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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
R/18/001 – Przeciwdziałanie występowaniu oraz zwalczanie skutków zachorowań 
drobiu hodowlanego na grypę ptaków.    

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

 

Kontroler 
Norbert Serafin, doradca ekonomiczny, upoważnienie do przeprowadzenia 
kontroli nr LZG/7/2018 z dnia 4.01.2018 r. 

 
Jednostka 

kontrolowana 
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu (dalej jako „DUW”), Pl. Powstańców 
Warszawy 1, 50-951 Wrocław.  

[dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Od 9.12.2015 r. Wojewodą Dolnośląskim jest Paweł Marek Hreniak.    
[dowód: akta kontroli str. 3] 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Wojewody Dolnośląskiego  
w zakresie objętym kontrolą.  

Wojewoda Dolnośląski we właściwy sposób realizował obowiązki polegające na 
prognozowaniu, analizowaniu oraz monitorowaniu zagrożeń związanych z grypą 
ptaków, a następnie należycie reagował i aktywnie uczestniczył w usuwaniu skutków 
epizootii grypy ptaków, która miała miejsce na terenie województwa dolnośląskiego 
w 2017 r.   

Wojewoda zapewnił odpowiednie finansowanie zadań związanych z usuwaniem 
skutków grypy ptaków w województwie dolnośląskim, a swoimi działaniami 
przyczynił się do usprawnienia współpracy podmiotów, instytucji i służb 
zaangażowanych w zwalczanie skutków zachorowań drobiu hodowlanego na grypę 
ptaków oraz ograniczenie zasięgu tej epizootii w województwie dolnośląskim.  

Nieprawidłowością było wyznaczenie przez Wojewodę na terenie powiatu 
trzebnickiego obszaru zapowietrzonego w taki sposób, że w niektórych jego 
fragmentach – wbrew wymogom prawa – miał promień krótszy niż 3 km od ognisk 
epizootii grypy ptaków.  

Uwagi Najwyższej Izby Kontroli dotyczą potrzeby planowania i dokonywania 
badania poprawności wydatkowania przez organy Inspekcji Weterynaryjnej środków 
publicznych na zwalczanie epizootii grypy ptaków oraz zasadności załączania do 
rozporządzeń Wojewody w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków map 

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

Ocena ogólna 
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zawierających graficzne odwzorowanie przebiegu granic obszarów zapowietrzonych 
oraz zagrożonych.   
 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Obszar 1. Prawidłowość i skuteczność podejmowanych przez Wojewodę 
Dolnośląskiego działań w zakresie przeciwdziałania występowaniu 
zachorowań drobiu hodowlanego na grypę ptaków i jej zwalczania. 

1.1. W wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego dla województwa 
dolnośląskiego, zwanym dalej „planem”, przewidziano zagrożenia związane  
z epizootiami, wskazując m.in. na potencjalne skutki ich wystąpienia, zarówno dla 
ludzi, jak i środowiska oraz gospodarki, mienia, infrastruktury. Ryzyko wystąpienia 
epizootii oszacowano w planie jako „prawdopodobne”2.  

W planie, w postaci siatki bezpieczeństwa, wskazano obszary zadań i obowiązków 
dla uczestników zarządzania kryzysowego, również w odniesieniu do epizootii, 
przyporządkowując poszczególnym fazom zarządzania kryzysowego (zapobieganie, 
przygotowanie, reagowanie, odbudowa) właściwych uczestników. Przypisano 
organom Inspekcji Weterynaryjnej oraz jednostkom samorządu terytorialnego 
zadania w zakresie monitorowania zagrożenia epizootiami, określając rodzaj (stały)  
i produkt (meldunki doraźne i okresowe) monitorowania, a także opisując 
obowiązujący system wymiany informacji: informatyczny „System Ostrzegania, 
Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego (Platforma Operacyjna 
Zarządzania Kryzysowego)”, poczta elektroniczna, telefon, fax. W odniesieniu m.in. 
do epizootii, plan określa przebieg procedury reagowania kryzysowego, począwszy 
od przyjęcia informacji o wystąpieniu epizootii po otrzymanie informacji od 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii (dalej jako „DWLW”) o 
zakończeniu działań związanych z jej zwalczaniem.      

[dowód: akta kontroli str. 4-21] 

1.2. W DUW zadania dotyczące Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego (dalej jako „WCZK”) realizował Oddział Zarządzania Kryzysowego  
i Spraw Obronnych, będący komórką organizacyjną Wydziału Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego DUW. 

Przy Wojewodzie Dolnośląskim funkcjonował Wojewódzki Zespół Zarządzania 
Kryzysowego (dalej jako „WZZK”), jako organ pomocniczy w zapewnieniu 
wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzony przez 
Wojewodę Dolnośląskiego stosownym zarządzeniem3, zgodnie z art. 14 ust. 7 
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym4.      

W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2016-2017, wystąpiło sześć ognisk 
zachorowań na wysoce zjadliwą grypę ptaków H5N8 (podtyp HPAI): 
 Kudowa Słone (powiat kłodzki, gmina Kudowa Zdrój) – Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Kłodzku rozporządzeniem z 11.01.2017 r. wyznaczył obszar 
zapowietrzony i zagrożony5; 

                                                      
2 W skali obejmującej pięć poziomów: bardzo rzadkie, rzadkie, możliwe, prawdopodobne, bardzo 
prawdopodobne.  
3Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego: zarządzenie nr 161 z 28.06.2016 r. oraz zarządzenie nr 96 z 31.03.2017 r. 
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 209, ze zm..  
5 Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 208.   
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 Sokołowice (powiat oleśnicki, gmina Oleśnica) – Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Oleśnicy rozporządzeniami z 4.02 oraz 13.02.2017 r. wyznaczył obszary 
zapowietrzone i zagrożone6; 

 Ozorowice i Piotrkowiczki (obie miejscowości w powiecie trzebnickim, gminie 
Wisznia Mała) – Wojewoda Dolnośląski rozporządzeniami z 8.02 oraz 
10.02.2017 r. wyznaczył obszary zapowietrzone i zagrożone7; 

 Tylice (powiat zgorzelecki, gmina Zgorzelec) – Wojewoda Dolnośląski 
rozporządzeniem z 15.02.2017 r. wyznaczył obszar zapowietrzony i zagrożony8.  

Stosownie do art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt9, zwana dalej „uozz”,  
w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 
podlegającej obowiązkowi zwalczania powiatowy lekarz weterynarii, w drodze 
rozporządzenia – aktu prawa miejscowego, może określić obszar, na którym 
występuje choroba zakaźna zwierząt lub zagrożenie wystąpienia tej choroby, w 
szczególności jako obszar zapowietrzony lub zagrożony. Ww. rozporządzenie może 
dotyczyć obszaru tylko jednego powiatu (art. 45 ust. 2 uozz). W przypadku 
zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby na obszarze przekraczającym 
obszar jednego powiatu, stosowne rozporządzenie wydaje wojewoda (art. 46 ust. 3 
pkt 1 uozz).  

Poza obszarem województwa dolnośląskiego stwierdzono dwa ogniska grypy 
ptaków, które obszarami zapowietrzonymi i zagrożonymi obejmowały również teren 
województwa dolnośląskiego, w wyniku czego podjęte zostały działania przez 
dolnośląskie służby weterynaryjne: 
 w związku z ogniskiem w miejscowościach Pawłów i Kąty Śląskie (województwo 

wielkopolskie), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy – rozporządzeniem z 
21.02.2017 r. – wyznaczył obszar zapowietrzony i zagrożony w graniach 
powiatu oleśnickiego10;  

 w związku z ogniskiem w miejscowości Bernatice (Republika Czeska), 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamiennej Górze w dniu 1.03.2017 r. wydał 
rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie 
powiatu kamiennogórskiego11.   

Zachorowania na wysoce zjadliwą grypę ptaków nie zostały uznane za sytuacje 
kryzysowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (sytuacja 
wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych 
rozmiarach lub  środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu 
właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność 
posiadanych sił i środków). Stosownie do stanowiska Wojewody Dolnośląskiego, nie 
było podstaw uznania zachorowań na grypę ptaków za sytuację kryzysową i tym 
samym uruchomienia procedury reagowania kryzysowego, gdyż zlokalizowane | 
w powiatach dotkniętych grypą ptaków siły i środki były wystarczające do 
opanowania epidemii.  

Najwyższa Izba Kontroli, w wyniku czynności kontrolnych prowadzonych w II 
półroczu 2017 r.12, w ramach kontroli P/17/039 pn. Ochrona ludności w ramach 
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, uznała, że w latach 2015-2017 w DUW 

                                                      
6 Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 579 oraz poz. 722.   
7 Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 626 oraz poz. 680.   
8 Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 756.   
9 Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, ze zm. 
10 Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 876. 
11 Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 1055. 
12 Wystąpienie NIK Delegatury we Wrocławiu z dnia 12.12.2017 r. (LWR.410.012.01.2017). 
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zorganizowano sprawnie funkcjonujące WCZK, nowocześnie wyposażone  
i posiadające kompetentną kadrę pracowniczą. Ponadto uznano, iż oparcie systemu 
zarządzania kryzysowego na Dolnym Śląsku na systemie informatycznym pn. 
„System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego 
(Platforma Operacyjna Zarządzania Kryzysowego)” było trafną decyzją  
i zdecydowanie poprawiło skuteczność zarządzania kryzysowego, a wprowadzenie 
systemu wideokonferencyjnego do prac WZZK usprawniło funkcjonowanie tego 
organu.  

 [dowód: akta kontroli str. 22-32] 

1.3. Na początku stycznia 2017 r. Wojewoda Dolnośląski, na wniosek Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przekazał uzgodniony z  DWLW schemat postępowania 
Inspekcji Weterynaryjnej przy zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków, w którym 
uszeregowano czynności, które powinny być podjęte zarówno na etapie podejrzenia 
wystąpienia epizootii, jak i w ramach zwalczania choroby, z wyodrębnieniem działań 
podejmowanych na poszczególnych szczeblach Inspekcji Weterynaryjnej. Powyższy 
schemat działania opierał się na planach gotowości zwalczania wysoce zjadliwej 
grypy ptaków, z uwzględnieniem aspektów ogólnokrajowego, wojewódzkiego  
i powiatowego.  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, pismem z dnia 10.03.2017 r., 
skierowanym do wszystkich wojewodów, zwróciło się o opracowanie modelu 
postępowania ze zwłokami zwierząt na terenie województwa, w sytuacji wystąpienia 
zagrożenia epizootycznego. Wojewoda Dolnośląski, po przeprowadzeniu konsultacji 
z DWLW, w piśmie skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji stwierdził, iż na terenie województwa dolnośląskiego wykorzystanie 
miejsc przeznaczonych na grzebowiska do dokonywania spopielenia lub grzebania 
zwłok zwierzęcych powinno mieć miejsce tylko w krytycznych sytuacjach, jednak – 
jak wskazał Wojewoda – dotychczasowe doświadczenia w zwalczaniu wysoce 
zjadliwej grypy ptaków wskazują, że moce przerobowe funkcjonujących zakładów 
utylizacyjnych są wystarczające. W przedmiotowym piśmie Wojewoda podał dane 
wskazujące na wielkość hodowli drobiu na terenie województwa oraz wskazał 
dostępność zakładów utylizacyjnych poszczególnych kategorii funkcjonujących w 
województwie dolnośląskim oraz województwach sąsiednich.  

W 2017 r. w województwie dolnośląskim, w związku z epizootią grypy ptaków, 
największe straty drobiu odnotowano w powiecie trzebnickim. Pomimo tego, nie było 
konieczności grzebania uśmierconego drobiu – utylizacja w całości została 
przeprowadzona przez wyspecjalizowane zakłady utylizacyjne, na podstawie 
zawartych umów.         

[dowód: akta kontroli str. 41-43, 50-71] 

1.4. Wydatki na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym epizootii grypy 
ptaków w 2017 r., w województwie dolnośląskim, które poniósł Wojewoda 
Dolnośląski w 2016 r. oraz 2017 r. wyniosły odpowiednio: 2.002,3 tys. zł i 22.603,6 
tys. zł, przy czym głównym składnikiem tych wydatków w 2017 r. były koszty 
związane z usuwaniem skutków grypy ptaków; w 2016 r. nie odnotowano epizootii 
grypy ptaków w województwie dolnośląskim.    

W związku z wystąpieniem na obszarze województwa dolnośląskiego wysoce 
zjadliwej grypy ptaków, na wypłatę odszkodowań dla właścicieli drobiu przewidziano 
kwotę 12.447.244 zł (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01022 Zwalczanie 
chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i 
biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, par. 
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych).  
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Powyższe środki zwiększyły budżet państwa w części 85/02 (województwo 
dolnośląskie), w wyniku podziału rezerw celowych dokonanych decyzjami Ministra 
Rozwoju i Finansów, na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
 decyzja z 20.03.2017 r. zwiększająca wydatki o 967.900 zł, 
 decyzja z 4.07.2017 r. zwiększająca wydatki o 11.169.344 zł, 
 decyzja z 29.08.2017 r. zwiększająca wydatki o 110.000 zł, 
 decyzja z 13.10.2017 r. zwiększająca wydatki  o 200.000 zł.  

Wystąpienie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Ministra Rozwoju  
i Finansów o rozwiązanie rezerwy celowej każdorazowo było poprzedzone 
zgłoszeniem stosownego zapotrzebowania przez Wojewodę Dolnośląskiego (pod 
pismami, obok podpisu Wojewody Dolnośląskiego, widnieje również podpis DWLW). 
Pisma te były wysyłane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiednio w dniach: 
23.02, 18.05, 14.07 oraz 29.09.2017 r. 

Stosowne wnioski o środki finansowe składane przez DWLW były niezwłocznie 
kierowane przez Wojewodę do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Również 
niezwłocznie przekazywane były przez Wojewodę do Wojewódzkiego Inspektoratu 
Weterynarii we Wrocławiu środki finansowe otrzymywane od Ministra Rozwoju  
i Finansów w wyniku podziału rezerw celowych.  

[dowód: akta kontroli str. 79-122] 

1.5. W związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków  
w Ozorowicach i Piotrkowiczkach (obie miejscowości położone w powiecie 
trzebnickim), Wojewoda Dolnośląski, odpowiednio 8 oraz 10 lutego 2017 r., wydał 
rozporządzenia13, o których mowa w art. 46 ust. 3 uozz, wyznaczając obszary 
zapowietrzone oraz zagrożone.  

Do przedmiotowych rozporządzeń nie załączono map obrazujących przebieg granic 
ww. obszarów w formie graficznej. Adresatami ww. rozporządzeń byli – obok 
właścicieli drobiu – również zarządcy targowisk, członkowie Polskiego Związku 
Łowieckiego, osoby zatrudnione przy transporcie drobiu lub mięsa drobiowego,  
a odpowiedzialnymi za ich wykonanie m.in. pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej, 
urzędnicy samorządowi, funkcjonariusze Policji i Państwowej Straży Pożarnej, 
pracownicy zarządów dróg, Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej.    

Stosownie do par. 10 ust. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków14, obszar 
zapowietrzony powinien mieć promień co najmniej 3 km wokół ogniska choroby, zaś 
obszar zagrożony – co najmniej 10 km wokół ogniska; granice tych obszarów 
określa się, uwzględniając m.in. wyniki dochodzenia epizootycznego oraz warunki 
geograficzne, w szczególności granice naturalne.   

Z uwagi na niewielkie oddalenie dwóch ognisk grypy ptaków zlokalizowanych w 
Ozorowicach i Piotrkowiczkach, granice obszaru zapowietrzonego każdego z ognisk 
zachodzą na siebie, tworząc jeden obszar o wspólnych granicach. Terytorium  
w granicach tego obszaru zestawione z powierzchnią kół powstałych w wyniku 
nakreślenia dwóch okręgów o promieniu 3 km, w których centrum leżą 
gospodarstwa w Piotrkowiczkach i Ozorowicach, wskazują na istnienie fragmentów 
powierzchni, które mieszczą się w ww. okręgach, ale jednocześnie znajdują się 

                                                      
13 Rozporządzenie nr 2 oraz nr 3 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na 
terenie powiatu trzebnickiego i wrocławskiego. Rozporządzenia te zostały opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod pozycjami 626 oraz 680. 
14 Dz. U. Nr 239, poz. 1752.   
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poza wyznaczonymi granicami obszarów zapowietrzonych; dotyczy to miejscowości 
Ligota Piękna, południowej części miejscowości Wisznia Mała, południowo-
zachodniej części miejscowości Pierwoszów.    

Stosownie do obowiązującej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu 
Procedury uruchamiania procesu publikacji rozporządzeń w zakresie wysoko 
zjadliwej grypy ptaków w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  
w godzinach pracy, poza godzinami służbowymi i w dni wolne od pracy, dyrektor 
Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska DUW podejmuje działania pod 
względem merytorycznej analizy otrzymanego projektu rozporządzenia, zaś dyrektor 
Wydziału Nadzoru i Kontroli DUW – działania związane z analizą zgodności projektu 
z obowiązującym prawem.   

Dyrektorzy ww. wydziałów DUW, zapytani dlaczego wbrew par. 10 ust. 1 pkt 1 ww. 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, promień wyznaczonego obszaru 
zapowietrzonego w niektórych jego fragmentach miał mniej niż 3 km od ognisk 
epizootii, wyjaśnili, że projekty przedmiotowych rozporządzeń zostały przygotowane 
przez DWLW, który wnioskując o taki kształt granic obszarów zapowietrzonych 
uwzględnił przebieg dróg lokalnych, wyniki rozpoznania przeprowadzonego przez 
służby weterynaryjne, uwzględniającego zasady bioasekuracji oraz warunki 
geograficzne, a także inne przesłanki wskazane w par. 10 ust. 2 tego 
rozporządzenia. Jak ponadto wyjaśniła dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli DUW, 
„skoro wojewódzki lekarz weterynarii ustalił, iż taki obszar, jaki ostatecznie określony 
został w rozporządzeniach Wojewody, jest wystarczający dla skutecznej ochrony 
przed rozprzestrzenianiem się zdiagnozowanej choroby (co potwierdziło się)  
i należycie wytyczony – tj. z uwzględnieniem warunków wymienionych w par. 10 ust. 
2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, brak było przesłanek do jego 
rozszerzenia przez Wojewodę. (…) Biorąc pod uwagę represyjność tego typu aktów 
prawa miejscowego, Wojewoda Dolnośląski – opierając się na zasadzie 
proporcjonalności – uznał, iż niezasadne byłoby wprowadzanie restrykcyjnych 
ograniczeń dla dodatkowych obszarów, nie wskazanych przez lekarza weterynarii.”  

Z kolei dyrektor Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska DUW, odnosząc 
się do braku przedstawienia granic obszarów zapowietrzonych oraz zagrożonych w 
formie graficznej, wyjaśnił: „Przepisy nie przewidują dołączenia do rozporządzenia 
wojewody załącznika graficznego obrazującego granice obszaru zapowietrzonego  
i zagrożonego. Dla zobrazowania uzasadnionym jest wystąpienie o uzupełnienie 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w taki sposób, aby zawierało ono 
wymóg wykonania załącznika graficznego w postaci mapy dla wyżej wymienionych 
obszarów.”    

[dowód: akta kontroli str. 123-142] 

1.6. DUW nie skontrolował organów Inspekcji Weterynaryjnej z punktu widzenia 
prawidłowości wydatkowania środków poniesionych na zwalczanie skutków epizootii 
grypy ptaków w 2017 r. na obszarze województwa dolnośląskiego; również nie 
zaplanowano przeprowadzenia takich kontroli w I półroczu 2018 r.  

Stosownie do art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych15, 
dysponenci części budżetowych sprawują nadzór i kontrolę nad całością gospodarki 
finansowej podległych im jednostek organizacyjnych oraz realizacją zadań 
finansowanych z budżetu państwa; przedmiotem nadzoru i kontroli jest  
w szczególności prawidłowość wykorzystania środków finansowych.   

                                                      
15 Dz. U. z 2017 poz. 2077.   
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Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie  
i administracji rządowej w województwie16, wojewoda kontroluje wykonywanie przez 
organy rządowej administracji zespolonej w województwie zadań wynikających z 
ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich 
zawartych.  

Stosownie do regulaminu DUW, do zadań Wydziału Finansów i Budżetu (w zakresie 
Oddziału Kontroli Finansowej) należy m.in. opracowanie projektów półrocznych 
planów zewnętrznych kontroli finansowych oraz ich aktualizacja, a także 
prowadzenie kontroli finansowych w zakresie przewidzianym przepisami ustawy  
o finansach publicznych w jednostkach podległych Wojewodzie.  

Dyrektor Wydziału Budżetu i Finansów DUW, zapytana dlaczego przez rok od 
wygaszenia epizootii grypy ptaków DUW nie przeprowadził kontroli prawidłowości 
wydatków poniesionych na zwalczanie skutków zachorowań drobiu hodowlanego na 
grypę ptaków w województwie dolnośląskim oraz dlaczego formułując plan kontroli 
na I półrocze 2018 r. nie zaplanowano objęcia przedmiotowego zagadnienia 
szczegółowym badaniem, wyjaśniła: „Nadzór i kontrola Wojewody w zakresie 
środków budżetowych przydzielonych dla województwa dolnośląskiego - zgodnie z 
art. 175 ustawy o finansach publicznych - odnosi się do podległych Wojewodzie 13 
jednostek administracji zespolonej oraz 199 jednostek samorządu terytorialnego. 
Zakres przedmiotowej kontroli dotyczy: wydatków ponoszonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania realizowane przez jst (kwoty te stanowią ponad 87% budżetu Wojewody 
Dolnośląskiego), dochodów Skarbu Państwa, których wartość w planie budżetu 
Wojewody Dolnośląskiego na 2017 r. wyniosła 168 491 000,00 zł), gospodarki 
finansowej i budżetu zadaniowego w jednostkach podległych Wojewodzie 
Dolnośląskiemu. 
Celem wypełnienia ww. obowiązku ustawowego, wykonywane są kontrole 
finansowe realizowane przez liczący ośmiu kontrolerów Oddział Kontroli 
Finansowej, Wydziału Finansów i Budżetu. Oddział ten planując jednostki do objęcia 
czynnościami kontrolnymi, nie jest w stanie zweryfikować wszystkich jednostek  
i środków objętych budżetem Wojewody Dolnośląskiego. W związku z powyższym, 
przeprowadzana jest analiza ryzyka typująca jednostki do objęcia czynnościami 
kontrolnymi. W analizie ryzyka uwzględnia się przede wszystkim: informacje 
pozyskane od Kierownictwa Urzędu (jeśli takie wystąpiły), zgłoszenia z Wydziałów 
zawierające prośbę o przeprowadzenie kontroli (jeśli takie wystąpiły), doniesienia 
medialne i prasowe (jeśli wystąpiły), wielkość środków budżetowych jakie pozyskała 
jednostka, wyniki prowadzonych w przeszłości kontroli OKF (ocena negatywna lub z 
licznymi nieprawidłowościami wpływa na konieczność realizacji kontroli 
sprawdzających), brak w jednostce kontroli w ciągu ostatnich 3-5 ostatnich lat, plany 
i wyniki kontroli innych podmiotów, uprawnionych do prowadzenia kontroli w danej 
jednostce (np. NIK), pod kątem wykluczenia ewentualnego dublowania się zakresów 
podmiotowych i przedmiotowych kontroli, zasoby kadrowe Oddziału do 
przeprowadzenia kontroli, wyniki badań i analiz skarg i wniosków oraz inne, wyżej 
nie przewidziane. 
Z uwagi na fakt, że w roku 2016 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we 
Wrocławiu przeprowadzona była kontrola w zakresie budżetu zadaniowego, w 
ramach której nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, a dokonana analiza 
ryzyka wskazała na inne jednostki do objęcia kontrolą, środki przeznaczone na 
zwalczanie skutków zachorowań drobiu hodowlanego na grypę ptaków nie ujęte 
zostały w Planach kontroli Wydziału Finansów i Budżetu. 

                                                      
16 Dz. U. z 2017 r. poz. 2234, ze zm.  
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Biorąc pod uwagę jednakże ograniczone zasoby kadrowe kontrolerów, liczbę 
jednostek do objęcia czynnościami kontrolnymi oraz wysoką kwotę Budżetu 
Wojewody Dolnośląskiego - wprowadzono narzędzie nadzoru i kontroli w postaci 
rokrocznie wznawianego Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego  w sprawie 
ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa, trybu uruchamiania środków 
budżetu państwa, rozliczania dotacji udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji 
budżetu Wojewody Dolnośląskiego w układzie zadaniowym.  
W § 8 ww. Zarządzenia zapisano, iż zadania z zakresu planowania, nadzoru 
merytorycznego i kontroli prawidłowości wydatkowania środków budżetu państwa 
pozostają w gestii kierowników państwowych jednostek budżetowych podległych 
Wojewodzie Dolnośląskiemu, odpowiedzialnych za poszczególne działy, rozdziały 
klasyfikacji budżetowej. 
Zgodnie z przytoczonymi uregulowaniami za prawidłowość wykorzystania 
przekazanych środków pod względem merytorycznym jak i finansowym oraz za ich 
kontrolę odpowiada właściwy kierownik państwowej jednostki budżetowej. 
Dysponentem drugiego stopnia środków przeznaczonych na zwalczanie skutków 
zachorowań drobiu hodowlanego na grypę ptaków ustanowiono Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii we Wrocławiu, który był odpowiedzialny za prawidłowość ich 
wydatkowania. Dodatkowo, w ww. Zarządzeniu, Wojewoda Dolnośląski ustanowił 
dysponentami trzeciego stopnia środków budżetu państwa, bezpośrednio 
podległych dysponentowi drugiego stopnia, kierowników Powiatowych 
Inspektoratów Weterynarii. 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, celem wypełnienia ww. 
obowiązku, zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we 
Wrocławiu, przeprowadza w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii kontrole 
dotyczące planowania i wydatkowania środków finansowych.” 

[dowód: akta kontroli str. 136-140, 143-147] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Wbrew par. 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 
sprawie zwalczania grypy ptaków, promień wyznaczonego przez Wojewodę na 
terenie powiatu trzebnickiego obszaru zapowietrzonego w niektórych jego 
fragmentach miał mniej niż 3 km od ognisk epizootii grypy ptaków.  

W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt na 
obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu, obowiązek określenia obszarów 
zapowietrzonego i zagrożonego jest obowiązkiem wojewodów i nie są oni w tym 
względzie związani propozycjami organów Inspekcji Weterynaryjnej. Należy 
wyznaczać te granice z uwzględnieniem takich uwarunkowań, jak m.in. wyniki 
dochodzenia epizootycznego, czy warunki geograficzne, jednak przy jednoczesnym 
zastosowaniu obligatoryjnego wymogu dotyczącego minimalnego promienia tych 
obszarów.  

[dowód: akta kontroli str. 123-142] 

1. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że celowym byłoby w przyszłości, w 
sytuacji wydawania przez Wojewodę rozporządzeń w sprawie zwalczania wysoce 
zjadliwej grypy ptaków, załączanie do nich graficznego odwzorowania przebiegu 
granic obszarów zapowietrzonych i zagrożonych na mapie. Mając na względzie 
liczne grono adresatów takich uregulowań oraz często zawiły opis przebiegu granic, 
przyjęcie takiego rozwiązania stanowiłoby dobrą praktykę, usprawniłoby 
współdziałanie poszczególnych służb zaangażowanych w zwalczanie epizootii oraz 
mogłoby mieć pozytywny wpływ na przestrzeganie nakazów i zakazów, których 
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adresatami są hodowcy drobiu oraz inni mieszkańcy terenów zlokalizowanych w 
pobliżu ognisk choroby.  

[dowód: akta kontroli str. 123-142] 

2. Mając na względzie wysokość środków finansowych jakie zostały przeznaczone 
na usuwanie skutków zachorowań na grypę ptaków w województwie dolnośląskim 
oraz konieczność szybkiego ich wykorzystania przez podmioty nadzorowane przez 
Wojewodę, istniały podstawy by ryzyko wystąpienia potencjalnych nieprawidłowości 
przy ich wydatkowaniu oszacować jako wysokie. Biorąc powyższe pod uwagę, 
zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, w przypadku wystąpienia podobnych sytuacji w 
przyszłości, DUW powinien zaplanować i dokonać szczegółowego badania 
poprawności wydatkowania środków na zwalczanie epizootii grypy ptaków, tym 
bardziej, że na Wojewodzie ciąży prawny obowiązek sprawowania kontroli nad 
gospodarką finansową podległych jednostek.  

[dowód: akta kontroli str. 136-140, 143-147] 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Wojewody Dolnośląskiego w 
powyższym obszarze.   

Wojewoda Dolnośląski we właściwy sposób realizował obowiązki polegające na 
prognozowaniu, analizowaniu oraz monitorowaniu zagrożeń związanych z grypą 
ptaków, a następnie należycie reagował i aktywnie uczestniczył w usuwaniu skutków 
epizootii grypy ptaków, która miała miejsce na terenie województwa dolnośląskiego 
w 2017 r. Wojewoda zapewnił odpowiednie finansowanie zadań związanych z 
usuwaniem skutków grypy ptaków w województwie dolnośląskim. 

Nieprawidłowością było wyznaczenie przez Wojewodę na terenie powiatu 
trzebnickiego obszaru zapowietrzonego w taki sposób, że w niektórych jego 
fragmentach – wbrew wymogom prawa – miał promień krótszy niż 3 km od ognisk 
epizootii grypy ptaków.  

Obszar 2. Skuteczność współpracy w zakresie przeciwdziałania występowaniu 
oraz zwalczania skutków zachorowań drobiu hodowlanego na grypę ptaków 
oraz prawidłowość nadzorowania wykonywania nakazów Wojewody 
Dolnośląskiego.   

2.1. W związku z koniecznością omówienia stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego 
z powodu wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na obszarze 
województwa dolnośląskiego, WZZK zbierał się trzy razy: 12.01, 23.01 oraz 
13.02.2017 r.  

W posiedzeniach WZZK uczestniczyli, obok Wojewody Dolnośląskiego oraz 
pracowników DUW, również DWLW, Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu, Dolnośląski 
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Dolnośląski Komendant 
Wojewódzki Policji, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, 
właściwi starostowie oraz powiatowi lekarze weterynarii, przedstawiciele 
zainteresowanych gmin.  

Na posiedzeniach WZZK omawiano stan bezpieczeństwa weterynaryjnego  
w związku z epizootiami grypy ptaków, przekazywano informacje o wystąpieniu 
nowych ognisk, omawiano projekty rozporządzeń o wyznaczeniu stref 
zapowietrzonej oraz zagrożonej, przekazywano relacje ze współpracy z zakładami 
utylizacyjnymi oraz z przebiegu transportu zabitego ptactwa, rozpatrywano 
zagadnienia związane z koordynacją działań miedzy organami Inspekcji 
Weterynaryjnej oraz innymi instytucjami czy służbami, oceniano konieczności 
wsparcia podejmowanych działań przez przedstawicieli struktur wojewódzkich, 
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ustalano zasady informowania opinii publicznej i mediów o zagrożeniu i przebiegu 
podjętych działań, o zasadach raportowania WCZK z prowadzonych działań przez 
wszystkie zaangażowane służby. Ponadto, każdorazowo omawiano sytuację 
bieżącą, stopień zaangażowania poszczególnych służb (m.in. pilotaż transportu 
padłych ptaków, miejsce wystawienia posterunków Policji, przebieg działań 
bioasekuracyjnych) oraz dalsze postępowanie.   

DUW przechowuje zestawienie informacji dotyczących zdarzeń wprowadzonych do 
„Systemu Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego” 
w zakresie epizootii grypy ptaków, w którym ujmowano dane dotyczące daty 
wprowadzenia informacji, miejsca wystąpienia zjawiska, opisu sytuacji i podjętych 
działań.    

[dowód: akta kontroli str. 33-49] 

2.2. Wojewoda Dolnośląski, w porozumieniu z organami Inspekcji Weterynaryjnej, 
dokonał analizy działań podejmowanych podczas zapobiegania i zwalczania 
epizootii grypy ptaków na obszarze województwa dolnośląskiego, a następnie wyniki 
tej analizy wraz ze wskazaniem możliwych środków zaradczych – pismem  
z 18.05.2017 r. – przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   

Wojewoda, jako kluczowe uwarunkowania oraz problemy mające wpływ na 
skuteczność przeciwdziałania występowaniu oraz zwalczania skutków zachorowań 
drobiu hodowlanego na grypę ptaków, m.in. wskazał: 
 nieprzestrzeganie przepisów prawa przez hodowców ptaków, szczególnie 

właścicieli małych przyzagrodowych stad drobiu (brak możliwości zastosowania 
szybkich i skutecznych kar za nieprzestrzeganie obowiązujących norm, 
konieczność uruchamiania czasochłonnej procedury administracyjnej); 
proponowane rozwiązania – uproszczenie systemu penalizacji poprzez 
wprowadzenie możliwości nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, w 
szczególności wobec hodowców przyzagrodowych, kary administracyjne 
powinny być wymierzane jedynie wobec podmiotów komercyjnych, 
wprowadzających hodowany drób na rynek; 

 niewystarczającą liczbę pracowników Inspekcji Weterynaryjnej (oraz niskie 
płace), co m.in. uniemożliwia prowadzenie szeroko zakrojonej kontroli chowu 
przyzagrodowego; proponowane rozwiązania – zwiększenie zatrudnienia oraz 
wynagrodzeń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej; 

 brak jasnego podziału kompetencji instytucji i osób biorących udział  
w zwalczaniu choroby (brak zaangażowania ze strony władz samorządowych, w 
szczególności na poziomie gminy); proponowane rozwiązania – opracowanie 
ustawowych regulacji określających obowiązki poszczególnych organów 
administracji publicznej oraz podległych im służb w obszarze walki z epizootią 
grypy ptaków; 

 obowiązek wykonywania badań w kierunku grypy ptaków tylko w jednym 
laboratorium, tj. w laboratorium referencyjnym Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (co 
implikuje problemy organizacyjne i finansowe); proponowane rozwiązania – 
umożliwić wykonywanie badanie próbek w kilku zakładach higieny 
weterynaryjnej na terenie kraju, co wymaga stosownego doposażenia 
laboratoriów terenowych i akredytacji metod badawczych.  

Poza ww. kwestiami, Wojewoda Dolnośląski zwrócił także uwagę na problemy 
wynikające z obecnie przyjętego systemu wyceny rynkowej ptaków przy likwidacji 
stada oraz na konieczność przebudowy aktualnie funkcjonujących planów gotowości 
(nadmierny formalizm, wewnętrzne sprzeczności).  

[dowód: akta kontroli str. 72-78] 
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Zagadnienia dotyczące zasad i przebiegu współpracy podejmowanej w ramach 
walki z epizootią grypy ptaków zostały poruszone również w pkt. 1.1. oraz 1.3. 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  

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

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Wojewody Dolnośląskiego  
w powyższym obszarze.  

Wojewoda swoimi działaniami przyczynił się do usprawnienia współpracy 
podmiotów, instytucji i służb zaangażowanych w zwalczanie skutków zachorowań 
drobiu hodowlanego na grypę ptaków oraz ograniczenia zasięgu tej epizootii  
w województwie dolnośląskim.  

IV. Wniosek 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli17, wnosi o takie wyznaczanie przez Wojewodę obszarów 
zapowietrzonych, by ich promień od (potencjalnych, przyszłych) ognisk epizootii 
grypy ptaków nie był krótszy niż 3 kilometry.  

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.  

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Zielona Góra, dnia 13 kwietnia 2018 r. 

 
 Najwyższa Izba Kontroli  

Kontroler 
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17 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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