieszczania z zakładu wszelkich produktów, materiałów lub substancji, które mogą być 

skażone oraz mogą przenosić wysoce zjadliwą grypę ptaków; 

4) uśmiercania ptaków bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w (…) 

5) innego niż istotne przemieszczania produktów, materiałów, substancji, osób i środków 

transportu do zakładów; 

 

3. nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. 

 

Uzasadnienie 
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W dniu (…) Powiatowy Lekarz Weterynarii otrzymał powiadomienie o podejrzeniu wystąpienia 

choroby zwierząt/powziął podejrzenie wystąpienia choroby -  wysoce zjadliwej grypy ptaków w 

zakładzie zlokalizowanym w (...) pod adresem (…). 

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/1882 z dnia 3 grudnia 2018 r. w 

sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących zapobiegania chorobom oraz ich 

zwalczania do kategorii chorób umieszczonych w wykazie oraz ustanawiającym wykaz gatunków 

i grup gatunków, z którymi wiąże się znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się chorób 

umieszczonych w tym wykazie (Dz.Urz.UE.L Nr 308, str. 21), wysoce zjadliwa grypa ptaków 

stanowi chorobę kategorii A. W związku z powyższym w razie podejrzenia wystąpienia tej 

choroby w zakładzie Powiatowy Lekarz Weterynarii w (…) był obowiązany zastosować środki 

określone w art. 7 i 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 obejmujące nakazy i 

zakazy określone w pkt 1 i 2 rozstrzygnięcia niniejszej decyzji.  

Rygor natychmiastowej wykonalności, o którym mowa w pkt 3 rozstrzygnięcia został nadany na 

podstawie art. 44 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt.  

 

Pouczenie 

 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w (…) za 

pośrednictwem Powiatowego Lekarza Weterynarii w (...) w terminie 14 dni od daty doręczenia. 

Złożenie odwołania nie wstrzymuje natychmiastowego wykonania decyzji. Strona może zrzec się 

prawa do wniesienia odwołania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Z dniem 

doręczenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w (...) oświadczenia o zrzeczeniu się z prawa do 

wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna, tj. nie przysługuje od 

decyzji odwołanie, a następnie skarga do sądu administracyjnego. 
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Załącznik nr 4 
Decyzja PLW – wyznaczenie ogniska 

Decyzja 

 

Na podstawie art. 104  § 1 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w zw. z art. 44 ust. 1 pkt 1, 4-7, 12, 12b, 

17, ust. 2, art. 48a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421) oraz w zw. z art. 11, 12 i 15 

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów 

dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania 

(Dz.Urz.UE.L 2020 Nr 174, str. 64), Powiatowy Lekarz Weterynarii w (…) 

 

urzędowo potwierdza wystąpienie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w zakładzie 

prowadzony przez (…), zlokalizowanym w (…) pod adresem (…) oraz 

 

1. nakazuje w wyżej wymienionym zakładzie: 

1) niezwłoczne uśmiercenie pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w (…) na terenie 

ww. zakładu ptaków utrzymywanych w zakładzie w sposób pozwalający uniknąć jakiegokolwiek 

ryzyka rozprzestrzenienia się czynnika chorobotwórczego tj. wirusa wysoce zaraźliwej grypy 

ptaków zarówno w trakcie uśmiercania zwierząt i po ich uśmierceniu; 

2) wprowadzenie następujących dodatkowych środków bioasekuracji: 

a) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przy wjazdach do gospodarstwa i wyjazdach z 

gospodarstwa mat dezynfekcyjnych, które to maty mają być utrzymywane w stanie stałej 

aktywności poprzez zastosowanie do ich nawilżania produktów biobójczych zgodnie z 

zaleceniami producenta, w stężeniach zalecanych do stosowania dla mat dezynfekcyjnych, 

b) opuszczenie przez osoby terenu gospodarstwa pod warunkiem zachowania higieny 

osobistej, w ubraniach które nie służą do obsługi zwierząt w tym drobiu i innych ptaków, 

3) unieszkodliwienie zgodnie z rozporządzeniem (WE) z dnia 21 października 2009 r. 

określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,  i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 

(rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 

14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwłok lub części zwłok ptaków, które padły lub zostały uśmiercone 

zgodnie z zapisami pkt 1, 

4) izolację wszystkich potencjalnie skażonych produktów, materiałów lub substancji, które 

znajdują się w gospodarstwie do czasu: 

a) ich unieszkodliwienia lub przetworzenia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego 

przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów 

pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) 

nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), 

b) przeprowadzenia wstępnego oczyszczenia i wstępnej dezynfekcji w przypadku innych 

materiałów i substancji, które nadają się do oczyszczenia i dezynfekcji,  

c) zakończenia procesu unieszkodliwiania pod nadzorem urzędowym lekarzy weterynarii w 

przypadku pasz i innych materiałów nienadających się do oczyszczenia i dezynfekcji; 



Strona 30 z 42 

 

5) niezwłocznie po zakończeniu czynności, o których mowa w pkt 1-4 przeprowadzenie 

wstępnego oczyszczania i wstępnej dezynfekcji w zakładzie zgodnie z załącznikiem IV 

rozporządzenia 2020/687, to jest:  

a) pomieszczeń w których przebywały zwierzęta lądowe oraz przyległych pomieszczeń 

gospodarczych, toalet, miejsc przebywania pracowników, pomieszczeń socjalnych, 

magazynów paszowych, składów: przedmiotów i narzędzi używanych do obsługi zwierząt  i 

pracy w zakładzie, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń i budynków, które mogły zostać 

skażone, wszystkich przedmiotów używanych do obsługi zwierząt lądowych wnoszonych do 

pomieszczeń, w których przebywały te zwierzęta mających kontakt ze zwierzętami ściółką i 

odchodami, 

b) ściółki oraz nawozów naturalnych, które mogły zostać skażone,  

c) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, które mogły zostać skażone, 

d) odzieży i rzeczy osób, które mogły zostać skażone oraz przedmiotów, o których mowa w pkt 

4 lit. b. 

 

2. zakazuje w wyżej wymienionym zakładzie: 

1) przemieszczania z zakładu i do zakładu zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego; 

2) wstępu osobom postronnym do miejsc przebywania zwierząt lądowych w zakładzie do czasu 

wygaszenia ogniska choroby. 

 

3. nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu (…) Powiatowy Lekarz Weterynarii uzyskał wynik badania laboratoryjnego 

przeprowadzonego w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w (…) w kierunku identyfikacji czynnika 

zakaźnego wywołującego zakażenie wysoce zjadliwą grypą ptaków. Wynik badania potwierdził 

wystąpienie  wysoce zjadliwej grypy ptaków w zakładzie zlokalizowanym w (...) pod adresem (…). 

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/1882 z dnia 3 grudnia 2018 r. w 

sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących zapobiegania chorobom oraz ich 

zwalczania do kategorii chorób umieszczonych w wykazie oraz ustanawiającym wykaz gatunków 

i grup gatunków, z którymi wiąże się znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się chorób 

umieszczonych w tym wykazie (Dz.Urz.UE.L Nr 308, str. 21), wysoce zjadliwa grypa ptaków 

stanowi chorobę kategorii A. W związku z powyższym w razie urzędowego potwierdzenia 

wystąpienia ogniska tej choroby w zakładzie Powiatowy Lekarz Weterynarii w (…) był 

obowiązany zastosować środki określone w art. 12 i 15 rozporządzenia delegowanego Komisji 

(UE) 2020/687 obejmujące nakazy i zakazy określone w pkt 1 i 2 rozstrzygnięcia niniejszej 

decyzji.  

Rygor natychmiastowej wykonalności, o którym mowa w pkt 3 rozstrzygnięcia został nadany na 

podstawie art. 44 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt. 

 

 

 

Pouczenie 
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Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w (…) za 

pośrednictwem Powiatowego Lekarza Weterynarii w (...) w terminie 14 dni od daty doręczenia. 

Złożenie odwołania nie wstrzymuje natychmiastowego wykonania decyzji. Strona może zrzec się 

prawa do wniesienia odwołania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Z dniem 

doręczenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w (...) oświadczenia o zrzeczeniu się z prawa do 

wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna, tj. nie przysługuje od 

decyzji odwołanie, a następnie skarga do sądu administracyjnego. 
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Załącznik nr 5 
Decyzja PLW – wygaśnięcie decyzji o podejrzeniu 

 

Decyzja 

 

Na podstawie art. 162  § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w (…) 

stwierdza wygaśnięcie 

decyzji znak (…) z dnia (…) wydanej w związku z podejrzeniem wystąpienia ogniska wysoce 

zjadliwej grypy ptaków w zakładzie zlokalizowanym w (…) pod adresem (…) 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu (…) Powiatowy Lekarz Weterynarii otrzymał powiadomienie o podejrzeniu wystąpienia 

choroby zwierząt/powziął podejrzenie wystąpienia choroby -  wysoce zjadliwej grypy ptaków w 

zakładzie zlokalizowanym w (...) pod adresem (…). 

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/1882 z dnia 3 grudnia 2018 r. w 

sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących zapobiegania chorobom oraz ich 

zwalczania do kategorii chorób umieszczonych w wykazie oraz ustanawiającym wykaz gatunków 

i grup gatunków, z którymi wiąże się znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się chorób 

umieszczonych w tym wykazie (Dz.Urz.UE.L Nr 308, str. 21), wysoce zjadliwa grypa ptaków 

stanowi chorobę kategorii A. W związku z powyższym w razie podejrzenia wystąpienia tej 

choroby w zakładzie Powiatowy Lekarz Weterynarii w (…) był obowiązany zastosować środki 

określone w art. 7 i 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687. Środki te zostały 

zastosowane w decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w (…) z dnia (…), znak (…). 

W dniu (…) Powiatowy Lekarz Weterynarii uzyskał wynik badania laboratoryjnego 

przeprowadzonego w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w (…) w kierunku identyfikacji czynnika 

zakaźnego wywołującego zakażenie wysoce zjadliwą grypą ptaków. Wynik badania wykluczył 

wystąpienie  wysoce zjadliwej grypy ptaków w zakładzie zlokalizowanym w (...) pod adresem (…), 

którego dotyczyła ww. decyzja z dnia (…), znak (…). 

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji 

publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja 

stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo 

gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony. W niniejszej sprawie decyzja 

nakładająca środki zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, w związku z podejrzeniem 

niewątpliwie stała się bezprzedmiotowa na skutek wykluczenia wystąpienia tej choroby w drodze 

badań laboratoryjnych. Jednocześnie stwierdzenie jej wygaśnięcia niewątpliwie leży w interesie 

strony, ponieważ umożliwia jej dalsze niezakłócone prowadzenie działalności w zakładzie.  

Mając na uwadze powyższe Powiatowy Lekarz Weterynarii w (…) działając na postawie art.  

art. 162  § 1 pkt 1 i § 3 KPA stwierdza wygaśnięcie decyzji znak (…) z dnia (…) wydanej w związku 

z podejrzeniem wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w zakładzie zlokalizowanym 

w (…) pod adresem (…). 
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Pouczenie 

 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w (…) za 

pośrednictwem Powiatowego Lekarza Weterynarii w (...) w terminie 14 dni od daty doręczenia. 

Złożenie odwołania nie wstrzymuje natychmiastowego wykonania decyzji. Strona może zrzec się 

prawa do wniesienia odwołania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Z dniem 

doręczenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w (...) oświadczenia o zrzeczeniu się z prawa do 

wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna, tj. nie przysługuje od 

decyzji odwołanie, a następnie skarga do sądu administracyjnego. 
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Załącznik nr 6 
Decyzja PLW – wygaśnięcie decyzji o stwierdzeniu ogniska 

 
Decyzja 

 

Na podstawie art. 162  § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w (…) 

stwierdza wygaśnięcie 

decyzji znak (…) z dnia (…) wydanej w związku z podejrzeniem wystąpienia ogniska wysoce 

zjadliwej grypy ptaków w zakładzie zlokalizowanym w (…) pod adresem (…) 

 

Uzasadnienie 

W dniu (…) Powiatowy Lekarz Weterynarii otrzymał powiadomienie o podejrzeniu wystąpienia 

choroby zwierząt/powziął podejrzenie wystąpienia choroby -  wysoce zjadliwej grypy ptaków w 

zakładzie zlokalizowanym w (...) pod adresem (…). 

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/1882 z dnia 3 grudnia 2018 r. w 

sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących zapobiegania chorobom oraz ich 

zwalczania do kategorii chorób umieszczonych w wykazie oraz ustanawiającym wykaz gatunków 

i grup gatunków, z którymi wiąże się znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się chorób 

umieszczonych w tym wykazie (Dz.Urz.UE.L Nr 308, str. 21), wysoce zjadliwa grypa ptaków 

stanowi chorobę kategorii A. W związku z powyższym w razie podejrzenia wystąpienia tej 

choroby w zakładzie Powiatowy Lekarz Weterynarii w (…) był obowiązany zastosować środki 

określone w art. 7 i 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687. Środki te zostały 

zastosowane w decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w (…) z dnia (…), znak (…). 

W dniu (…) Powiatowy Lekarz Weterynarii uzyskał wynik badania laboratoryjnego 

przeprowadzonego w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w (…) w kierunku identyfikacji czynnika 

zakaźnego wywołującego zakażenie wysoce zjadliwą grypą ptaków. Wynik badania wykluczył 

wystąpienie  wysoce zjadliwej grypy ptaków w zakładzie zlokalizowanym w (...) pod adresem (…), 

którego dotyczyła ww. decyzja z dnia (…), znak (…). 

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji 

publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja 

stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo 

gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony. W niniejszej sprawie decyzja 

nakładająca środki zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, w związku z podejrzeniem 

niewątpliwie stała się bezprzedmiotowa na skutek wykluczenia wystąpienia tej choroby w drodze 

badań laboratoryjnych. Jednocześnie stwierdzenie jej wygaśnięcia niewątpliwie leży w interesie 

strony, ponieważ umożliwia jej dalsze niezakłócone prowadzenie działalności w zakładzie.  

Mając na uwadze powyższe Powiatowy Lekarz Weterynarii w (…) działając na postawie art.  

art. 162  § 1 pkt 1 i § 3 KPA stwierdza wygaśnięcie decyzji znak (…) z dnia (…) wydanej w związku 

z podejrzeniem wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w zakładzie zlokalizowanym 

w (…) pod adresem (…). 

Pouczenie 
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Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w (…) za 

pośrednictwem Powiatowego Lekarza Weterynarii w (...) w terminie 14 dni od daty doręczenia. 

Złożenie odwołania nie wstrzymuje natychmiastowego wykonania decyzji. Strona może zrzec się 

prawa do wniesienia odwołania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Z dniem 

doręczenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w (...) oświadczenia o zrzeczeniu się z prawa do 

wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna, tj. nie przysługuje od 

decyzji odwołanie, a następnie skarga do sądu administracyjnego. 
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Załącznik nr 7 
Rozporządzenie PLW – obszary 

 

ROZPORZĄDZENIE NR …/2021 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ……….. 

z dnia ………. 2021 r. 

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 

 

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, 4, 7, 8e, 10, 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1421) oraz art. 60 lit b, art.64-65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 

2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i 

uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. L. 

84 UE. z 31.3.2016 r. str. 1, z późn.zm.) i art. 21 ust. 1-2, , art.25, art. 27, art. 40, art. 42, 

rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów 

dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania 

(Dz. Urz. L 174 z 3.6.2020 r., str. 64), a także  w związku ze stwierdzeniem ognisk choroby zakaźnej 

– wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu …………………….., zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. Ustanawia się obszar objęty ograniczeniami składający się z: 

1) obszaru zapowietrzonego o którym mowa w § 2 ust.1; 

2 ) obszaru zagrożonego, o którym mowa w § 2 ust.2. 

 

§ 2. 1. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem 

zapowietrzonym, uznaje się teren obejmujący w powiecie …………………..: 

1) gminę:………………., miejscowości:………………...., 

2) gminę ………..…….., miejscowości:…………….…… 

2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej 

obszarem zagrożonym, uznaje się teren obejmujący w powiecie ………………….: 

1) gminę ………….…, miejscowości: …………….……, 

2) gminę ……………., miejscowości: ……………….…. 

 

§ 3. 1. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2 ust. 1, nakazuje się: 

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych 

obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie; 

2) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa; 

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do 

transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych 

środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych 

przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy 

ptaków; 

4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa 

lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy 
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ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw 

utrzymujących drób; 

5) posiadaczowi zwierząt prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego 

wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa, 

2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2 ust. 1, zakazuje się: 

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody 

właściwego powiatowego lekarza weterynarii; 

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego 

powiatowego lekarza weterynarii; 

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne 

ptaki; 

4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu 

odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody 

właściwego powiatowego lekarza weterynarii; 

5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez 

zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii. 

 

§ 4. 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 ust. 2, nakazuje się: 

1) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków; 

2) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do 

transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz 

innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy 

ptaków; 

3) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa 

lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy 

ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw 

utrzymujących drób; 

2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 ust. 2, zakazuje się: 

1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub 

innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza 

weterynarii; 

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego 

powiatowego lekarza weterynarii; 

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne 

ptaki; 

4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu 

odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody 
właściwego powiatowego lekarza weterynarii; 

5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych a obszarze zagrozonym bez zgody 

właściwego powiatowego lekarza weterynarii. 

 

§ 5. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 2, 

poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych z czarnym 

napisem na żółtym tle o następującej treści: 

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY”, 

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”. 

2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 

metrów, oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych. 
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3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach 

wewnętrznych. 

 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób 

zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa 

w § 1. 

 

§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa (…) 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w……. 
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Załącznik nr 8 
Rozporządzenie Wojewody – obszary na terytorium więcej niż jednego 
powiatu 

 

ROZPORZĄDZENIE NR …/2021 

Wojewody ………..  

z dnia ………. 2021 r. 

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 

 

 

 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit. b, 4, 7, 8a, 8f, 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz 
art. 60 lit b), art. 64-65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 

marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty 

w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. L. 84 UE. z 31.3.2016 r. str. 

1, z późn.zm.) i art. 21 ust. 1-2, , art. 25, art. 27, art. 40, art. 42, rozporządzenia Delegowanego 

Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania 

niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. L 174 z 3.6.2020 r., 

str. 64), a także  w związku ze stwierdzeniem ognisk choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy 

ptaków (HPAI) na terenie powiatu …………………….., zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Ustanawia się obszar objęty ograniczeniami składający się z: 

1) obszaru zapowietrzonego, o którym mowa w § 2 ust.1; 

2 ) obszaru zagrożonego, o którym mowa w § 2 ust.2. 

 

§ 2. 1. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem 

zapowietrzonym, uznaje się teren obejmujący: 

1) w powiecie ……………. w gminie:…….…….miejscowości:……… 

2) w powiecie …………..., w gminie …………..miejscowości:……… 

3) w powiecie …………..., w gminie …………..miejscowości:……… 

2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej 

obszarem 

zagrożonym, uznaje się teren obejmujący: 

1) w powiecie …………., w gminie ……………, miejscowości: …………, 

2) w powiecie …………., w gminie ……………, miejscowości: …………, 

3) w powiecie …………., w gminie ……………, miejscowości: …………, 

 

§ 3. 1. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2 ust. 1, nakazuje się: 

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych 

obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie; 

2) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa; 

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do 

transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych 

środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych 

przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy 

ptaków; 
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4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa 

lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy 

ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw 

utrzymujących drób; 

5) posiadaczowi zwierząt prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego 

wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa, 

2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2 ust. 1, zakazuje się: 

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody 

właściwego powiatowego lekarza weterynarii; 

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego 

powiatowego lekarza weterynarii; 

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne 

ptaki; 

4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu 

odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody 

właściwego powiatowego lekarza weterynarii; 

5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez 

zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii. 

 

§ 4. 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 ust. 2, nakazuje się: 

1) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków; 

2) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do 

transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz 

innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy 

ptaków; 

3) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa 

lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy 

ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw 

utrzymujących drób; 

2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 ust. 2 zakazuje się: 

1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub 

innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza 

weterynarii; 

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego 

powiatowego lekarza weterynarii; 

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne 

ptaki; 
4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu 

odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody 

właściwego powiatowego lekarza weterynarii; 

5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych a obszarze zagrozonym bez zgody 

właściwego powiatowego lekarza weterynarii. 

 

§ 5. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 2, 

poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych z czarnym 

napisem na żółtym tle o następującej treści: 

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY”, 

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”. 
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2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 

metrów, oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych. 

3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach 

wewnętrznych. 

 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób 

zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa 

w § 1. 

 

§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa (…) 

 

 

Wojewoda ……. 
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Załącznik nr 9 
Wizytacje gospodarstw w obszarze zagrożonym  

 

 

 

Liczba gospodarstw 

w obszarze zagrożonym 

Liczba gospodarstw, 

w których należy  

przeprowadzić wizytację 

do 8 wszystkie 

9-10 8 

11-12 9 

13-17 10 

18-23 11 

24-35 12 

36-63 13 

powyżej 63 14 

 

 


