
Odpowiedzialność za niestosowanie się do nakazów, zakazów i ograniczeń 

wprowadzonych w celu zwalczania chorób zakaźnych 
Wysokość kar administracyjnych za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia MR i RW z dnia 20 grudnia 2016 r.                     

w sprawie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 2091). 

 
 

Naruszenie przepisu 

Wysokość kary pieniężnej                         
w odniesieniu do kwoty 

przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego w gospodarce 

narodowej za rok poprzedzający 

 
 

Kwota w zł. 

Nieprzestrzeganie zakazu przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, 

oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego 
sposobu zbycia ptaków, o których mowa w §1 ust.1 lit. a (kur, kaczek, gęsi, 

indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, 

bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów 
konkursowych gołębi) na targowiskach. 

(Rozp. MR i RW §1 ust. 1 pkt 1 lit. b) 

 

 
 

Od 0,2 do 0,8 

 

 
Od 811,00 

 

do 3244,00 

Nieprzestrzeganie zakazu pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez 

człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki. 

(Rozp. MR i RW §1 ust. 1 pkt 1 lit. c) 

 

Od 0,2 do 0,8 

Od 811,00 

 
do 3244,00 

Nieprzestrzeganie nakazu odosobnienia drobiu lub innych ptaków                             

w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub 
innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi 

ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich 

kontakt z dzikimi ptakami. 

(Rozp. MR i RW §1 ust. 1 pkt 2 lit. a  ) 

 

 
Od 0,2 do 0,8 

 

Od 811, 00 
 

do 3244, 00 

Nieprzestrzeganie nakazu karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków 
utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed 

dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami. 

(Rozp. MR i RW §1 ust. 1 pkt 2 lit. f  ) 

 
Od 0,2 do 0,8 

Od 811,00 
 

do 3244,00 

Nieprzestrzeganie nakazu zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii 

miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem 
ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. 

  
(Rozp. MR i RW §1 ust. 1 pkt 2 lit b) 

 

 
Od 0,5 do 2,0 

 

Od 2027, 50 
 

 do 8110,00 



Nieprzestrzeganie zakazu wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa,                     

w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków 
łownych. 

(Rozp.MR i RW §1 ust. 1 pkt 1 lit d) 

 
 

Od 0,5 do 2,0 

Od 2027, 50 
 

do 8110,00 

Nieprzestrzeganie nakazu utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego 

dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki. 

(Rozp. MR i RW §1 ust. 1 pkt 2 lit c) 

 

Od 0,5 do 2,0 

Od 2027, 50 

 
do 8110,00 

Nieprzestrzeganie nakazu przechowywania paszy dla ptaków w sposób 

zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami. 

(Rozp. MR i RW §1 ust. 1 pkt 2 lit e) 

 

Od 0,5 do 2,0 

Od 2027, 50 

 
 do 8110,00 

Nieprzestrzeganie nakazu wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami                   

i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób,                   
a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami 

z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie 
wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym 

skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.  

 
(Rozp. MR i RW §1 ust. 1 pkt 2 lit g) 

 
 

Od 0,5 do 2,0 

 
 

Od 2027, 50 
 

do 8110,00 

Nieprzestrzeganie nakazu stosowania przez osoby wchodzące do budynków 

inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz 
obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku. 

(Rozp. MR i RW §1 ust. 1 pkt 2 lit h) 

 

 
Od 0,5 do 2,0 

 

Od 2027, 50 
do 8110,00 

Nieprzestrzeganie nakazu stosowania przez osoby wykonujące czynności 
związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed 

wejściem do budynków inwentarskich. 

(Rozp. MR i RW §1 ust. 1 pkt 2 lit i) 

 
 

Od 0,5 do 2,0 

 
Od 2027, 50 

 

do 8110,00 

Nieprzestrzeganie nakazu oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi 

używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem. 

(Rozp. MR i RW §1 ust. 1 pkt 2 lit j) 

 
 

Od 0,5 do 2,0 

 
Od 2027, 50 

 
do 8110,00 

Kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za III kwartał 2016 r. wynosi 4055 zł. 

 


