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MINISTER
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Warszawa, 15 kwietnia 2022 r.

Znak sprawy: DŻW.zch.870.31.2022 

Pan
Tomasz Grodzki 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
ul. Wiejska 6/8,

00-902 Warszawa

Dotyczy: Oświadczenia złożonego przez senatora Beniamina Godylę na 38. 
posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 marca 2022 r. dotyczącego 
powołania przy Wojewodzie Opolskim zespołu roboczego ds. zwalczania ASF

Szanowny Panie Marszałku,

W nawiązaniu do pisma z dnia 22 marca 2022 r. znak: BPS/043-38-1566/22 w sprawie 

oświadczenia złożonego przez senatora Beniamina Godylę na 38. posiedzeniu Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 marca 2022 r. dotyczącego powołania przy 

Wojewodzie Opolskim zespołu roboczego ds. zwalczania ASF uprzejmie informuję, co 

następuje.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. 

U. z 2022 poz. 261, z późn. zm.) organem właściwym w sprawach zarządzania 

kryzysowego na terenie województwa jest wojewoda, do zadań którego należy m.in. 

kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń 

na terenie województwa (art. 14 ust. 2). Wojewoda posiada szereg instrumentów, którymi 
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może oddziaływać na przebieg zdarzenia, na przykład może wydać rozporządzenie 

wprowadzające nakazy i ograniczenia w sprawie likwidacji choroby zakaźnej zwierząt, jak 

również wnioskować do Ministra Obrony Narodowej o użycie pododdziałów lub oddziałów 

Sił Zbrojnych, jeśli w sytuacji kryzysowej użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub 

może okazać się niewystarczające. Organem pomocniczym wojewody jest wojewódzki 
zespół zarządzania kryzysowego, którego głównym zadaniem jest przygotowywanie 

propozycji działań w związku z występującymi lub potencjalnymi zagrożeniami mogącymi 

mieć wpływ na bezpieczeństwo na terenie województwa.

W Wojewódzkim Planie Zarządzania Kryzysowego, w siatce bezpieczeństwa, mogą 

zostać wskazane odpowiednie organy administracji publicznej, straże, inspekcje, służby 

właściwe do podjęcia działań w poszczególnych fazach reagowania w przypadku epizootii, 

określony tryb ich uruchamiania oraz procedura postępowania w przypadku zagrożenia 

wystąpieniem lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt (epizootie) na terenie 

województwa. 

Z posiadanych informacji wynika, że z reguły na poziomie wojewódzkich centrów 

zarządzania kryzysowego, w szczególności w województwach zakażonych wirusem ASF, 

odbywają się spotkania obejmujące swoją tematyką sytuację epizootyczną dotyczącą tej 

choroby oraz kierunki jej zwalczania. W skład takich zespołów wchodzą m.in. wojewódzcy 

lekarze weterynarii. 

Mając na względzie powyższe oraz konieczność zapewnienia spójności działań w ramach 

zarządzania kryzysowego na obszarze województwa, wszelkie wnioski/postulaty 

dotyczące realizacji zadań, w tym m.in. dotyczące zaangażowania sił i środków, w związku 

z wystąpieniem przypadków zachorowań zwierząt na chorobę zakaźną, powinny być 

przedmiotem ustaleń wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego.

Jednocześnie informuję, że nie widzę przeciwskazań do powołania przy Wojewodzie 

Opolskim dodatkowego zespołu roboczego ds. zwalczania ASF. W tym miejscu warto 

podkreślić, że każda inicjatywa zmierzająca do poprawy efektywności pozyskania dzika w 

stopniu zapewniającym minimalizację ryzyka występowania nowych przypadków ASF w 

populacji tych zwierząt, jest działaniem pożądanym i oczekiwanym. Należy jednak 

zaznaczyć, że powołanie takiego zespołu leży w gestii samego Wojewody.

. 
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Jednocześnie uprzejmie informuję, że w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 

podlegających obowiązkowi zwalczania wojewoda na wniosek wojewódzkiego lekarza 

weterynarii, w drodze rozporządzenia, może:

 wprowadzić czasowe ograniczenia w przemieszczaniu się osób lub pojazdów;

 nakazać odstrzał sanitarny zwierząt na określonym obszarze, w tym nakazać 

dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny zwierząt wolno 

żyjących (dzikich);

 nakazać dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków 

padnięć lub podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u określonych gatunków 

zwierząt lub dostarczanie odstrzelonych zwierząt do określonych miejsc; 

 nakazać zagospodarowanie w określony sposób tusz odstrzelonych lub 

upolowanych zwierząt łownych, zwłok tych zwierząt lub ubocznych produktów 

pochodzących od tych zwierząt;

 nakazać odłów zwierząt łownych wraz z określeniem sposobu jego 

przeprowadzenia oraz postępowania z odłowionymi zwierzętami, w tym ich 

uśmiercenie;

 nakazać poszukiwanie padłych zwierząt;

 nakazać podmiotom zajmującym się transportem zwierząt lub zwłok zwierzęcych 

ich transport do wskazanych miejsc:

 nakazać właściwemu nadleśniczemu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe wykonywanie na określonym obszarze ogrodzeń ograniczających lub 

zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że działania nakierowane na zwalczanie i 

zapobieganie rozprzestrzeniania się ASF realizowane są na terytorium kraju w sposób 

ciągły. Zasady zwalczania ASF w Polsce są oparte zarówno o przepisy krajowe, jak i 

unijne. Do najważniejszych aktów prawnych regulujących zasady zwalczania ASF należą 

obecnie: 

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 

2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające 
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niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. 

UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.);

 rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w 

odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom 

umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. UE L 174 z 03.06.2020, str. 

64, z późn. zm.);

 ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421);

 rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w 

sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru 

świń (Dz. U. poz. 1485), które m.in. określa zasady bioasekuracji obowiązujące 

hodowców świń oraz zasady przemieszczeń  świń na podstawie rozporządzenia 

wykonawczego Komisji 2021/605,

 coroczne wydawane rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu 

wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i 

poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

W oparciu o powyższe prawodawstwo na terytorium Polski przeprowadza się lub 

wprowadzono:

 badania laboratoryjne świń, dzików i świniodzików w kierunku ASF 

przeprowadzanych na terytorium Polski,

 kontrolę gospodarstw w zakresie spełniania wymagań związanych z bioasekuracją,

 kampanię informacyjną dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną 

związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz, rolników, 

myśliwych, władz samorządowych, straży, inspekcji i innych służb oraz 

społeczeństwa, a także świadczących usługi z zakresu przewozu osób, w tym 

operatorów portów lotniczych i portów morskich, oraz dla operatorów biur podróży i 

podmiotów świadczących usługi pocztowe i kurierskie, mającej na celu przekazanie 

wiedzy na temat ASF,

 wzmocnione środków bioasekuracji na drogowych przejściach granicznych z 

Federacją Rosyjską, Białorusią i Ukrainą,

 zakaz dokarmiania dzików,
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 możliwość uzyskania zwrotu kosztów pozyskiwania dzików w ramach ich odstrzału 

w postaci ryczałtu,

 możliwość uzyskania kosztów transportu i utylizacji padłych dzików pozyskanych w 

ramach zorganizowanych przeszukiwań terenów znajdujących się w obszarach 

objętych ograniczeniami I - III oraz znalezionych na gruntach należących do osób,

 możliwość wypłaty środków uprawnionym podmiotom za zgłoszenie znalezienia 

zwłok dzików padłych,

 możliwość finansowania unieszkodliwiania pozyskanych w ramach polowań i 

odstrzałów sanitarnych tusz dzików, które nie mogą być zagospodarowane przez 

myśliwych,

 możliwość finansowania zbudowania i umieszczenia w terenie odłowni 

żywołownych do odłowu dzików oraz usług pomocnych w zwalczaniu ASF u dzików 

oraz świń, w tym wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych lub 

fotopułapek służących do ustalania miejsc bytowania dzików,

 możliwość dofinansowania odłowu, a także uśmiercenia oraz transportu, 

unieszkodliwiania zwłok odłowionych i uśmierconych dzików oraz obsługi i 

utrzymania w dobrym stanie technicznym odłowni żywołownych na obszarach 

objętych ograniczeniami z powodu ASF,

 możliwość dofinansowania organizowanych w ramach nakazów powiatowych 

lekarzy weterynarii oraz wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego akcji 

poszukiwania padłych dzików.

Dodatkowo w 2022 r. wdrożone będą następujące mechanizmy:

 wzrost kwoty wypłacanej za znalezienie zwłok padłego dzika poza obszarami 

objętymi ograniczeniami do 200 zł/dzika (obecnie kwota ta wynosi 100 zł/dzika),

 zakup do 500 szt. kontenerów chłodniczych do przetrzymywania tusz odstrzelonych 

dzików,

 zastosowanie systemu informatycznego do zgłaszania każdego znalezionego 

padłego lub odstrzelonego dzika,

 wsparcie myśliwych dokonujących odstrzału dzików w soboty i niedziele poprzez 

możliwość organizacji dyżurów urzędowych lekarzy weterynarii oraz pracowników 

laboratoriów dokonujących badań tusz dzików.
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Powyższe mechanizmy mają m.in. na celu podnieść motywację do szukania i 

zgłaszania znalezionych zwłok padłych dzików stanowiących główny rezerwuar wirusa 

w środowisku oraz zwiększyć liczbę dzików pozyskiwanych podczas polowań 

prowadzonych w ramach corocznych planów łowieckich, a tym przyczynić się do 

obniżenia zagrożenia ASF. Realizacja powyższych środków ma na celu zapewnienie 

zwiększenie bezpieczeństwa epizootycznego w populacji świń na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie ochronę kraju przed rozprzestrzenianiem 

się wirusa ASF. 

Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Lech Kołakowski
sekretarz stanu
/podpisano elektronicznie/
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