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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 Paweł Pawlak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/6/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu (dalej Inspektorat lub WIW), ul. 
Januszowicka 48, 53-135 Wrocław.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zdzisław Król, Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (dalej: DWLW) od dnia 23 
lutego 2016 r., wcześniej od 1 sierpnia 2008 r. ww. stanowisko zajmowała Zofia 
Batorczak.  

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w zakresie objętym kontrolą.  

Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii prawidłowo i skutecznie realizował 
obowiązki polegające na analizowaniu i monitorowaniu zagrożeń związanych  
z grypą ptaków oraz przeciwdziałaniu występowania zachorowań drobiu 
hodowlanego na tę chorobę, a następnie aktywnie współdziałał i odpowiednio 
reagował przy usuwaniu skutków epizootii ptasiej grypy, która miała miejsce na 
terenie województwa dolnośląskiego w 2017 r.  

Wojewódzki Lekarz Weterynarii trafnie zdefiniował problemy występujące w toku 
usuwania następstw zachorowań na grypę ptaków, a poprzez podejmowane 
działania przyczynił się do usprawnienia współpracy podmiotów, instytucji i służb 
zaangażowanych w zwalczanie skutków zachorowań drobiu hodowlanego na 
wysoce zjadliwą grypę ptaków oraz do ograniczenia zasięgu skutków tej choroby  
w województwie dolnośląskim.   

 

                                                      
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 ogólna1 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość i skuteczność podejmowanych przez WIW 
przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania występowaniu 
zachorowań drobiu hodowlanego na grypę ptaków. 

1.1. Stosownie do art. 51 ust 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt2 (uozz), DWLW przekazywał 
Głównemu Lekarzowi Weterynarii (GLW) informacje o powzięciu podejrzenia lub  
o stwierdzeniu choroby zakaźnej zwierząt podlegającej: obowiązkowi zwalczania lub 
notyfikacji w Unii Europejskiej niezwłocznie po uzyskaniu tego podejrzenia lub 
stwierdzeniu choroby oraz informacje o wygaszaniu ognisk choroby. Informacje te 
były przekazywane GLW tego samego dnia, w którym otrzymał ją DWLW. 

W kontrolowanym okresie WIW zbierał, analizował i przetwarzał dane dotyczące 
występowania grypy ptaków na terenie województwa dolnośląskiego. W badanym 
okresie, tj. w latach 2016-2017 w województwie dolnośląskim, miało miejsce sześć 
przypadków stwierdzenia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków - HPAI (podtyp 
H5N8): 

- Kudowa Słone (powiat kłodzki, gmina Kudowa Zdrój) – ognisko choroby 
wyznaczono 11.01.2017 r., wygaszono 02.02.2017 r., 
- Sokołowice (powiat oleśnicki, gmina Oleśnica) – dwa ogniska choroby wyznaczono 
4.02 oraz 13.02.2017 r., oba wygaszono 20.03.2017 r. 
- Ozorowice i Piotrkowiczki (obie miejscowości w powiecie trzebnickim, gmina 
Wisznia Mała) – ogniska choroby wyznaczono 07.02. i 09.02.2017 r., wygaszono 
oba 06.03.2017 r. 
- Tylice (powiat zgorzelecki, gmina Zgorzelec) – ognisko choroby wyznaczono 
15.02.2017 r., wygaszono 10.03.2017 r. 

W prowadzonych dla wszystkich ognisk dziennikach ujmowano wszelkie zdarzenia 
w dotyczące m.in. przyjęcia raportu o podejrzeniu choroby zakaźnej (HPAI), 
przekazywania do GLW raportów o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej 
(HPAI), sporządzenie raportu o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej na 
podstawie informacji otrzymanych od powiatowych lekarzy weterynarii (PLW), 
powołanie Wojewódzkiego Zespołu Kryzysowego przy DWLW, przyjęcie dodatniego 
wyniku badania próbki w kierunku grypy ptaków podtyp H5N8, zawiadomienie  
o stwierdzeniu ogniska choroby zakaźnej, przyjęcie raportu o wyznaczeniu 
pierwotnego ogniska choroby zakaźnej (HPAI) przez PLW, wysyłanie raportów  
o wyznaczeniu pierwotnego ogniska choroby zakaźnej (HPAI) do Głównego 
Inspektoratu Weterynarii (GIW), wysyłanie pism DWLW informujących  
o stwierdzeniu ogniska grypy ptaków i wysłanie raportu o wyznaczeniu pierwotnego 
ogniska choroby zakaźnej (HPAI) do Wojewody Dolnośląskiego, spotkań zespołu 
kryzysowego.  

(dowód: akta kontroli str. 7-58) 

Ponadto w ramach raportowania oraz przekazywania informacji WIW sporządzał 
codziennie m.in.:  

- raport dotyczący zabezpieczenia epizootycznego (codzienny ze wszystkich 
powiatów od 17 grudnia 2016 r. do 11 marca 2017 r.);   
- raport sytuacyjny DWLW - na podstawie codziennych raportów PLW, w związku  
z wystąpieniem grypy ptaków – dla DUW;  

                                                      
2 Dz.U. z 2017 r. poz.1855, ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 
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- przekazywanie raportu dobowego z działań podejmowanych, w związku  
z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków  - przekazywany do GLW; 
- przekazywanie raportu dotyczącego grypy ptaków (raport z planu gotowości) –  do 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). 

(dowód: akta kontroli str. 7-52, 59-91) 

Pismem z 15 lutego 2017 r. GLW zwrócił się do WIW w całym kraju, w związku  
z występującymi kolejnymi ogniskami grypy ptaków z wnioskiem o kontrole nadzoru 
prowadzonego przez powiatowych lekarzy weterynarii w 4 kategoriach powiatów:  

- na terenie którego wystąpiło ognisko HPAI, 
- na terenie którego występuje największe skupisko produkcji drobiarskiej w danym 
województwie, 
- na terenie którego gospodarstwa w których utrzymywany jest drób zlokalizowane 
są w pobliżu naturalnych zbiorników wodnych, 
- wybrany losowo nie spełniający żadnego z ww. kryteriów. 

DWLW realizując zalecenia GLW, w lutym i marcu 2017 r. przeprowadził kontrole w 
powiatach trzebnickim, legnickim, wrocławskim i średzkim, stwierdzając uchybienia 
w dwóch powiatach: w dziewięciu gospodarstwach z terenu powiatu trzebnickiego  
i trzech z powiatu legnickiego. Każdorazowo ocena nadzoru sprawowanego przez 
PLW była pozytywna. 

(dowód: akta kontroli str. 92-101) 

1.2. Zgodnie z art. 54 ust. 1 uozz, wojewódzki lekarz weterynarii, w zakresie swojej 
właściwości, zobowiązany został do przygotowania i aktualizacji planów gotowości 
zwalczania grypy ptaków.     

Plan gotowości dla województwa dolnośląskiego pochodził z 2008 r., a następnie był 
aktualizowany w 2010 r. oraz w 2014 r. Plan zawierał niezbędne informacje,  
o których mowa art. 54 ust. 2 uozz.  

Stosownie do art. 54 ust. 2 pkt 4 oraz art. 54 ust. 6 uozz, plany gotowości określały  
strukturę i organizację zespołów kryzysowych wojewódzkiego lekarza weterynarii,  
w skład których wchodzić powinni pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz 
przedstawiciele organów administracji rządowej, jednostek samorządu 
terytorialnego i podmiotów, których udział jest niezbędny w zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną i techniczną tych 
zespołów – zgodnie z art. 54 ust. 8 ww. ustawy – zapewniał DWLW.   

Zarządzeniem nr 3 z 10.01.2017 r. DWLW powołał Wojewódzki Zespół Kryzysowy, 
określając m.in. jego strukturę, skład (m.in. pracownicy WIW oraz pracownicy 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i pracownicy Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach) i godziny 
pracy w zależności od stanu aktywności.  

 (dowód: akta kontroli str. 102-126) 

W piśmie skierowanym do Wojewody Dolnośląskiego 27 kwietnia 2017 r. DWLW 
krytycznie ocenił przydatność planów gotowości w obecnym kształcie 
merytorycznym i metodycznym. Wskazano wówczas m.in. na:  

- zbyt rozbudowana formę planów, która w rzeczywistości utrudnia zwalczanie 
choroby zakaźnej u zwierząt, 
- nadmierną ilość wymogów sprawozdawczo-biurokratycznych - realizacja 
wszystkich obowiązków wynikających z planów gotowości, w szczególności  
w zakresie dokumentowania, wymagałaby oddelegowania do pracy dodatkowych 
osób, 
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- brak spójności planów gotowości z aktualnymi przepisami.  
(dowód: akta kontroli str. 131) 

1.3. W kontrolowanym okresie WIW realizował założenia wprowadzonych 
rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi3 programów mający na celu 
wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków. 

W ramach realizacji ww. programów w województwie dolnośląskim zostały pobrane 
próbki od następujących gatunków i kategorii produkcyjnych drobiu, tj.: kury nioski, 
kury nioski chowane na wolnym wybiegu, kury reprodukcyjne, kaczki reprodukcyjne, 
gęsi reprodukcyjne, indyki rzeźne, kaczki rzeźne, gęsi rzeźne, ptactwo łowne 
utrzymywane w warunkach fermowych, ptaki bezgrzebieniowe (strusie).  

DWLW każdego roku opracował i rozesłał do realizacji powiatowym lekarzom 
weterynarii harmonogramy pobierania ww. próbek od drobiu do badań w kierunku 
grypy ptaków (odpowiednio pismami z 15.01.2016 r. i 31.01.2017 r., harmonogramy 
w trakcie poszczególnych lat realizacji były aktualizowane). W badanych latach WIW 
zbierał i analizował dane dotyczące realizacji programu i w wyznaczonym terminie 
przekazywał sprawozdania do GIW.     

Łączna liczba przebadanych gospodarstw, w których pobrano próby, liczba próbek 
na gospodarstwo i badań dla poszczególnych kategorii drobiu w 2016 r. była zgodna 
z przyjętymi założeniami (wg harmonogramu łączna liczba badań wynosiła 1140). W 
2017 r. założenia harmonogramu zostały zrealizowane, z wyjątkiem Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Świdnicy, który wezwany do złożenia wyjaśnień przez DWLW 
w piśmie z 1.03.2018 r. podał, że przyczyną niezrealizowania założeń w zakresie 
pobierania próbek na fermie kur niosek było „przeoczenie spowodowane dużą 
ilością innych zadań (…). W związku z powyższym została przeprowadzona 
rozmowa dyscyplinująca z pracownikami (…)”. W 2017 r. próby krwi od kur niosek 
pobrano zatem w czterech powiatach, a nie w pięciu jak przewidywał harmonogram, 
w liczbie 40 zamiast zaplanowanych 50. 

W kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki pozytywne, tj. przypadki wykrycia 
w wyniku badań laboratoryjnych pobranych prób zakażeń wirusami wywołującymi 
wysoce zjadliwą grypę ptaków. 

(dowód: akta kontroli str. 133-166) 

1.4. W kontrolowanym okresie dla obszaru właściwości WIW we Wrocławiu GLW nie 
opracował programu bioasekuracji, o którym mowa w art. 57a ustawy uozz.  

Zasady bioasekuracji pracownicy WIW w okresie poprzedzającym wystąpienie 
ognisk, jak też w toku usuwania skutków zachorowań na grypę ptaków, 
upowszechniali poprzez wielokrotne szkolenia (łącznie 18 w latach 2016-2017) 
realizowane m.in. we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, 
zarówno dla hodowców prowadzących gospodarstwa hodowlane, jak też dla 
pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. DWLW rozpropagowywał także materiały 
dotyczące bioasekuracji, m.in. w styczniu 2017 r. DWLW przekazał Dolnośląskiej 
Izbie Rolniczej 500 szt. ulotek zawierających zasady dotyczące ochrony 
gospodarstwa przed wirusem HPAI. 

Zasady bioasekuracji mające na celu zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych 
wśród zwierząt były w praktyce realizowane także poprzez wdrażanie „Apelu do 

                                                      
3 Rozporządzenia MRiRW z 4.01.2017 r. (Dz. U. poz. 105) w sprawie wprowadzenia programu 
mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków  oraz z 
28.02.2014 r. (Dz. U. poz. 297 – uchylone z dniem 31.12.2016 r.) w sprawie wprowadzenia programu 
zwalczania wścieklizny oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami 
wywołującymi grypę ptaków,   
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hodowców drobiu” MRiRW oraz GLW, w którym wskazano najistotniejsze zasady 
bioasekuracji, tj. zabezpieczenie paszy przed dostępem zwierząt dzikich, nie 
karmieniu drobiu na zewnątrz budynków, nie pojeniu drobiu i ptaków wodą do której 
dostęp mają dzikie ptaki, stosowanie mat dezynfekujących, przetrzymywaniu drobiu 
bez możliwości poruszania się po otwartym wybiegu. WIW zalecenia te przekazywał 
powiatowym lekarzom weterynarii celem rozpropagowywania wśród hodowców  
i gospodarstw zagrożonych ryzykiem szerzenia się grypy ptaków.  

(dowód: akta kontroli str. 167-188, 203-208) 

1.5. W 2016 r. WIW nie zwalczał przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków, w 
związku z czym nie zostały poniesione na ten cel wydatki z budżetu WIW. Wydatki 
poniesione na walkę z grypą ptaków w 2017 r. wynosiły łącznie 14.114.166,10 zł,  
z czego w poszczególnych ogniskach: 
− PIW Zgorzelec (ognisko nr 51) – kwota 8.512,80 zł, 
− PIW Kłodzko (ognisko nr 29) – kwota 54.338,48 zł, 
− PIW Oleśnica (ogniska nr 39 i nr 47) – łącznie kwota 5.175.947,91 zł 

(3.162.995,65 zł i 2.012.952,26 zł), 
− PIW Trzebnica (ogniska nr 44 i  nr 46) – łącznie kwota 8.875.366,91 zł 

(7.967.041,48 zł i 908.325,43 zł). 

Najwyższy udział w ww. wydatkach miały wypłacone hodowcom odszkodowania (za 
drób oraz produkty i sprzęt), które wyniosły łącznie 12.081.860,11 zł, w tym w 
poszczególnych ogniskach w powiatowych inspektoratach weterynarii:  

− Zgorzelec: 1.680,65 zł,  
− Kłodzko: 22.114,00 zł,  
− Oleśnica: 2.618.458,00 zł i 1.630.089,20 zł,  
− Trzebnica: 7.175.803,46 zł i 633.714,80 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 189-202, 211) 

Z ww. kwoty wypłaconych odszkodowań 8.626.202,45 zł to wypłaty za zabity lub 
poddany ubojowi drób na podstawie art. 49 ust. 1 uozz, a kwota 3.455.657,66 zł to 
wypłaty za zniszczone produkty oraz sprzęt na podstawie art. 49 ust. 5 ww. ustawy. 
Pozostałe wydatki to w szczególności koszty poboru prób i ich analiz, koszty 
czyszczenia i dezynfekcji, perlustracji oraz koszty uboju i zniszczenia drobiu  
i sprzętu. 

W WIW we Wrocławiu nie było możliwości porównania wysokości wypłaconych 
poszczególnym hodowcom odszkodowań pod kątem rzetelności szacowania za 
padły i zutylizowany drób przez powiatowe inspektoraty weterynarii, albowiem  
w przypadku ognisk zlokalizowanych w województwie dolnośląskim były to różne 
rodzaje hodowli i różne gatunki ptaków (Zgorzelec i Kłodzko – kury z chowu 
przyzagrodowego – kury nioski, w Trzebnicy – fermy drobiu: gęsi reprodukcyjne  
i kaczki tuczowe typu Pekin, w Oleśnicy – fermy drobiu: kury nioski). 

(dowód: akta kontroli str. 190-201) 

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

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

Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii prawidłowo realizował obowiązki 
polegające na analizowaniu i monitorowaniu zagrożeń związanych z wysoce 
zjadliwą grypą ptaków oraz przeciwdziałaniu występowania zachorowań drobiu 
hodowlanego na tę chorobę, a następnie należycie reagował i aktywnie współdziałał 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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w usuwaniu skutków HPAI, która miała miejsce na terenie województwa 
dolnośląskiego w 2017 r.  

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

2.1. DWLW lub jego przedstawiciele na bieżąco realizowali współpracę z innymi 
służbami m.in. z Policją i Inspekcją Transportu Drogowego (w sprawie lokalizacji  
i wyłożenia mat dezynfekcyjnych oraz eskorty policyjnej transportów 
przeznaczonych do zutylizowania zagazowanych zwierząt). DWLW uczestniczył w 
styczniu i w lutym 2017 r. w posiedzeniach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego (WZZK) przy Wojewodzie Dolnośląskim, stanowiącego forum 
wymiany doświadczeń oraz będącego platformą współpracy pomiędzy służbami  
i inspekcjami oraz przedstawicielami samorządów (zainteresowanych gmin  
i starostw).  

Podczas posiedzeń w DUW przedstawiciele WIW omawiali m.in. stan 
bezpieczeństwa weterynaryjnego w związku z ogniskami grypy ptaków, 
przekazywali informacje o wystąpieniu nowych ognisk, referowali projekty 
rozporządzeń o wyznaczeniu stref zapowietrzonej oraz zagrożonej, przekazywali 
relacje ze współpracy z zakładami utylizacyjnymi oraz z przebiegu transportu 
zabitego ptactwa, rozpatrywali zagadnienia związane z koordynacją działań miedzy 
organami Inspekcji Weterynaryjnej oraz innymi instytucjami czy służbami. 

Wśród raportowanych do WIW problemów jakie wystąpiły we współpracy 
powiatowych lekarzy weterynarii z innymi instytucjami w toku realizacji obowiązków 
związanych z usuwaniem skutków grypy ptaków wskazywano problemy  
z finansowaniem czy też oględzinami/rzeczoznawcami/wyceną. Na problemy we 
współpracy z samorządem gminnym oraz PSP wskazywał PLW w Oleśnicy. 

(dowód: akta kontroli str. 209-210, 212-216) 

2.2. DWLW, w porozumieniu z powiatowymi lekarzami weterynarii, dokonał analizy 
działań podejmowanych podczas zapobiegania i zwalczania grypy ptaków na 
obszarze województwa dolnośląskiego, a wyniki tej analizy wraz ze wskazaniem 
możliwych środków zaradczych – pismem z 27.04.2017 r. – przekazał Wojewodzie 
Dolnośląskiemu. Opracowanie stanowiło kompilację spostrzeżeń i wniosków 
formułowanych w związku ze zwalczaniem HPAI przez powiatowych lekarzy 
weterynarii.   

DWLW wśród wskazanych 10 najistotniejszych problemów mających wpływ na 
skuteczność przeciwdziałania występowaniu oraz zwalczania skutków zachorowań 
drobiu hodowlanego na grypę ptaków, wskazał m.in.: 

- niewystarczającą ilość 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 grypą ptaków; 

- obowiązek wykonywania badań w kierunku grypy ptaków tylko w jednym 
laboratorium, tj. w laboratorium referencyjnym Państwowego Instytutu 

Opis stanu 
faktycznego 
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Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (powodujące 
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; 

- wycena wartości rynkowej ptaków przed likwidacją stada nastręczająca trudności 
dokonującym wyceny PLW a pozbawionym miarodajnych danych mogących służyć 
rzetelnej wycenie, brak wsparcia merytorycznego przypadkowych rzeczoznawców; 
proponowane rozwiązania – baza dostępna online z wycenami waloryzowanymi co 
kwartał dla podlegających ubojowi drobiu i innych zwierząt (stworzona przy udziale 
MRiRW oraz organizacji rolniczych i związków hodowców). 

Poza ww. kwestiami, DWLW zwrócił także uwagę na konieczność przebudowy 
aktualnie funkcjonujących planów gotowości (nadmierny formalizm, wewnętrzne 
sprzeczności), nadmiar raportów z dublującymi się informacjami, usprawnienie 
przepływu wymiany informacji międzynarodowej oraz brak jednoznacznych regulacji 
dotyczących pokrywania kosztów zwalczania chorób zakaźnych.  

DWLW postulował ponadto utworzenie listy firm wykonujących usługi związane ze 
zwalczaniem chorób zakaźnych (utylizacja, ubój, dezynfekcja) wraz  
z wynegocjowanymi cenami za te usługi aktualizowanymi na dany rok, co 
usprawniłoby pracę i zapobiegło wykorzystywaniu sytuacji przez prowadzących 
działalność w celu zawyżania kosztów wykonywanych usług.  

Kolejnym ze wskazanych utrudnień było 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 zasad karania 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. 

 (dowód: akta kontroli str. 127-132) 

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

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

Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii trafnie zdefiniował problemy 
występujące w toku usuwania następstw zachorowań na wysoce zjadliwą grypę 
ptaków, a poprzez podejmowane działania przyczynił się do usprawnienia 
współpracy podmiotów, instytucji i służb zaangażowanych w zwalczanie skutków 
zachorowań drobiu hodowlanego na wysoce zjadliwą grypę ptaków oraz do 
ograniczenia zasięgu skutków tej choroby w województwie dolnośląskim.  

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 

                                                      
4 Dz. U. z 2017 poz. 524.  
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umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od 
dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK  
w Zielonej Górze. 

 

Zielona Góra, dnia 13 kwietnia 2018 r.  

 
 
 

 
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler: p.o. Dyrektora 
Włodzimierz Stobrawa Paweł Pawlak 

specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis Podpis 

  

 


