
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

nr posiedzenia: 5 

data posiedzenia: 14 stycznia 2020 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat sytuacji na rynku drobiu w związku 

z wystąpieniem wirusa H5N8 w niektórych regionach kraju. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Ryszard Bober, Jacek Bogucki, Jerzy Chróścikowski, Maciej Łuczak, Józef Łyczak, Antoni 

Mężydło, Zdzisław Pupa, 

 
goście, m.in.: 

 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

sekretarz stanu Szymon Giżyński ze współpracownikami, 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa: 

zastępca dyrektora generalnego Marcin Wroński, 

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach: 

dyrektor Krzysztof Niemczuk, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

doradca techniczny w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Dawidek, 

główny lekarz weterynarii Bogdan Konopka, 

przedstawiciele Izby Zbożowo-Paszowej, Ogólnopolskiego Związku Producentów Drobiu 

„Poldrób”, Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, Krajowej Rady 

Drobiarstwa – Izby Gospodarczej. 

 

 

Ad 1. 
 

 Informację przedstawili sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon 

Giżyński, główny lekarz weterynarii Bogdan Konopka i dyrektor Państwowego Instytutu 

Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach Krzysztof Niemczuk. Wirus 

ptasiej grypy (podtyp H5N8) wykryto w Polsce 31 grudnia 2019 r. w gospodarstwie w gminie 

Uścimów w województwie lubelskim. Wirusem było zarażonych 12 tys. indyków. Łącznie 

w 2019 r. potwierdzono 3 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, wszystkie 

wystąpiły w gospodarstwach utrzymujących indyki, w miejscowości Stary Uścimów 

w województwie lubelskim. Do 6 stycznia 2020 r. stwierdzono 6 ognisk wysoce zjadliwej grypy 



 

 

ptaków podtypu H5N8. W miejscach, gdzie wykrywana jest choroba, ustanawiany jest obszar 

zagrożenia i na tym obszarze likwidowane są stada. Skarb Państwa ponosi koszty likwidacji, 

utylizacji i dezynfekcji, a hodowcy mogą liczyć na odszkodowania. Główny lekarz weterynarii 

Bogdan Konopka poinformował o wdrożeniu przez służby weterynaryjne wszystkich procedur 

zwalczania choroby przewidzianych w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 

18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków. Dyrektor Państwowego Instytutu 

Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach Krzysztof Niemczuk 

wyjaśnił na podstawie badań, jak wysoce zjadliwy dla drobiu jest ten wirus. Dla człowieka nie 

stanowi niebezpieczeństwa. W obecnej chwili trudno jest ustalić źródło zakażenia drobiu w Polsce 

ze względu na niemożliwość ustalenia wektora choroby, któremu można by było przypisać 

sprawstwo choroby. Wśród wszystkich potwierdzonych przypadków ognisk znaleziono jednego 

zakażonego jastrzębia. Ptak, jako padlinożerca, mógł zarazić się wirusem od ptaków 

przygotowywanych do utylizacji. Minister omówił także sytuację na rynku drobiu po wystąpieniu 

wirusa H5N8. W pierwszym tygodniu stycznia 2020 r., w porównaniu z dwoma ostatnimi 

tygodniami grudnia, ceny drobiu nie spadły, a wręcz w wielu przypadkach nieco wzrosły. Spadek 

cen dotyczył indyków, co prawdopodobnie ma związek z wystąpieniem grypy ptaków w fermach 

indyczych. Ceny indorów obniżyły się o 1,9%, indyczek o 1,4%. 

 

Opracowano w BPS 

 


