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Warszawa, dnia 5 0 stycznia 2015 r.

BLiOP

Pan
Mirosław Markowski
Dyrektor
Kampinoskiego Parku Narodowego

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI
Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 1/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. zespól
kontrolujący Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego (BKA) oraz Departamentu Leśnictwa i Ochrony
Przyrody (DLP) w Ministerstwie Środowiska (MŚ) przeprowadził w dniach 1 5 - 2 1 stycznia 2015 r.
kontrolę doraźną w zakresie funkcjonowania Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach.
Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę w następującym składzie:
•
•

Jerzy Chabros - Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
Zygmunt Krzemiński - Radca Ministra w Departamencie Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rządowej1.
Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli.
W okresie objętym kontrolą stanowisko dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego zajmował od 1
sierpnia 2014 r. pan Mirosław Markowski. W poprzednim okresie dyrektorem Parku był pan Jerzy
Misiak.
Ustalenia kontroli:
I. Ocena funkcjonowania Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach (OHŻ) jako ośrodka
zamkniętego, stanowiącego szeroko pojęte zabezpieczenie dla gatunku, w tym działania
mające na celu zabezpieczenie przed chorobami.
OHŻ w Smardzewicach jest elementem w systemie zamkniętej hodowli żubrów w Polsce. Kontrola
dotyczyła regulacji, zasad i planów, w oparciu o które funkcjonuje ośrodek. Wymienione aspekty
działalności świadczą o jakości systemu, który powinien sprawnie realizować założone cele i zadania
związane z hodowlą stada w ośrodku, co ma znaczenie i przełożenie na całą populację żubrów
w hodowli zamkniętej.
1Dz. U. nr 185, poz. 1092
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1. Z wyjaśnień złożonych przez KPN2 wynika, że OHŻ w Smardzewicach nie posiada specjalnego
odrębnego dokumentu określającego cel Ośrodka, liczebność stada, udział klas wieku osobników,
proporcję wieku i płci, identyfikację osobników oraz innych elementów i zagadnień związanych z tym
Ośrodkiem. Zgodnie z wyjaśnieniami Cel Ośrodka je st jasno określony w „Strategii ochrony Żubra
(Bison Bonasus) w Polsce”
Celem hodowli w niewoli jest utrzymanie rezerwuaru genetycznego
linii nizinnej i zapewnienie je j bezpiecznego trwania. (....) Cele te według nas są w pełni realizowane
przez OHŻ w Smardzewicach. (....) Liczebność stada, proporcje klas wieku i proporcje płci oraz
potrzeba wprowadzania nowych osobników jest analizowana i realizowana co roku po konsultacji
z Paniąprof. Wandą Olech z Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt z SGGW (.....).
W ocenie kontrolujących OHŻ funkcjonuje do tej pory w oparciu o doraźne decyzje wynikające
z wiedzy i doświadczenia osób zajmujących się hodowlą żubrów. Fachowość i wiedza są rzeczą
bezcenną ale jako jeden z elementów systemu. Strategia ochrony Żubra (Bison Bonasus)
w Polsce, może być przesłanką do precyzyjnego określenia wskazanych powyżej zagadnień oraz do
funkcjonowania OHŻ. Ten dokument nie jest i nie powinien być jedyną podstawą funkcjonowania
Ośrodka. Z samego założenia Strategia jest dokumentem wskazującym kierunki i ewentualnie
działania na poziomie krajowym, które należy doprecyzować w bardziej szczegółowym wymiarze dla
mniejszej skali, w tym przypadku OHŻ. W ocenie kontrolujących brak takiego dokumentu stwarza
ryzyko popełnienia błędów lub wystąpienia nieprawidłowości oraz braku przejrzystości
w podejmowaniu działań i decyzji.
[Dowód: akta kontroli str.42-72; 1/3-7]
2. Jednym z działań realizowanych w hodowli zamkniętej żubrów są przemieszczenia osobników
pomiędzy różnymi ośrodkami i miejscami w kraju, związane z rozrodem oraz zagospodarowaniem
nadwyżki osobników w stadach zamkniętych. Z przemieszczaniem związane jest ryzyko przenoszenia
chorób. Z wyjaśnień złożonych przez KPN wynika, że OHŻ w Smardzewicach nie ma odrębnych
pisemnych zasad dotyczących wprowadzania nowych oraz przekazywania na zewnątrz osobników
w zakresie minimalizacji ryzyka przenoszenia chorób.
Stosowane przez OHŻ w Smardzewicach w tym zakresie zasady, wynikają z opracowania Hodowla
żubrów- poradnik utrzymania w niewoli - praca zbiorowa pod redakcją Wandy Olech, wydanego przez
Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, Warszawa 2008 i polegają na przeprowadzaniu 30 dniowej
kwarantanny, którą przechodzą nowe osobniki, podczas której zostają odrobaczone. Do czasu
stwierdzenia gruźlicy w OHŻ w Smardzewicach, sprowadzane ani wysyłane osobniki w obrębie kraju
nie były badane na nosicielstwo gruźlicy.
W ocenie kontrolujących brak przeprowadzania badań na nosicielstwo chorób osobników
wprowadzanych do stada z zewnątrz mogło być powodem, że do stada został wprowadzony osobnik
chory na gruźlicę. Takie przypuszczenie nie wyklucza innych dróg zarażenia, lecz brak takiego
zabezpieczenia nie wyklucza tej drogi zarażenia.
[Dowód: akta kontroli str. 1/3-7]
3. W OHŻ w Smardzewicach funkcjonuje zagroda pokazowa, w której przebywa część stada.
Osobniki z zagrody pokazowej kontaktują się w sposób ograniczony i pośredni z licznie
odwiedzającymi ten teren osobami odwiedzającymi. Nie można wykluczyć możliwości zarażenia
żubrów tą drogą. Żubry z zagrody pokazowej są przemieszczane do stada podstawowego. Z wyjaśnień
2 Pismo z dnia 19.01.2015 r.
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złożonych przez KPN wynika, że w takich przypadkach jest stosowana kwarantanna, tak jak
w przypadku opisanym powyżej. Ponadto jeżeli osobnik nie wykazuje zewnętrznych objawów
chorobowych jest dołączany do stada podstawowego.
[Dowód: akta kontroli str. 42-72; 1/3-7]
4. OHŻ w Smardzewicach nie jest regularnie oceniany z realizacji swoich zadań oraz kontrolowany
przez instytucje zewnętrzne. Ostania ocena OHŻ w Smardzewicach została przeprowadzona w 1995 r.
przez Panią Wandę Olech w ramach Oceny stanu Ośrodków Hodowli Żubrów w Parkach Narodowych
na tle całej populacji hodowli zamkniętej. Z tej mocno już historycznej oceny wynika, że OHŻ
w Smardzewicach był w owym czasie najlepszym ośrodkiem pod względem hodowlanym.
W opinii kontrolujących brak kontroli przez instytucje nadzorujące mógł być jedną z przyczyn
utrwalenia niedomogów funkcjonowania systemu. Uwaga ta odnosi się do braku kontroli
problemowych, ponieważ kontrole doraźne zajmują się na ogół konkretnym i szczegółowym
problemem, i nie muszą ze względu na tematykę i czas, zajmować się problemami systemowymi.
[Dowód: akta kontroli str. 1/3-7]
5. W działaniach związanych z hodowlą żubrów, pracownicy OHŻ w Smardzewicach posiłkują się
wiedzą zawartą w opracowaniach dotyczących problemu. Wskazano następujące pozycje:
- Strategia ochrony żubra (Bison bonasus) w Polsce, Warszawa sierpień 2007,
- Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce- projekt na lata 2010- 2013, SGGW Katedra
Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt,
- Hodowla żubrów - poradnik utrzymania w niewoli, praca zbiorowa pod redakcją Wandy Olech
wydana przez Stowarzyszenie Miłośników Żubra Warszawa 2008.
W obowiązującym regulaminie organizacyjnym Kampinoskiego Parku Narodowego wprowadzonym
zarządzeniem nr 15 dyrektora KPN z dnia 30 kwietnia 2013 r., obowiązującym od 1 maja 2013 r.
zapisano, że działalność OHŻ w Smardzewicach jest prowadzona zgodnie z Krajowym programem
restytucji i ochrony żubra. Z wyjaśnień złożonych przez KPN wynika, że nie posiada takiego
dokumentu i nie jest w stanie wskazać, gdzie taki dokument może się znajdować. W ocenie
kontrolujących taki zapis świadczy, że do obiegu publicznego wprowadzane są pojęcia, które nie mają
odzwierciedlenia w rzeczywistości.
[Dowód: akta kontroli str. 1/9-22]
6. W OHŻ w Smardzewicach nie ma procedur ani przepisów, które określają zachowanie w razie
stwierdzenia sytuacji nadzwyczajnej (w tym przypadku stwierdzenia choroby) w stadzie. W tym
przypadku Ośrodek działał na podstawie wytycznych Powiatowego Lekarza Weterynarii i w oparciu
0 przepisy ogólne wynikające z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
1zwalczanie chorób zakaźnych3.
Z powodu braku procedury działań w tego typu przypadkach nadzwyczajnych, która określałaby
zachowania i rolę podmiotów odpowiedzialnych za zagrodową hodowlę żubrów, trudno jest
w jednoznaczny sposób ocenić prawidłowość postępowania podmiotów, szczególnie związanych
i odpowiedzialnych za hodowlę żubrów.
[Dowód: akta kontroli str. 1/9-22]

3Dz. U. z 2008 r. nr 213 poz. 1432 z późn. zm.
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W ocenie kontrolujących szereg uwag i wątpliwości wyrażonych powyżej, ma charakter systemowy
i powinna być regulowana nie na poziome OHŻ w Smardzewicach lecz na poziomie krajowym.

II. Działania Dyrektora KPN w zakresie planowania przestrzennego dotyczącego terenów,
na których położona jest enklawa KPN w Smardzewicach.
Do KPN w latach 2007- 2011 wpłynęły dwa wnioski o uzgodnienie dokumentów planistycznych,
w granicach których lub w pobliżu znajdował się OHŻ w Smardzewicach oraz infrastruktura z nim
związana.
W latach 2007- 2010 opracowywana była aktualizacja Planu zagospodarowania przestrzennego
województwa łódzkiego.
W latach 2009- 2012 opracowywany był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części
gminy Tomaszów Mazowiecki.
Na podstawie sprawdzonej dokumentacji, działania Parku związane z wyżej wymienionymi
dokumentami oceniono pozytywnie w zakresie formalnoprawnym jak również pod względem
zabezpieczenia interesów KPN w w/w planach.
[Dowód: akta kontroli str. II/1-2]

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia kontroli wnoszę o monitorowanie stanu zdrowotnego
pozostałych żubrów w OHŻ w Smardzewicach oraz bieżące przekazywanie do DLP w MS informacji
o działaniach KPN istotnych dla dalszego funkcjonowania tego Ośrodka.
Przedstawiając sprawozdanie z kontroli, proszę Pana Dyrektora o złożenie pisemnej informacji
w sprawie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podjętych działaniach zmierzających do
realizacji sformułowanego zalecenia pokontrolnego w terminie do dnia 27 lutego 2015 r.
Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, kierownik
jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo
przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to jednak realizacji ustaleń kontroli.

Do wiadomości:
Pani Maria Zachwatowicz - Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w MS

KAMPINOSKI fi\RK NARODOWY
KAMPINOS NATIONAL PARK- POLAND
ul. Tetmajera 38, 05-080 IZABELIN, tel.H- 48 (22) 721 83 91 -5-93, 722 60 01, 722 60 21, fax 722 65 60,
e-mail: dyrekeja@kampinoski-pn.gov.pl, www.kampinoski-pn.gov.pl
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Pan Pioijr Otawski
Podsekretarz Stanu
Główny K onserwator Przyrody
M inisterstwo Środowiska

Dotyczy: pisma BKA-I-0943-1/3768/15/MN z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie doraźnej kontroli w zakresie
funkcjonowania Ośrodka Hodowli Zwierząt w Smardzewicach przeprowadzonej przez zespół kontrolujący Biura
Kontroli i Audytu (BKA) oraz Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody DLP w Ministerstwie Środowiska
w dniach 15-21 stycznia 2015 r.
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Zgodnie z zaleceniem pokontrolnym monitoring stanu zdrowotnego żubrów
bytujących w OHŻ Smardzewice jest prowadzony na bieżąco przez służby Parku jak również
Powiatowego Lekarza Weterynarii z Tomaszowa Mazowieckiego.
Zgodnie z decyzją Pana Ministra nr: DLP-III-4102-625/51892/14/ZK z dnia 22
grudnia 2014 r. w dniu 21 stycznia 2015 r. dokonano odstrzału 6 sztuk chorych żubrów.
Szczegółowe sprawozdanie zostało przedstawione w piśmie nr: DLzop450/3/15 z dnia 2
lutego 2015 r. Po otrzymaniu wyników badań odstrzelonych żubrów z Państwowego Instytutu
Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach zostaną one przekazane
do DLP w Ministerstwie Środowiska.
Zgodnie z w/w decyzją na przełomie kwietnia i maja br. planujemy przeprowadzenie
kolejnych badań w kierunku gruźlicy 9 sztuk żubrów przebywających obecnie w Ośrodku.
Wyniki kontroli wskazały na konieczność stworzenia w KPN dokumentu do
piecyzującego postępowania na terenie OHŻ w różnych sytuacjach. Informuje, że
przystąpiliśmy

do

opracowania

dokumentu

określającego

szczegółowe

zasady

funkcjonowania OHŻ w Smardzewicach. Dokument ten będzie oparty na: „Strategii Ochrony
Żubra (bison bonasus) w Polsce, wiedzy i doświadczeniu osób zajmujących się hodowlą
żubrów oraz wszelkich opracowaniach naukowych związanych z hodowlą żubrów. Po
powstaniu tego dokumentu zostanie on przedstawiony Panu Ministrowi.
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Informuję jednocześnie, że na bieżąco będą przekazywane do DLP w MŚ wiadomości
o działaniach i zdarzeniach istotnych dla funkcjonowania OHŻ.
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Do wiadomości:
1.

Pani Maria Zachwatowicz - Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w MŚ.

