
Oświadczenie złożone 

przez senatora Grzegorza Biereckiego 

na 43. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 listopada 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 

Na początku września bieżącego roku zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jeżewski zako-

munikował, że „prawdopodobieństwo wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce jest bardzo 

duże; największego zagrożenia należy spodziewać się w listopadzie i grudniu”. Niestety, od tej zapowiedzi 

minęły już ponad dwa miesiące, a w przedmiotowej sprawie, poza administracyjnym wprowadzeniem obsza-
rów zagrożenia ASF na prawie całej długości granicy wschodniej, nie dzieje się prawie nic. O tym, jak ważny 

jest to problem, niech świadczy fakt, że w rejonie wschodnim kraju, który ma bezpośrednią styczność z rejo-

nami Białorusi, znajduje się ponad 29 tysięcy stad trzody chlewnej, w sumie ponad 520 tysięcy sztuk, ocenia 
się również, że na tym terenie żyje ponad 15 tysięcy dzików. 

Niestety, w ostatnich dniach białoruskie władze poinformowały, że wykryły dwa nowe ogniska ASF – 

jedno w indywidualnym gospodarstwie w obwodzie grodzieńskim, a więc przy samej granicy z Polską, a w 
drugim przypadku nosicielem choroby okazały się dziki z rejonu dzierżyńskiego. W obawie przed przenie-

sieniem na teren Litwy tej rujnującej gospodarzy i państwo choroby dyrektor Litewskiej Państwowej Służby 

Żywnościowej i Weterynaryjnej podpisał zarządzenie o wybiciu – do 1 grudnia 2013 r. – wszystkich zwierząt 

(trzody chlewnej) w gospodarstwach na obszarze 10 km od granicy z Białorusią. Jak poinformowano, w tam-
tejszym ministerstwie rolnictwa trwają już prace nad zasadami wypłat odszkodowań dla hodowców i produ-

centów trzody chlewnej. 

Rolnicy zgłaszający się do moich biur senatorskich w Białej Podlaskiej, Parczewie, Radzyniu Podlaskim 
czy Międzyrzecu Podlaskim informują mnie, że akcja informacyjna jest niestety znikoma, brakuje zarówno 

ogłoszeń, jak i bezpośrednich spotkań dla zainteresowanych rzeczoną problematyką. Rolnicy z terenów nad-

bużańskich, a więc tych, gdzie uprawniana jest znaczna ilość kukurydzy, z niepokojem informują, że na j-

większym zagrożeniem dla produkcji nie są „kanapki” przewożone z Białorusi, ale stada dzików przepływa-
jących Bug i żerujących w kukurydzy. O tym, że takie sytuacje występują corocznie w regionie bialskim, 

wszyscy doskonale wiedzą, ale w obecnym czasie na duży napływ dzików w nasze granice może rzutować 

też fakt masowego odstrzału prowadzonego na Białorusi, gdzie według tamtejszego ministerstwa leśnictwa 
odstrzelono już ponad 20 tysięcy sztuk dzików. 

O tym, że pojawienie się pomoru afrykańskiego świń oznacza gigantyczne straty finansowe zarówno dla 

producentów, hodowców, jak i dla samego państwa, niech świadczy chociażby to, że automatycznie, wraz z 
pojawieniem się ASF, wprowadzony zostaje zakaz eksportu żywca, wieprzowiny i produktów z niej, do po-

nad 43 krajów, do których dociera polskie mięso oraz wyroby. Straty z tym związane szacowane są na 

600 milionów zł, nawet do 3 miliardów zł w ciągu kilku lat. Zamknięcie granic i straty z tym związane to 

jedno. Drugim, nie mniej ważnym zagadnieniem jest problem masowych padnięć zakażonych zwierząt, a 
także ewentualne, lecz konieczne prewencyjne uboje w zagrożonych gospodarstwach oraz transport i utyliza-

cja martwych sztuk. 

Świadomość, z jak poważnymi konsekwencjami możemy mieć do czynienia, powoduje, że rolnicy kry-
tycznie oceniają działania służb mające chronić nasz kraj przed pomorem afrykańskim świń, a także domaga-

ją się jak najszybszego podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia wschodniej granicy przed przedo-

staniem się ASF na nasze terytorium. 
Mając na uwadze zapis określający zadania do realizacji oraz nadzór nad ich wykonaniem w sprawach ob-

jętych zakresem działania Pana ministerstwa, w szczególności kwestie dotyczące weterynaryjnej ochrony 

zdrowia publicznego, ochrony zdrowia zwierząt, ochrony zwierząt oraz hodowli zwierząt gospodarskich, 

zwracam się z następującymi pytaniami. 
1. Jakie działania podejmie Pana ministerstwo w celu przeprowadzenia skutecznej akcji informacyjnej w 

sprawie ASF? 

2. Czy prowadzone są prace nad zasadami wypłat odszkodowań dla hodowców i producentów trzody 
chlewnej w przypadku wystąpienia ASF na terenie Polski, a jeżeli tak, to jakie będą zasady wypłat odszko-

dowań, ich szacowana wysokość i sposób uzyskania odszkodowania? 

3. Czy ministerstwo monitoruje skalę napływu dzików z Białorusi na teren Polski? 



4. Czy planowany jest prewencyjny odstrzał dzików na terenach obszarów zagrożonych ASF? 

5. Czy prawdą jest, że rozważany jest prewencyjny ubój trzody w regionach przygranicznych, a jeśli tak, 
to jaka jest rozważana strefa, w której ma być wybita trzoda chlewna? 

Grzegorz Bierecki 


