
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Wcisłę 

na 62. posiedzeniu Senatu 

w dniu 29 czerwca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

22 czerwca koło Braniewa stwierdzono pierwsze ognisko afrykańskiego pomoru świń u trzody chlewnej. 

Wcześniej wykryto 134 przypadki choroby u dzików. W tej konkretnej sytuacji zagrożonych uśmierceniem 

jest ok. 650 świń. 

Spełnia się czarny scenariusz, pokazujący, że działania ministerstwa rolnictwa nie zabezpieczą hodowców 

trzody chlewnej. Na obszarze Warmii i Mazur zarejestrowanych jest 4 tysiące 806 hodowli z ponad 720 ty-

siącami sztuk trzody. Najbardziej zagrożone afrykańskim pomorem świń są powiaty braniewski, bartoszycki, 

ełcki, piski, iławski, nowomiejski i działdowski. 

Wiele gospodarstw na tym terenie to niewielkie gospodarstwa rodzinne. Wymogi i nakazy wynikające 

z przepisów o bioasekuracji łączą się dla nich z dodatkowymi kosztami, które obniżają opłacalność hodowli. 

Dodatkowo fakt zaliczenia terenu do strefy zagrożonej skutkuje obniżeniem ceny skupu o 5–10%. W ramach 

dotychczasowych form pomocy nie bierze się pod uwagę takiej sytuacji. 

Wielu rolników traci odszkodowanie z powodu błędów we wprowadzaniu bioasekuracji. Wydaje się, że 

rząd chce w ten sposób wyciągać konsekwencje w stosunku do rolników, zapominając, że to nie oni dopro-

wadzili do rozprzestrzeniania się choroby i braków kadrowych w Inspekcji Weterynaryjnej. 

Proszę o informację, czy te okoliczności są znane ministerstwu i czy ministerstwo ma plan objęcia pomo-

cą finansową tej dużej grupy rolników. Jeśli takiego planu nie ma, to proszę o rozważenie jego wprowadze-

nia. W imieniu rolników z województwa warmińsko-mazurskiego podjęcia odpowiednich działań domaga się 

także Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska. 

Izba wskazuje także, że pomocne byłoby wyznaczenie koordynatorów powiatowych, którzy pomagaliby 

rolnikom w produkcji, a także sprzedaży tuczników w tym trudnym okresie, uproszczenie procedur odszko-

dowawczych, wprowadzenie działań ograniczających populację dzików oraz odławianie dzików wchodzą-

cych w strefę zamieszkałą i znajdujących się poza obwodami łowieckimi. 

Proszę o informację o działaniach podejmowanych w skali kraju i w województwie warmińsko-

mazurskim w ramach walki z afrykańskim pomorem świń oraz o efektach tych działań. Proszę też o ustosun-

kowanie się do spraw podniesionych w niniejszym oświadczeniu. 

Jerzy Wcisła 
 


