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1. Wstęp 

Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Rządu do spraw działań związanych 

z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego 

dalej „Pełnomocnikiem Rządu” stanowi wykonanie § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

26 września 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw działań 

związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej1. Zgodnie z ww. przepisem Pełnomocnik Rządu, co kwartał, przedstawia Radzie 

Ministrów sprawozdania ze swojej działalności. 

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące najważniejszych działań i inicjatyw 

podjętych w okresie od dnia 28 września do dnia 31 grudnia 2016 r. i jest pierwszym 

sprawozdaniem z działalności Pełnomocnika Rządu od dnia wejścia w życie rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do 

spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

  

                                                           
1Dz. U. poz. 1546. 
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2. Dane historyczne 

Do 2014 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie stwierdzano afrykańskiego pomoru 

świń (ASF2). 

Choroba został opisana po raz pierwszy w 1921 r. w Kenii i do 2007 r.  występowała wyłącznie 

w Afryce oraz na Sardynii. 

W 2007 r. wirus ASF rozprzestrzenił się z pierwotnego ogniska w Gruzji na terytorium Europy 

Wschodniej. Wirus prawdopodobnie został przeniesiony przez odpady kuchenne użyte do 

karmienia świń, pochodzące ze statku płynącego z Afryki, który zawinął do portu w Poti 

(Gruzja). 

Choroba bardzo szybko rozprzestrzeniła się na terytorium Armenii, Azerbejdżanu oraz 

Federacji Rosyjskiej. W sierpniu 2012 r. ognisko tej choroby stwierdzono w południowo-

wschodniej części Ukrainy. W czerwcu 2013 r. białoruskie władze weterynaryjne potwierdziły 

wykrycie ASF we wsi Czapuń w obwodzie grodzieńskim, 170 km od granicy z Polską oraz 

w Witebsku w północno-wschodniej części Białorusi, 450 km od granicy z Polską. W styczniu 

2014 r. na terytorium Litwy stwierdzono 2 przypadki wirusa ASF u dzików. 

Pierwszy przypadek wirusa ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzono w dniu 

17 lutego 2014 r. Do dnia 31 grudnia 2016 r. stwierdzono łącznie 161 przypadków ASF 

u dzików oraz 23 ogniska ASF u świń3.  

W latach 2014-2015 stwierdzono ogniska oraz przypadki ASF u dzików na terytorium Litwy, 

Łotwy i Estonii, odnotowano również wzrost liczby przypadków ASF u dzików i liczby ognisk 

ASF u świń na Ukrainie. Istnieje duże prawdopodobieństwo dalszego szerzenia się wirusa, 

w szczególności wśród zwierząt wolno żyjących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

pozostałych państw nadbałtyckich, z uwagi na duże kompleksy leśne na granicy między tymi 

państwami, w szczególności pomiędzy Polską a Białorusią i Ukrainą. Znaczący ruch osobowy 

i tranzytowy między tymi państwami, zwiększa ryzyko nielegalnego przewiezienia produktów 

żywnościowych skażonych wirusem lub przeniesienia wirusa przez środki transportu lub 

podróżnych. 

Od 2011 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzony jest monitoring w kierunku 

wykrycia ASF. Próbki są pobierane od świń (na podstawie analizy ryzyka) oraz padłych 

i odstrzelonych dzików.  

Do dnia 31 grudnia 2016 r. zbadano 183 697 zwierząt, w tym: 

1) 126 425 świń; 

2) 57 265 dzików; 

3) 7 świniodzików. 

  

                                                           
2 African swine fever. 
3 Do dnia złożenia sprawozdania stwierdzono 176 przypadków ASF u dzików. 
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2.1. Obszary objęte restrykcjami (mapy) 

Obszary objęte restrykcjami zostały ustanowione na terytorium Polski po raz pierwszy 

mocą decyzji wykonawczej Komisji 2014/178/UE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 

środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru 

świń w niektórych państwach członkowskich. Decyzja ta, zarówno w zakresie wskazania 

obszarów objętych różnymi restrykcjami, jak i katalogu obowiązujących w niej środków, 

została wdrożona do polskiego prawodawstwa rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku 

z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń4  

Ww. decyzja została zastąpiona, obowiązującą do dnia dzisiejszego, decyzją wykonawczą 

Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli 

w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych 

państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE (wielokrotnie 

nowelizowaną). Konieczne było więc wydanie rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku 

z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń5.  

Przywołane wyżej akty prawne określają podstawowe wymogi dotyczące bioasekuracji 

w gospodarstwach położonych na obszarach objętych restrykcjami (obszar zagrożenia, 

obszar objęty ograniczeniami, obszar ochronny), a także obowiązujące w tych obszarach 

ograniczenia, nakazy i zakazy dotyczące możliwości przemieszczania: 

1) świń pochodzących z tych obszarów oraz pozyskanych z tych świń (lub na tych 

obszarach) produktów, takich jak mięso, nasienie, komórki jajowe, zarodki oraz 

produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego; 

2) dzików oraz pozyskanych z nich produktów (w szczególności mięsa). 

Poniżej opisano najważniejsze ograniczenia dotyczące przemieszczania świń 

w poszczególnych obszarach. 

1. Obszar zagrożenia (strefa niebieska). 

Przy zachowaniu szczegółowych wymagań określonych w rozporządzeniu6, możliwe 

jest przemieszczanie świń: 

1) na obszarze zagrożenia; 

2) poza obszar zagrożenia (pomimo ogólnego zakazu): 

a) do obszaru objętego ograniczeniami, 

b) do obszaru zagrożenia lub obszaru objętego ograniczeniami na terytorium 

innego państwa członkowskiego UE; 

c) do miejsc na całym terytorium RP - do natychmiastowego uboju. 

 

                                                           
4 Dz. U. poz. 420 z późn. zm. 
5 Dz. U. poz. 711 z późn. zm. 
6 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych 
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 711 z późn. zm.). 
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2. Obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona). 

Przy zachowaniu szczegółowych wymagań określonych w rozporządzeniu, możliwe 

jest przemieszczanie świń: 

1) na obszarze objętym ograniczeniami; 

2) poza obszar objęty ograniczeniami (pomimo ogólnego zakazu): 

a) do obszaru zagrożenia; 

b) do obszaru ochronnego; 

c) do obszaru zagrożenia lub obszaru objętego ograniczeniami na terytorium 

innego państwa członkowskiego UE, 

d) do miejsc na całym terytorium RP. 

3. Obszar ochronny (strefa żółta).  

Przy zachowaniu szczegółowych wymagań określonych w rozporządzeniu, możliwe 

jest przemieszczanie świń: 

1) na obszarze ochronnym; 

2) poza obszar ochronny: 

a) do obszaru zagrożenia; 

b) do obszaru objętego ograniczeniami; 

c) do miejsc na całym terytorium RP, 

d) do miejsc poza terytorium RP (pomimo ogólnego zakazu) 

4. Niezależnie od ograniczeń obowiązujących na ww. obszarach, w przypadku 
wyznaczenia ogniska ASF określa się: 

1) obszar zapowietrzony o promieniu co najmniej 3 km; 

2) obszar zagrożony sięgający co najmniej 7 km poza obszar zapowietrzony 

z uwzględnieniem wyników dochodzenia epizootycznego, warunków geograficznych, 
a w szczególności naturalnych lub sztucznych barier, odległości pomiędzy 
gospodarstwami, w których są utrzymywane świnie, dróg przemieszczania świń oraz 
lokalizacji rzeźni i zakładów przetwórczych. 

W obrębie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego obowiązuje bezwzględny 

zakaz wyprowadzania świń z gospodarstwa. 

Wizualizacja obszarów objętych restrykcjami została przedstawiona w załączniku nr 1.  
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3. Pełnomocnik Rządu ds. działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego 

pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

3.1. Podstawa prawna działania, kompetencje, zadania 

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem 

afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi realizację 

kompetencji przewidzianych w art. 10 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie 

Ministrów, zgodnie z którymi Rada Ministrów może ustanowić pełnomocnika Rządu do 

określonych spraw, których przekazanie członkom Rady Ministrów nie jest celowe (art. 

10 ust. 1) oraz określa, w drodze rozporządzenia, zakres udzielonych pełnomocnikowi 

upoważnień, sposób sprawowania nadzoru nad jego działalnością oraz sposób 

zapewnienia pełnomocnikowi obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej 

i kancelaryjno-biurowej (art. 10 ust. 4). 

Pełnomocnik Rządu działa na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

26 września 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw działań 

związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej7, zwanego dalej „rozporządzeniem Rady Ministrów”. 

Zgodnie § 2 rozporządzenia, do zadań Pełnomocnika Rządu należy: 

1) koordynacja działań związanych z wystąpieniem ASF na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w tym: 

a) analiza, ocena i monitorowanie sytuacji epizootycznej związanej z afrykańskim 

pomorem świń, 

b) analiza sytuacji ekonomicznej i możliwości gospodarowania gospodarstw 

rolnych znajdujących się na obszarach objętych nakazami, zakazami lub 

ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi 

w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń; 

2) podejmowanie działań, w tym przedstawianie rozwiązań prawnych, związanych ze 

zwalczaniem lub ograniczaniem rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, 

lub łagodzeniem skutków ekonomicznych związanych z wystąpieniem tej choroby; 

3) koordynacja podejmowanych działań, w tym właściwych służb i inspekcji, 

związanych ze zwalczaniem lub ograniczaniem rozprzestrzeniania się afrykańskiego 

pomoru świń; 

4) koordynacja polityki informacyjnej w zakresie zwalczania lub ograniczania 

rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń oraz łagodzenia skutków 

ekonomicznych związanych z wystąpieniem tej choroby; 

5) koordynacja działań w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym inicjatyw 

w zakresie porozumień i umów międzynarodowych, związanych ze zwalczaniem lub 

ograniczaniem rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń oraz łagodzeniem 

skutków ekonomicznych związanych z wystąpieniem tej choroby; 

                                                           
7 Dz. U. poz. 1546. 
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6) ocena podejmowanych działań związanych ze zwalczaniem lub ograniczaniem 

rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, lub łagodzeniem skutków 

ekonomicznych związanych z wystąpieniem tej choroby oraz przedstawianie 

propozycji w tym zakresie właściwym organom administracji publicznej, w tym 

organom jednostek samorządu terytorialnego. 

Pełnomocnik Rządu w zakresie swoich kompetencji może: 

1) przedstawiać Radzie Ministrów do rozpatrzenia projekty dokumentów rządowych, 

w tym projekty aktów prawnych; 

2) przedstawiać właściwym organom administracji publicznej, w tym organom 

jednostek samorządu terytorialnego, projekty aktów prawnych w sprawach 

należących do ich właściwości, związane ze zwalczaniem lub ograniczaniem 

rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, lub łagodzeniem skutków 

ekonomicznych związanych z wystąpieniem tej choroby. 

Projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających znaczenie dla 

realizacji zadań Pełnomocnika Rządu podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika. 

Pełnomocnik wykonuje swoje zadania: 

1) we współdziałaniu z właściwymi organami administracji rządowej oraz 

państwowymi jednostkami organizacyjnymi, które są zobowiązane do współpracy 

i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu 

informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań; 

2) przy współpracy z Międzyresortowym Zespołem do spraw łagodzenia skutków 

związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. 

Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może podejmować 

współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami 

pozarządowymi oraz zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz. 

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową 

w zakresie zadań Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

3.2. Pełnomocnik 

Z dniem 28 września 2016 r. decyzją Prezesa Rady Ministrów na stanowisko 

Pełnomocnika Rządu został powołany Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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3.3. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. działań związanych z wystąpieniem 

afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Stosownie do § 8 rozporządzenia Rady Ministrów, obsługę merytoryczną, organizacyjno-

prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową w zakresie zadań Pełnomocnika Rządu 

zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Realizacja powyższego zobowiązania 

wymagała utworzenia w strukturze Ministerstwa odpowiedniej komórki organizacyjnej 

mogącej przejąć część ww. zadań. 

W tym celu, powołano w dniu 16 listopada 2016 r. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. działań 

związanych z wystąpieniem ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, któremu 

zgodnie z § 27 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

powierzono realizację zadań związanych z obsługą organizacyjną, techniczną oraz 

kancelaryjno-biurową Pełnomocnika Rządu. Obsługę Pełnomocnika Rządu w zakresie 

merytorycznym i prawnym, mając na względzie optymalizację zatrudnienia, 

pozostawiono w istniejących już Biurach i Departamentach Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 

Stan kadrowy Biura na dzień 31 grudnia 2016 r.: 

1) Dominik Tomczak, Stanowisko samodzielne ds. działań podejmowanych w związku 

z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Kierujący Biurem); 

2) Justyna Izdebska, Stanowisko samodzielne ds. działań podejmowanych w związku 

z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(główny specjalista).  
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4. Grupy i zespoły współpracujące z Pełnomocnikiem Rządu 

4.1. Międzyresortowy Zespół ds. łagodzenia skutków związanych 

z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń 

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów Pełnomocnik Rządu 

współpracuje, w ramach wykonywania swoich zadań, z Międzyresortowym Zespołem do 

spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego 

pomoru świń (zwanym dalej Zespołem). 

Zespół został utworzony zarządzeniem nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 

2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych 

z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń8, w związku z narastaniem 

przypadków oraz ognisk choroby w północno-wschodniej części Polski.  

Zespół stanowi organ pomocniczy Rady Ministrów, w jego skład wchodzą: 

1) przewodniczący – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

2) członkowie Zespołu: 

a) zastępca przewodniczącego – sekretarz stanu albo podsekretarz stanu 

wyznaczony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

b) po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, 

wyznaczonym przez: 

 Ministra Energii, 

 Ministra Finansów, 

 Ministra Infrastruktury i Budownictwa, 

 Ministra Obrony Narodowej, 

 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

 Ministra Spraw Zagranicznych, 

 Ministra Środowiska, 

 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 

3) sekretarz Zespołu – dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego, Spraw 

Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. Jednocześnie ww. Departament zapewnia obsługę prac Zespołu. 

Do najważniejszych zadań Zespołu należy: 

1) analiza skutków społeczno-ekonomicznych związanych z występowaniem 

przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

2) przygotowanie propozycji rozwiązań, w tym legislacyjnych, w celu ograniczenia 

negatywnych, związanych z wystąpieniem ASF na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, skutków ekonomicznych dla producentów, przetwórców i eksporterów; 

                                                           
8 M. P. poz. 785. 
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3) wypracowywanie propozycji działań w celu zniesienia, związanych z wystąpieniem 

ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, istniejących barier i ograniczeń 

w eksporcie świń, mięsa wieprzowego i produktów z mięsa wieprzowego; 

4) analiza przepisów prawnych, w tym mechanizmów pomocowych dostępnych na 

poziomie Unii Europejskiej, w celu wypracowywania propozycji rozwiązań na 

poziomie krajowym łagodzących skutki występowania ASF na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) monitorowanie i opiniowanie wypracowywanych w komórkach organizacyjnych 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w jednostkach organizacyjnych 

podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kierunków 

działań w celu minimalizacji występowania ASF na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w tym zasad ich finansowania; 

6) proponowanie kierunków współpracy właściwych ministrów i koordynacja tej 

współpracy oraz proponowanie kierunków współpracy właściwych ministrów 

i organizacji zrzeszających producentów, przetwórców i eksporterów w zakresie 

działań związanych z łagodzeniem skutków występowania ASF na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

7) przygotowywanie propozycji informacji i komunikatów związanych 

z występowaniem ASF w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1–6; 

8) współpraca z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w zakresie wypracowania 

propozycji działań, jakie powinny zostać podjęte w związku z występowaniem ASF na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

9) przygotowanie propozycji działań, jakie powinny zostać podjęte przez: 

a) Policję, straże gminne, Inspekcję Transportu Drogowego, Inspekcję 

Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną – w celu kontroli 

przemieszczania świń i produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od 

świń, miejsc sprzedaży i obrotu tymi produktami na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w tym w szczególności na obszarze województwa podlaskiego, 

mazowieckiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego, 

b) Służbę Celną i Straż Graniczną – w celu kontroli zapobiegania nielegalnemu 

wwozowi świń i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, 

c) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Służbę Leśną oraz 

organizacje zrzeszające myśliwych – w celu wsparcia monitorowania 

i zwalczania ASF u dzików. 

Zespół realizuje swoje zadania, uwzględniając ustalenia zapadające na posiedzeniach 

Zespołu. Protokoły z posiedzeń, postanowienia i uchwały przesyłane są do wiadomości 

uczestników (oryginały znajdują się w Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 

Do dnia 31 grudnia 2016 r. odbyło się 7 posiedzeń Zespołu. 
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Przewodniczący Zespołu wydał w dniu: 

1) 24 sierpnia 2016 r. postanowienie nr 1/2016 w sprawie powołania grupy roboczej 

do spraw monitorowania i zwalczania ASF u dzików, 

2) 6 grudnia 2016 r. postanowienie nr 2/2016 w sprawie powołania grupy roboczej do 

spraw zintensyfikowania badań naukowych nad wirusem afrykańskiego pomoru 

świń. 

Zespół zobowiązał: 

1) uchwałą nr 1/2016 z dnia 25.08.2016 r. Ministra Środowiska do podjęcia działań 

zmierzających do ograniczenia populacji dzików do poziomu co najwyżej 0,5 

osobnika /km2 (w związku z brakiem realizacji przez Polski Związek Łowiecki 

zobowiązań dotyczących prowadzenia odstrzałów sanitarnych), 

2) uchwałą nr 2/2016 z dnia 25.08.2016 r.:  

a) Ministra Środowiska do spowodowania aktywnej współpracy z organami 

samorządu gminnego w zakresie sprawnego tworzenia grzebowisk, 

b) Głównego Lekarza Weterynarii do inicjatywy i aktywnej współpracy w zakresie 

sprawnego tworzenia grzebowisk. 

3) uchwałą nr 3/2016 z dnia 25.08.2016 r.:  

a) Głównego Lekarza Weterynarii, 

b) Przewodniczącego Grupy Roboczej, 

c) Członków Zespołu, 

do składania, do piątku każdego tygodnia pisemnych sprawozdań dotyczących 

działań podjętych w związku z realizacją zadań Zespołu. 

Zespół opracował „Szczegółowe rekomendacje w zakresie niezbędnych działań dla 

ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP”, które zostały przedstawione, 

a następnie zatwierdzone do realizacji na posiedzeniach Rządowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w dniach 8 i 21 września 2016 r. 

Opracowano następujące rekomendacje: 

1) maksymalnie zredukować populację dzików na terenie pięciu granicznych 

województw (warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, 

podkarpackiego), a w pozostałej części kraju, ze szczególnym uwzględnieniem 

parków narodowych, do poziomu poniżej 0,5 dzika/km2; 

2) egzekwowanie i kontrola zawierania i wykonywania umów na odstrzał sanitarny 

dzików przez koła łowieckie; 

3) kontrola realizacji odstrzału dzików w ramach planowej gospodarki łowieckiej; 

4) wprowadzenie zmian w prawie łowieckim dotyczących warunków dzierżawienia 

terenów łowieckich przez koła łowieckie oraz ułatwienia prowadzenia polowań 

członkom niezrzeszonym (usunąć zapisy dotyczące prawa pierwodzierżawy); 

5) wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej o wsparcie wojska do poszukiwania 

padłych dzików na terenie województw dotkniętych wirusem ASF; 
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6) zintensyfikowanie działań zmierzających do wyszukiwania, badania i utylizacji 

padłych dzików; 

7) zintensyfikować działania w zakresie tworzenia grzebowisk, umożliwiających 

bezpieczną utylizację trzody. Wyznaczyć jedno grzebowisko na dwa sąsiadujące 

powiaty; 

8) wprowadzić ryczałtowe wynagrodzenia myśliwych (nie kół łowieckich) za 

odstrzelone dziki; 

9) rozpoznanie możliwości jednostek/służb/instytucji podległych poszczególnym 

ministrom w zakresie wdrożenia przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru 

świń na terytorium RP; 

10) zatrudnienie Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego zastępcy w trybie powołania 

na wyższe stanowisko Służby Cywilnej (co umożliwi pracodawcy adekwatne 

reagowanie w przypadkach stwierdzenia naruszeń bądź niewykonywania 

obowiązków); 

11) zintensyfikowanie i bezwzględne egzekwowanie wykonywania kontroli granicznej 

na północnym i wschodnim odcinku granicy państwowej, pod kątem 

wyeliminowania wwozu żywności, w szczególności mięsa wieprzowego, dziczyzny 

i ich przetworów (także w ilościach na użytek indywidualny); 

12) zintensyfikowanie akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do funkcjonariuszy 

Straży Granicznej i Służby Celnej pełniących służbę w przejściach granicznych 

i patrolujących granicę państwową, w celu podniesienia świadomości co do skali 

zagrożenia, jakie dla  gospodarki kraju stanowi nielegalny wwóz mięsa 

wieprzowego i produktów z wieprzowiny; 

13) opracowanie szczegółowych zasad i procedur działania, a także katalogu narzędzi 

operacyjnych w zakresie prowadzenia interwencji oraz zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się ASF dla służb udzielających wsparcia Inspekcji 

Weterynaryjnej w zakresie walki z afrykańskim pomorem świń, tj. Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej; 

14) zintensyfikowanie działań operacyjnych i dochodzeniowo-śledczych w zakresie 

ustalenia źródeł zakażenia w aktualnie występujących ogniskach ASF oraz dróg 

przenoszenia się wirusa; 

15) przekazywać podmiotom zaangażowanym w zwalczanie wirusa ASF informacje 

o sytuacji związanej z ASF na terenie Rosji, Białorusi i Ukrainy; 

16) zintensyfikować przez placówki konsularne w Rosji, Estonii oraz na Litwie, Łotwie, 

Ukrainie i Białorusi działania informacyjne w kwestii bezwzględnego zakazu wwozu 

do Polski mięsa oraz jego przetworów, w myśli rozporządzenia (WE) 206/2009; 

17) zapewnić bezwzględne i skuteczne egzekwowanie sankcji karnych za naruszanie 

przepisów określających nakazy i zakazy, w związku z zapobieganiem 

i zwalczaniem chorób zwierząt; 

18) wprowadzić zakaz handlu świniami na targowiskach w całym kraju; 

19) obligatoryjnie wprowadzić świadectwa zdrowia dla wszystkich przemieszczeń świń 

na terenie całego kraju; 
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20) wprowadzenie i obligatoryjne stosowanie zasad bioasekuracji (w tym ogrodzeń) dla 

wszystkich gospodarstw utrzymujących świnie na terenie kraju, a następnie 

sprawdzenie stopnia bioasekuracji oraz stanu liczebności i identyfikacji każdej 

chlewni przez powiatowego lekarza weterynarii; 

21) wprowadzenie i bezwzględne egzekwowanie zakazu produkcji w chlewniach 

nieprzestrzegających zasad bioasekuracji; 

22) ścisłe egzekwowanie obligatoryjnej rejestracji w Centralnej Bazie Danych (CBD 

ARiMR) liczby świń; 

23) zintensyfikowanie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród rolników 

z wykorzystaniem lokalnych środków przekazu ze szczególnym uwzględnieniem 

zasad bioasekuracji; 

24) prowadzić medialną akcję informacyjną; 

25) zorganizowanie i przeprowadzenie panelu eksperckiego dotyczącego 

podsumowania stanu badań i perspektyw naukowo-badawczych w zakresie 

weterynarii, wirusologii i mikrobiologii w celu ograniczenia rozprzestrzeniania 

wirusa ASF; 

26) zintensyfikowanie badań naukowych nad ASF oraz skutecznością obecnie 

podejmowanych działań; 

27) opracować plan operacyjnego działania w zakresie zapobiegania i zwalczania ASF 

dla obszarów najbardziej zagrożonych wystąpieniem choroby; 

28) aktualizacja Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego w zakresie epizootii. 

Szczegóły dotyczące stanu realizacji rekomendacji przedstawia załącznik nr 2. 

4.1.1. Grupa robocza ds. monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń 

u dzików 

W ramach Międzyresortowego Zespołu funkcjonuje Grupa Robocza ds. 

monitorowania i  zwalczania ASF u dzików (powołana w dniu 24 sierpnia 2016 r. 

Postanowieniem nr 1/2016 Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do 

spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego 

pomoru świń w sprawie powołania grupy roboczej do spraw monitorowania 

i zwalczania ASF u dzików), zwana dalej: „Grupą Roboczą ds. dzików”). 

Kierowanie Grupą powierzono Ministrowi Środowiska. 

W skład ww. Grupy Roboczej ds. dzików wchodzą przedstawiciele: 

1) Ministerstwa Środowiska; 

2) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

3) Głównego Inspektoratu Weterynarii; 

4) Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu 

Badawczego w Puławach; 

5) Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego; 

6) Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. 
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Do najważniejszych zadań Grupy Roboczej ds. dzików należy:  

1) wypracowanie zasad współpracy służb podległych lub nadzorowanych przez 

organy, których przedstawiciele wchodzą w skład Międzyresortowego 

Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem 

przypadków afrykańskiego pomoru świń; 

2) analiza przepisów prawnych mających wpływ na wykrycie, zwalczenie 

i ograniczenie występowania afrykańskiego pomoru świń, w szczególności 

w zakresie: 

a) zasadności zmiany rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 

2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. 

U. Nr 48, poz. 459 z późn. zm.), w kontekście skuteczności zwalczania 

afrykańskiego pomoru świń oraz zgłaszanych problemów etycznych 

dotyczących polowań na lochy prośne i prowadzące warchlaki,  

b) zmian przepisów prawa w celu umożliwienia odstrzału dzików 

w otulinach parków narodowych bądź przedstawienie propozycji 

działań alternatywnych dla odstrzału,  

c) skuteczności środków prawnych określonych w art. 45 ustawy z 13 

października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 z późn. 

zm.) w kontekście realizacji rocznych planów łowieckich,  

d) wykorzystania mechanizmu zmiany rocznych planów łowieckich oraz 

wieloletnich łowieckich planów hodowlanych, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. 

w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów 

hodowlanych (Dz. U. Nr 221, poz. 1646 z późn. zm.) w związku 

z wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi 

zwalczania na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, 

3) analiza i opracowanie propozycji skutecznych metod realizacji planów 

łowieckich jako jednego z głównych mechanizmów ograniczenia 

rozprzestrzeniania afrykańskiego pomoru świń u dzików, przez: 

a) zdiagnozowanie problemów przy wykonywaniu polowań na dziki oraz 

wypracowanie rozwiązań mających na celu poprawę realizacji rocznych 

planów łowieckich dotyczących dzików, 

b) przeanalizowanie metod liczenia pogłowia dzików, w kontekście ich 

dokładności; 
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4) analiza zależności pomiędzy czynnikami środowiskowymi i rolnymi 

w kontekście wzrostu pogłowia dzików oraz opracowanie propozycji 

rozwiązań wpływających na ograniczenie tej tendencji, a w szczególności:  

a) analiza zmiany struktury upraw rolnych (duże areały kukurydzy) 

względem powiększenia liczebności dzików oraz oszacowanie 

rzeczywistej „pojemności środowiska” dla tego gatunku,  

b) analiza dowodów naukowych i przedstawienie wniosków z działań 

rzeczywistych mających wpływ na gęstość populacji dzika określonej na 

poziomie 0,5 dzika na km2, umożliwiających zmniejszenie zagrożenia 

rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, 

Grupa Robocza ds. dzików realizuje także zadania wynikające z ustaleń 

Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem 

przypadków afrykańskiego pomoru świń. Protokoły z posiedzeń, przesyłane są do 

wiadomości uczestników (oryginały znajdują się w Centrum Zarządzania 

Kryzysowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 

Do dnia 31 grudnia 2016 r. odbyły się 3 posiedzenia, na których omawiano m. in.: 

1) stan populacji dzika; 

2) stan realizacji odstrzału sanitarnego dzików; 

3) możliwość wprowadzenia działań w celu ograniczenia się ASF w obrębie 

i z obszaru Białowieskiego parku Narodowego; 

4) analiza przepisów prawnych mających wpływ na wykrycie, ograniczenie 

i zwalczenie występowania ASF; 

5) analiza zależności pomiędzy czynnikami środowiskowymi i rolnymi 

w kontekście wzrostu pogłowia dzików; 

6) problemy w wykonaniu odstrzału (planowanego i sanitarnego) dzików oraz 

propozycje ich rozwiązania; 

7) analiza i perspektywy rozprzestrzeniania się wirusa wśród dzików. 

Protokoły z ww. posiedzeń przesyłane były na bieżąco do wiadomości uczestników 

(oryginały znajdują się w Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi). 

4.1.2. Grupa Robocza ds. zintensyfikowania badań naukowych nad wirusem 

afrykańskiego pomoru świń 

W grudniu 2016 r. w ramach Międzyresortowego Zespołu powołano Grupę Roboczą 

do spraw zintensyfikowania badań naukowych nad wirusem afrykańskiego pomoru 

świń (postanowienie nr 2/2016 Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu ds. 

łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru 

świń w sprawie powołania grupy roboczej do spraw zintensyfikowania badań 

naukowych nad wirusem afrykańskiego pomoru świń), zwaną dalej Grupą Roboczą 

ds. badań. Pracami Grupy kieruje Podsekretarz Stanu w MRiRW – Ewa Lech. 
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Do zadań grupy należy przygotowanie propozycji działań mających na celu 

zintensyfikowanie badań naukowych nad wirusem afrykańskiego pomoru świń oraz 

skuteczności obecnie podejmowanych działań, z uwzględnieniem: 

1) dorobku naukowego w zakresie analizy sekwencji nukleotydowej genów 

wirusa ASF, których ekspresja może mieć potencjalny udział w hamowaniu 

odpowiedzi immunologicznej zakażonych dzików lub świń; 

2) analizy wyników kompletnych genomów ASFV po zastosowaniu techniki 

sekwencjonowania następnej generacji, celem bardziej precyzyjnego 

określenia wzajemnego związku pomiędzy poszczególnymi ogniskami ASF 

u świń oraz ewentualnego ustalenia ich pochodzenia; 

3) analizy czasowo-przestrzennej występowania ognisk ASF u świń 

i przypadków tej choroby u dzików; 

4) oceny możliwości opracowania skutecznej szczepionki przeciw ASF; 

5) oceny możliwości opracowania testów diagnostycznych różnicujących 

zwierzęta chore od zaszczepionych. 

W skład Grupy Roboczej ds. badań wchodzą przedstawiciele: 

1) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

2) Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu 

Badawczego w Puławach; 

3) Głównego Inspektoratu Weterynarii;  

4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

5) Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr Jana Sehna; 

6) Instytutu Genetyki Sądowej; 

7) Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk; 

8) Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej; 

9) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Medycyny 

Weterynaryjnej; 

10) Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. 

Pierwsze posiedzenie Grupy planowane jest na styczeń 2017 r. 
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4.2. Grupa Zadaniowa ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem 

przypadków afrykańskiego pomoru świń 

Grupa Zadaniowa do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków 

afrykańskiego pomoru świń (zwana dalej Grupą Zadaniową) została wyłoniona z Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi9. Pracami Grupy kieruje 

Podsekretarz Stanu w MRiRW – Ewa Lech. 

W 2016 r. Grupa Zadaniowa zebrała się 21 razy.  

Protokoły z posiedzeń przesyłane były na bieżąco do wiadomości uczestników (oryginały 

znajdują się w Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 

Podstawowe zadania, które Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi postawił przed Grupą 

Zadaniową dotyczą poniższej tematyki: 

1) analiza skutków społeczno-ekonomicznych związanych z występowaniem ASF na 

terytorium Polski; 

2) przygotowywanie propozycji rozwiązań w celu ograniczenia negatywnych, 

związanych z wystąpieniem ASF, skutków gospodarczych dla producentów, 

przetwórców i eksporterów; 

3) wypracowywanie propozycji działań w celu zniesienia związanych z wystąpieniem 

ASF, istniejących barier i ograniczeń w eksporcie świń, mięsa wieprzowego 

i produktów z mięsa wieprzowego; 

4) analiza przepisów prawnych, w tym  mechanizmów pomocowych  dostępnych  na 

poziomie UE, celem wypracowywania propozycji rozwiązań na poziomie krajowym 

łagodzących skutki występowania ASF w Polsce; 

5) monitorowanie  i opiniowanie wypracowywanych w  komórkach organizacyjnych 

MRiRW oraz instytucjach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi kierunków działań mających na celu minimalizację występowania 

ASF w Polsce, w tym zasad ich finansowania; 

6) proponowanie  kierunków i koordynacja współpracy z innymi ministerstwami oraz 

organizacjami zrzeszającymi  producentów, przetwórców i eksporterów w zakresie  

działań związanych z łagodzeniem skutków występowania ASF w Polsce; 

7) przygotowywanie propozycji informacji i komunikatów związanych 

z występowaniem ASF w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1-6; 

8) współpraca z Krajowym Zespołem Kryzysowym powołanym przy Głównym 

Lekarzu Weterynarii ds. afrykańskiego pomoru świń na mocy zarządzenia 

nr 4/2014 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 23 lipca 2014 r.; 

  

                                                           
9 Podstawą do wyłonienia ww. Grupy z Zespołu Zarządzania Kryzysowego MRiRW jest § 3 ust. 5 zarządzenia nr 17 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmienione zarządzeniem nr 14 Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju oraz zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w dniu 25 stycznia 2016 r. wniosek o zaktualizowanie zakresu zadaniowego i składu osobowego Grupy Zadaniowej 
ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (GZ ds. ASF). 
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9) skoordynowanie działań z Międzyresortowym Zespołem do spraw łagodzenia 

skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, 

powołanego zarządzeniem nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 

2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków 

związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. 

W ramach posiedzeń Grupy Zadaniowej (na które zapraszano też przedstawicieli spoza 

resoru rolnictwa w tym wojewodów oraz związanych np. z hodowlą i produkcją trzody 

chlewnej) na bieżąco monitorowano przebieg występowania ASF na terenie kraju. 

Wypracowano szereg propozycji, które były następnie rekomendowane na posiedzeniach 

Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem 

przypadków afrykańskiego pomoru świń.  

Zaproponowano m. in. następującą listę zagadnień, które powinny zostać skoordynowane 

w ramach działań międzyresortowych skierowanych w celu zwalczenia ASF: 

1) stan realizacji odstrzału sanitarnego dzików, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie odstrzału sanitarnego 

- intensyfikacja odstrzału - Ministerstwo Środowiska; 

2) wzmocnienie nadzoru nad pozyskiwaniem dzików – w szczególności na obszarze 

województwa podlaskiego (prawidłowe postępowanie z tuszami odstrzelonych 

dzików oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego pozyskanymi od 

dzików, dostarczanie wszystkich odstrzelonych dzików do badań, prawidłowe 

pobieranie próbek przez myśliwych, bezwzględne przestrzeganie zasad 

bioasekuracji - Ministerstwo Środowiska; 

3) możliwości wprowadzenia działań w celu ograniczenia szerzenia się afrykańskiego 

pomoru świń w obrębie i z obszaru Białowieskiego Parku Narodowego - 

Ministerstwo Środowiska; 

4) wsparcie Inspekcji Weterynaryjnej przez Komendę Główną Policji w zakresie: 

a) prowadzonych przez powiatowych lekarzy weterynarii dochodzeń 

epizootycznych w związku z wystąpieniem ognisk ASF na terytorium RP, 

w szczególności w zakresie prowadzenia przesłuchań właścicieli zwierząt lub 

przesłuchań osób, od których  niezbędne jest pozyskanie informacji 

dotyczących sprawy oraz w przypadku konieczności przeszukań pomieszczeń 

gospodarskich lub mieszkalnych w celu pozyskania dowodów lub ustalenia 

niezbędnych faktów, 

b) kontroli środków transportu mogących przewozić zwierzęta (świnie) lub 

produkty pochodzenia zwierzęcego, 

c) kontroli targowisk niepodlegających nadzorowi IW w zakresie nielegalnej 

sprzedaży świń, monitoring ofert sprzedaży świń w internecie, monitorowanie 

ogłoszeń z prasy lokalnej – kontrole oferujących sprzedaż, 

d) konwojowania transportów, np. zwłok uśpionych zwierząt do zakładu 

utylizacyjnego (duże odległości); 
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5) prowadzenie kontroli środków transportu  mogących przewozić zwierzęta (świnie) 

lub produkty pochodzenia zwierzęcego na drogach (w szczególności środków 

transportu opuszczających obszar województwa podlaskiego – drogi wylotowe, 

patrole na drogach lokalnych) - Główny Inspektorat  Transportu Drogowego; 

6) prowadzenie wzmożonych kontroli targowisk w celu wykrywania nielegalnej 

sprzedaży mięsa świń i przetworów, w szczególności w województwie podlaskim - 

Główny Inspektorat Sanitarny; 

7) prowadzenie wzmożonych kontroli zakładów zbiorowego żywienia (lokalnych) 

w szczególności oferujących gastronomię na uroczystości rodzinne (wesela) w celu 

weryfikacji źródeł pozyskania mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego 

pozyskanych od świń, stosowanych w tych zakładach i sposobu postępowania 

z odpadami kuchennymi - Główny Inspektorat Sanitarny; 

8) kontrola granic w szczególności w zakresie konfiskowania żywności pochodzenia 

zwierzęcego od osób przybywających zza wschodniej granicy oraz środków 

transportu do przewozu zwierząt powracających z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Liczba 

mandatów nakładanych w poszczególnych miesiącach 2016 r. za próby wwozu 

zakazanej żywności - Służba Celna; 

9) przedstawienie problemów z egzekwowaniem poszczególnych przepisów 

i trudności związanych ze zwalczaniem ASF przez organy Inspekcji Weterynaryjnej 

oraz propozycji rozwiązań dla tej kwestii - Główny Lekarz Weterynarii; 

10) informacja odnośnie ilości i wielkości transportów świń z Litwy na terytorium 

Polski w ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy wraz z informacją o tranzycie tych przesyłek 

przez obszary objęte restrykcjami - Główny Lekarz Weterynarii; 

11) informowanie odnośnie planów Komisji Europejskiej w odniesieniu do dalszego 

powiększania  stref w związku z ogniskami ASF- Główny Lekarz Weterynarii; 

12) programy pomocowe w zakresie zwalczania ASF - Dyrektor Departamentu 

Finansów MRiRW. 

Tematyka posiedzeń Grupy Zadaniowej obejmowała szeroki zakres zagadnień 

związanych z ograniczeniem i zlikwidowaniem występowania ASF na terenie Polski, 

w tym m. in.: 

1) przygotowywania na bieżąco materiałów na posiedzenia Międzyresortowego 

Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków ASF 

obejmujących propozycje działań finansowych, organizacyjnych, prawnych 

niezbędnych w ramach zwalczania ASF; 

2) opracowania przez Głównego Lekarza Weterynarii Planu Operacyjnego 

dotyczącego zapobiegania, szerzenia się i zwalczania ASF. Plan ma zawierać 

wariantowe propozycje działań, procedury oraz przewidywane scenariusze 

rozwoju sytuacji, w tym najbardziej niekorzystne; 

3) przygotowania informacji nt. zwalczania i zagrożeń związanych z ASF na 

posiedzenie Rządu; 
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4) przeglądu stanu prawnego w aspekcie zwalczania ASF, w tym w odniesieniu do 

realizacji odstrzału (planowego i sanitarnego) dzików: kto odpowiada, jakie środki 

prawne służą egzekucji nakładanych obowiązków, prowadzenie w sposób 

skuteczny redukcji populacji dzików; 

5) przygotowania propozycji aktów prawnych jakie należałoby zmienić lub uchwalić 

dot. ASF; 

6) opracowania przez Głównego Lekarza Weterynarii scenariusza dla Powiatowych 

Lekarzy Weterynarii dotyczącego sposobu wydawania i egzekwowania decyzji 

nakładanych na koła łowieckie w zakresie odstrzału dzików; 

7) przygotowania przez Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii 

pisemnej informacji na temat sankcji karnych jakie mogą i powinny być stosowane 

przez służbę weterynaryjną w przypadku naruszeń prawa w zakresie zwalczania 

chorób zakaźnych zwierząt; 

8) opracowania procedur postepowania po znalezieniu zwłok dzika; 

9) opracowania dla ITD i Policji krótkiej informacji (instrukcji) dot. zakresu kontroli 

prowadzonej na drodze pojazdów przewożących trzodę chlewną; 

10) opracowania i rozpropagowania ulotki informującej, że choroba ASF nie jest groźna 

dla ludzi i mięso jest zdrowe itp.; 

11) opracowania informacji (ulotek) o zmianie stref i obostrzeniach, jakie w nich 

obowiązują; 

12) przygotowania spotu reklamowego z udziałem znanych autorytetów, którzy 

przekonają społeczeństwo, że mięso ze świń z obszarów objętych chorobą ASF jest 

zdrowe; 

13) przygotowania informacji na posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego, która powinna zawierać aktualne działania Ministerstwa, prognozę 

rozwoju zagrożenia ASF i kosztów z tym związanych, wnioski i postulaty do innych 

resortów; 

14) przygotowania przez Głównego Lekarza Weterynarii harmonogramu wdrażania 

działań związanych z bioasekuracji; 

15) opracowania przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB 

szczegółowej analizy skutków wystąpienia i możliwego rozprzestrzeniania się ASF. 

Ponadto Instytut przygotował broszurkę zawierającą: alternatywne kierunki 

produkcji dla gospodarstw które zaniechają hodowlę świń, informację o możliwości 

współfinansowania kosztów zmian profilu produkcji; 

16) prowadzenia poprzez Ośrodki Doradztwa Rolniczego akcji informacyjnej dotyczącej 

przestrzegania wymogów bioasekuracji; 

17) doprecyzowania zasad znakowania świń w tym szczególnie tatuowania; 

18) uruchomienia i wykorzystania posiadanych mobilnych spalarni; 

19) zintensyfikowania działań w zakresie tworzenia grzebowisk; 

20) informowania przez służby ABW i AW o sytuacji ASF na terenie Rosji, Białorusi 

i Ukrainy; 

21) budowy ogrodzenia wzdłuż całej wschodniej granicy, które zredukuje do minimum 

ryzyko migracji zwierząt dzikich; 
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22) zwrócenia uwagi na radykalną i bezwzględną kontrolę (rewizję) na wschodnich 

przejściach granicznych przeprowadzanych przez Służby Celne i Straż Graniczną, 

mających na celu całkowite wykluczenie przewozu produktów pochodzenia 

zwierzęcego (mięsa i jego produktów) przez ludzi; 

23) wprowadzenia zakazu wstępu do lasów na terenie stref objętych restrykcjami 

w związku z wystąpieniem ASF; 

24) zintensyfikowania działań MSWiA  w zakresie wystąpienia wojewodów do Ministra 

Obrony Narodowej w sprawie poszukiwania padłych dzików w celu umożliwienia 

prowadzenia badań w ramach monitoringu ASF; 

25) wprowadzenia zakazu importu pasz, zbóż, słomy, siana i ściółki pochodzących 

z Ukrainy; 

26) wprowadzenia zakazu handlu świniami na targowiskach w całym kraju; 

27) obligatoryjnego wprowadzenia świadectw zdrowia dla wszystkich przemieszczeń 

świń na terenie całego kraju; 

28) wykorzystania mediów do podniesienia świadomości producentów, rolników, 

szkolenia lekarzy i wszystkich innych podmiotów nt. zapobiegania, zwalczania 

i skutków występowania ASF; 

29) ograniczenia transgranicznego przemieszczania się dzików poprzez wyznaczenie 

przygranicznego pasa o szerokości od 10 do 50 km z ograniczoną populacją 

do 0,2 dzika na km2 (zalecana norma UE 0,5 na km2); 

30) zidentyfikowania wszystkich gospodarstw hodujących trzodę chlewną (obecny 

system umożliwia unikanie rejestracji stad w ARiMR); 

31) zakazu obwoźnego handlu prosiętami; 

32) bezwzględnego wymagania przestrzegania zasad bioasekuracji; 

33) wprowadzenia klasyfikacji chlewni w zależności od poziomu zabezpieczenia 

przeciwepizootycznego (I, II, III kategoria); 

34) dążenia do wygaszania produkcji w chlewniach niespełniających zasad 

bioasekuracji; 

35) uszczelnienia systemu rejestracji i znakowania trzody chlewnej, w celu 

uniemożliwienia utylizacji padłych sztuk poza nadzorem służby weterynaryjnej; 

36) zmian szeregu aktów prawnych – w tym celu zaproponowano rozwiązanie 

polegające na przygotowanie odpowiedniej ustawy; 

37) przygotowania (przez GLW) do właściwych terytorialnie Wojewodów wniosków 

o wydanie rozporządzeń o zakazie organizowania targów, konkursów i pokazów 

trzody chlewnej w obszarze ochronnym; 

38) przygotowania propozycji możliwych rozwiązań na wypadek wystąpienia ASF 

w fermach wielkotowarowych. 

Ponadto, przygotowano stanowisko Polski dla Komisji Europejskiej dotyczące działań 

pomocowych oraz informację w sprawie zakresu i zasad korzystania z funduszy 

pomocowych z UE. 
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4.3. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły się dwa posiedzenia Rządowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego związane z problematyką ASF (w dniu 8 i 21 września 

br.), który wydał rekomendacje w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia 

rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP (patrz 4.1). 
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5. Działania legislacyjne 

5.1. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej10 

Przyjęcie ustawy, w kształcie zaproponowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, było odpowiedzią na sytuację panującą w sektorze trzody chlewnej w związku 

z wystąpieniem ASF. Mając na uwadze, że mięso zdrowych świń pochodzących z obszarów 

objętych restrykcjami może być przetwarzane i spożywane przez ludzi bez jakiegokolwiek 

ryzyka, podjęto działania zmierzające do wyeliminowania niepotrzebnych barier we 

wprowadzaniu do obrotu takich produktów. 

Ustawa wdraża nadzwyczajne rozwiązanie polegające na ułatwieniu nabywania przez 

podmioty publiczne produktów z mięsa wieprzowego, poprzez wyłączenie stosowania 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

Należy podkreślić, że powyższe wyłączenie dotyczy jedynie produktów wytworzonych 

z mięsa pochodzącego od świń utrzymywanych w gospodarstwach położonych na 

obszarach objętych ograniczeniami związanymi z ASF. Ustawa określa także dodatkowe 

wymagania jakie muszą zostać spełnione, by ww. produkty mogły zostać nabyte w trybie 

omawianej ustawy, m.in.: 

1) surowiec musi pochodzić od świń zakupionych po cenach rynkowych11; 

2) żywność w swoim składzie nie może zawierać mięsa innego niż wieprzowe; 

Podmioty publiczne zainteresowane nabyciem produktów z mięsa wieprzowego12 zostały 

zobowiązane, by w pierwszej kolejności udzielały zamówień w trybie omawianej ustawy. 

W ten sposób wyeliminowano istniejące dotąd bariery we wprowadzaniu do obrotu takich 

produktów, co pozytywnie wpłynęło na sytuację związaną ze skupem świń. 

W ustawie przewidziano także mechanizm pozwalający na szybkie dostosowanie regulacji 

do aktualnej sytuacja epizootycznej, polegający na upoważnieniu ministra właściwego do 

spraw rolnictwa do określania obszarów, z których mają pochodzić świnie, których mięso 

może zostać użyte do produkcji żywności nabywanej w trybie niniejszej ustawy. 

Ustawa weszła w życie w dniu 13 września 2016 r. 

W celu realizacji ustawy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwracało się dwukrotnie 

do urzędów centralnych i jednostek podległych z prośbą o podanie zapotrzebowania oraz 

planowanego terminu zakupu produktów objętych szczególnym trybem zamówień. 

                                                           
10 Dz. U. poz. 1444. 
11 Cenach netto nie niższych niż ceny zakupu netto masy poubojowej ciepłej w odpowiedniej klasie skali klasyfikacji 
EUROP w regionie, w którym świnie zostały nabyte, lub po średniej cenie dla wszystkich klas w masie żywej w regionie, 
w którym świnie zostały nabyte, opublikowanych w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym dokonano nabycia, 
w biuletynie informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydawanym na podstawie przepisów o rolniczych 
badaniach rynkowych. 
12 Które co do rodzaju, składu lub właściwości spełniają wymagania odpowiadające lub podobne do wymagań 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 przedmiotowej ustawy. 
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Pisma zostały skierowane do:  

1) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych; 

2) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej; 

3) Ministerstwa Edukacji Narodowej; 

4) Ministerstwa Energii; 

5) Ministerstwa Obrony Narodowej;  

6) Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 

7) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;  

8) Ministerstwa Sprawiedliwości; 

9) Ministerstwa Środowiska; 

10) Ministerstwa Zdrowia; 

11) Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych; 

12) Prezesa Agencji Rynku Rolnego. 

Odpowiedzi udzieliło 5 urzędów, przekazując informację o następującym 

zapotrzebowaniu: 

1) 359,49 ton w roku 2016; 

2) 471,47 ton w roku 2017. 

5.2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2016 r. 

w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub 

ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi 

ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na 

których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane 

świnie13 

Rozporządzenie określa obszary, z których mają pochodzić świnie, których mięso może 

być wykorzystane do produkcji żywności podlegającej zamówieniom w trybie ustawy 

z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem 

afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (patrz. 5.1). 

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epizootyczną oraz uwarunkowania w jakich znaleźli 

się hodowcy w związku ze środkami wprowadzonymi w ramach zwalczania afrykańskiego 

pomoru świń, wyznaczono następujące obszary: 

1) powiat bialski – gminy: Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, 

Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol; 

2) powiat białostocki – gminy Choroszcz, Turośń Kościelna, Łapy; 

3) powiat bielski – gminy: Orla, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski; 

4) powiat hajnowski – gminy: Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, 

Narew i Narewka; 

5) powiat łomżyński – gmina Łomża; 

                                                           
13 Dz. U. poz. 1520. 
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6) powiat łosicki – gminy: Sarnaki, Stara Kornica, Huszlew; 

7) powiat m. Biała Podlaska; 

8) powiat siemiatycki – gminy: Mielnik, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z m. Siemiatycze; 

9) powiat wysokomazowiecki – gminy: Kulesze Kościelne, Wysokie Mazowieckie z m. 

Wysokie Mazowieckie, Kobylin-Borzymy, Sokoły i Czyżew. 

10) powiat zambrowski – gminy: Kołaki Kościelne, Zambrów z miastem Zambrów. 

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 22 września 2016 r. 

5.3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2016 r. 

w sprawie wymagań dotyczących produktów mięsnych oraz określenia 

sposobu postępowania surowcami, które nie mogą być wykorzystane do 

produkcji produktów mięsnych14 

Rozporządzenie wskazuje skład oraz inne wymagania jakie powinny spełniać produkty 

mięsne, by mogły zostać nabyte w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 5 września 

2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru 

świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Szczególnemu trybowi zamówień podlegają produkty wysokiej jakości, zawierające 

w swoim składzie mięso pochodzące wyłącznie ze świń tj.: 

1) sterylizowane konserwy typu pasztet – zawierające nie mniej niż 30% mięsa; 

2) sterylizowane konserwy wieprzowe mięsne – zawierające nie mniej niż 65 % mięsa, 

przy czym niedopuszczalne jest użycie mięsa oddzielonego mechanicznie oraz 

skrobi, galareta lub sok mięsny stanowią nie więcej niż 25% masy produktu 

gotowego do spożycia i 35 % w przypadku konserw typu wieprzowina w sosie 

własnym. 

W rozporządzeniu określono także sposób postępowania z surowcami, które nie mogą być 

wykorzystane do produkcji produktów mięsnych. 

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 22 września 2016 r. 

  

                                                           
14 Dz. U. poz. 1521. 
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5.4. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt15 

Ustawa wprowadza szereg zmian mających na celu ułatwienie zwalczania chorób 

zakaźnych zwierząt. Nowelizacją objęto następujące akty prawne: 

1) ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 

z późn. zm.); 

2) ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 807 z późn. zm.); 

3) ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.); 

4) ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 z późn. zm.); 

5) ustawę z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1577 z późn. zm.); 

6) ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345 

z późn. zm.); 

7) ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 270 z późn. zm.) 

W wyniku wprowadzonych zmian: 

1) zwiększenie kompetencji powiatowych lekarzy weterynarii: 

a) możliwość nakazania posiadaczowi zwierząt podjęcia określonych działań 

w celu zabezpieczenia gospodarstwa przy zwalczaniu choroby zakaźnej, 

b) rozszerzenie zakresu zakazów i ograniczeń o przemieszczanie/obrót pasz, 

c) możliwość nakazania dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich 

odstrzał sanitarny zwierząt wolno żyjących (dzikich), 

d) możliwość wydania decyzji, w której powiatowy lekarz weterynarii nakaże 

usunięcie stwierdzonych uchybień w określonym terminie albo zakaże 

utrzymywania zwierząt określonych gatunków i nakaże ubój lub zabicie 

zwierząt tych gatunków bez odszkodowania, 

e) powiatowy lekarz weterynarii może nakazać zabicie lub ubój zwierząt w celu 

zmniejszenia ich populacji w gospodarstwie,  

f) możliwość nakazania zabicia zwierzęcia bez odszkodowania, w przypadku 

niewykonania w terminie decyzji nakazującej usunięcie uchybień w zakresie 

oznakowania zwierzęcia, 

g) kary pieniężne za niewykonanie niektórych obowiązków, 

h) możliwość nakazania dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich 

odstrzał sanitarny zwierząt wolno żyjących (dzikich); 

2) obowiązek znakowania świń do 30 dnia od ur.; 

3) dodatkowe oznakowanie świń tatuażem z numerem siedziby stada; 

                                                           
15 Dz. U. poz. 1605. 
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4) ryczałt za odstrzelonego dzika, wypłaca powiatowy lekarz weterynarii (myśliwemu 

70%; dzierżawcy, zarządcy, PZŁ 30%); 

5) doprecyzowanie przepisów dot. wymagań weterynaryjnych przy produkcji 

i wprowadzaniu na rynek żywności, którą pozyskano od zwierząt pochodzących 

z obszarów podlegającym restrykcjom; 

6) nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w przypadku powiatowego 

lekarza weterynarii (wyższe stanowisko w służbie cywilnej). 

Ustawa weszła wżycie w dniu 18 października 2016 r. 

5.5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 

ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw działań związanych 

z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej16 

Powołanie Pełnomocnika Rządu ds. działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego 

pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 28 września 2016 r. 

5.6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2016 r. 

w sprawie środków podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania 

się afrykańskiego pomoru świń17  

Utrata mocy: 8 października 2016 r. 

Wprowadzenie na obszarze wskazanym w poniższej decyzji, dodatkowych środków 

ochronnych, w szczególności w zakresie przemieszczania świń (wprowadzenie 

tzw. „obszarów paskowanych”). 

Wykonanie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1452  dnia 2 września 2016 r. 

dotyczącej niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do 

afrykańskiego pomoru świń w Polsce.  

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 29 września 2016 r. 

  

                                                           
16 Dz. U. poz. 1546. 
17 Dz. U. poz. 1566. 

file:///C:/Users/tomczakdominik/Desktop/ASF/Biuro%20Pełnomocnika%20Rządu%20ds.%20ASF/47.%20Dz.%20U.%20z%202016%20r.%20poz.%201546.pdf


Pełnomocnik Rządu  
ds. działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Strona | 29 

5.7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 

2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych 

w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń18 

Zniesienie dodatkowych środków ochronnych, o których mowa powyżej (zniesienie tzw. 

„obszarów paskowanych”). 

Wykonanie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1771 z dnia 30 września 2016 r. 

dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń 

w Polsce i uchylającej decyzje wykonawcze (UE) 2016/1406 i (UE) 2016/1452. 

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 8 października 2016 r. 

5.8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 

2016 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego 

pochodzącego z obszaru podlegającego ograniczeniom w zakresie zdrowia 

zwierząt19 

Zastępuje rozporządzenie MRiRW z dnia 16 września 2010 r. w sprawie produkcji 

produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających 

ograniczeniom, nakazom lub zakazom (Dz. U. z 2015 poz. 391). 

Konieczność wydania rozporządzenia wynikała ze zmiany brzmienia art. 9 i 10 ustawy 

z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, w tym przepisu 

upoważniającego do wydania rozporządzenia. Wprowadzenie rozporządzenia pozwoli 

uniknąć rozbieżności interpretacyjnych (zmiany redakcyjne).  

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 27 października 2016 r. 

5.9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 

2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych 

w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń20 

Wprowadzenie na terenie całego kraju obowiązkowych świadectw zdrowia dla świń 

kierowanych do rzeźni. 

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 4 listopada 2016 r. 

  

                                                           
18 Dz. U. poz. 1762. 
19 Dz. U. poz. 1644. 
20 Dz. U. poz. 1770. 
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5.10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 

2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych 

w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń21 

Rozporządzenie wdraża postanowienia decyzji Komisji 2015/2433/UE umożliwiające 

przemieszczanie zwierząt i produktów pomiędzy państwami członkowskimi 

wymienionymi w decyzji 2014/709/UE (Estonia, Litwa, Łotwa). 

Rozporządzenie umożliwiło przemieszczanie świń z obszaru zagrożenia: 

1) do obszaru objętego ograniczeniami; 

2) do natychmiastowego uboju na całym terytorium RP. 

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 4 listopada 2016 r. 

5.11. Zarządzenie nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2016 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi22 

Wprowadzenie do statutu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowej komórki 

organizacyjnej tj. Biura Pełnomocnika Rządu ds. działań związanych z wystąpieniem ASF 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zarządzenie weszło w życie w dniu 11 listopada 2016 r. 

5.12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów objętych 

nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub 

ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego 

pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są 

utrzymywane świnie23 

Rozporządzenie zmienia załącznik do rozporządzenia MRiRW z dnia 19 września 2016 r. 

(patrz. 5.2) poprzez dodanie: 

1) w powiecie łosickim: gminy Łosice i gminy Platerów; 

2) w powiecie monieckim: gminy Mońki. 

Wydanie rozporządzenie wynikało z konieczności zagospodarowania świń z obszarów 

gmin, gdzie ich populacja jest najwyższa i nadal występują problemy związane ze zbytem 

zdrowych świń utrzymywanych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub 

ograniczeniami oraz innymi środkami lub ochronnym ustanowiony w związku 

z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.  

                                                           
21 Dz. U. poz. 1797. 
22 M. P. poz. 1097. 
23 Dz. U. poz. 2015. 



Pełnomocnik Rządu  
ds. działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Strona | 31 

Na obszarze ww. gmin odnotowano największą liczbę świń spośród gmin objętych 

nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi 

ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. 

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 14 grudnia 2016 r. 

5.13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensat za nieprzerwane 

nieutrzymywanie świń w gospodarstwie24 

Wydanie rozporządzenie wynikało z konieczności dostosowania przepisów do wypłat 

rekompensat kolejnym uprawnionym, z uwagi na rozszerzenie terytorialnego zasięgu 

programu bioasekuracji oraz ponowne umożliwienie rezygnacji z utrzymywania świń. 

Dotychczasowe przepisy były przygotowane na potrzeby rekompensat, których wypłaty 

rozpoczęły się w 2015 r. 

Rozporządzenie wprowadza nową stawkę za świnię w wysokości 276 zł. 

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 20 grudnia 2016 r. 

5.14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. 

w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików25 

Rozporządzenie ustala ryczałt za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików w następującej 

wysokości: 

1) w obszarach: 

a) 450 zł za samicę dzika o masie co najmniej 30 kg, 

b) 366 zł za każdego innego dzika; 

2) poza obszarami: 

a) 335 zł za samicę dzika o masie co najmniej 30 kg, 

b) 251 zł za każdego innego dzika. 

Dotyczy obszarów wymienionych w: 

 części I ust. 4 (obszar ochronny), 

 części II ust. 4 (obszar objęty ograniczeniami), 

 części III ust. 4 (obszar zagrożenia) 

załącznika do decyzji 2014/709/UE. 

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 29 grudnia 2016 r. 

  

                                                           
24 Dz. U. poz. 2061. 
25 Dz. U. poz. 2172. 
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6. Projekty aktów prawnych zmierzających do zwalczenia ASF oraz 

ograniczenia ekonomicznych skutków choroby 

6.1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności 

w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na 

rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych 

zwierząt 

Projekt wprowadza m.in. obowiązek: 

 prowadzenia rejestru środków transportu do przewozu zwierząt wjeżdżających na 

teren gospodarstwa (w przypadku zagrożenia epizootycznego), 

 prowadzenia rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane 

zwierzęta (w przypadku zagrożenia epizootycznego), 

 wykorzystywania narzędzi i sprzętu do obsługi zwierząt gospodarskich wyłącznie 

w danym gospodarstwie, 

 wydzielenia miejsca do składowania zwłok zwierząt padłych w gospodarstwie. 
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7. Instrumenty wsparcia w celu złagodzenia skutków ASF 

Rozprzestrzenianie się ASF stanowi istotne zagrożenie dla krajowego rynku wieprzowiny. 

Mając na względzie, że działania zmierzające do zwalczenia ASF nie pozostają bez wpływu na 

ekonomiczne warunki funkcjonowania gospodarstw utrzymujących świnie, a także ubojni 

i zakładów przetwórczych, równolegle opracowywane były instrumenty służące złagodzeniu 

ekonomicznych skutków choroby. 

W tym celu przygotowana została przez Państwowy Instytut Ekonomiki Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, ekspertyza dotyczącą 

ekonomicznych skutków wystąpienia ASF w Polsce. Pełnomocnik Rządu zlecił opracowanie na 

jej podstawie broszury dla rolników, zawierającej informacje o możliwościach zmiany 

kierunku produkcji. 

Informator przedstawia m. in. przykładowe kalkulacje, skalę produkcji zapewniającą 

opłacalność porównywalną z dotychczasową dochodowością oraz uwarunkowania rynkowe, 

przy uwzględnieniu wyposażenia gospodarstwa, budynków, maszyn, zasobów ziemi, 

przewidywanej opłacalności, dostępu do rynków zbytu oraz wieku, wykształcenia 

i doświadczenia zawodowego rolnika. Broszura jest obecnie konsultowana z ośrodkami 

doradztwa rolniczego. 

Poniżej przedstawiono przygotowane mechanizmy wsparcia i inicjatywy podjęte dla 

złagodzenia ekonomicznych skutków ASF. 

7.1. Mechanizmy pomocowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 

W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wirusa afrykańskiego 

pomoru świń, podjęte zostały prace, dzięki którym, w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej: „PROW”), możliwe będzie: 

1) wsparcie działań prewencyjnych w gospodarstwach utrzymujących świnie; 

2) wsparcie alternatywnych kierunków produkcji dla małych gospodarstw 

rezygnujących z produkcji trzody chlewnej; 

3) wsparcie niewielkich gospodarstw w podejmowaniu działalności pozarolniczej. 

Decyzją wykonawczą z dnia 9 grudnia 2016 r., zatwierdzającą zmianę programu rozwoju 

obszarów wiejskich dla Polski do celów wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Komisja Europejska zatwierdziła zmiany 

PROW. 

Poniżej przedstawione zostały mechanizmy służące ograniczeniu skutków ASF 

przewidziane w ramach PROW. Szczegółowe zasady, w tym tryb przyznawania pomocy, 

określone zostaną w przepisach aktów wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Planowany termin uruchomienia wsparcia: I połowa 2017 r. 
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7.1.1. Wsparcie inwestycji zabezpieczających przed ASF w gospodarstwach 

towarowych 

W poddziałaniu 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem 

jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych 

zjawisk klimatycznych i katastrof”, wsparcie kierowane będzie do rolników 

znajdujących się na obszarach objętych restrykcjami z uwagi na wystąpienie wirusa 

ASF. Wsparcie przeznaczone będzie na realizację operacji inwestycyjnych, 

polegających na budowie infrastruktury niezbędnej do stworzenia odpowiednich 

warunków bioasekuracji. 

Forma wsparcia: 

 refundacja do 80 % kosztów kwalifikowalnych operacji (koszty ogrodzenia 

lub niecek do dezynfekcji), 

 maksymalna kwota wsparcia: 100 000 zł. 

Kryteria wsparcia: 

 minimalny koszt operacji: 10 000 zł, 

 preferencje w przyznaniu wsparcia: wielkość stada, 

 minimalna wielkość stada: 300 sztuk. 

7.1.2. Wsparcie restrukturyzacji małych gospodarstw w alternatywnych 

kierunkach produkcji rolnej 

W poddziałaniu 6.3 „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz 

rozwoju małych gospodarstw”, w typie operacji „Restrukturyzacja małych 

gospodarstw”, wsparcie kierowane będzie do rolników prowadzących działalność 

na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem ASF, którzy zobowiążą się 

do zaprzestania produkcji trzody chlewnej. 

Forma wsparcia: 

 premia (na podstawie biznesplanu), 

 kwota wsparcia: 60 000 zł. 

Kryteria wsparcia: 

 minimalny koszt operacji: 10 000 zł, 

 preferencje w przyznaniu wsparcia: wielkość stada, 

 wielkość ekonomiczna gospodarstwa26 uprawnionego do wsparcia: poniżej 

10 000 euro (SO)27 – bez uwzględniania produkcji trzody chlewnej. 

                                                           
26 Określenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa wykonuje się na podstawie danych dotyczących rozmiaru 
działalności rolniczej, struktury upraw, stanu pogłowia zwierząt oraz opracowanych współczynników, które odnoszą 
się do poszczególnych działalności lub do grup działalności rolniczych (współczynniki SO). 
27 Standardowa Produkcja (ang. Standard Output - SO) - średnia wartość produkcji z 5 lat określonej działalności 
produkcyjnej, uzyskiwana w ciągu 1 roku z 1 ha lub od 1 zwierzęcia (wyjątki: grzyby jadalne – 100 m2, drób – 100 szt., 
pszczoły – 1 pień pszczeli, czyli 1 rodzina pszczela), w przeciętnych dla danego regionu warunkach produkcyjnych.  
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7.1.3. Wsparcie niewielkich gospodarstw rolnych w podejmowaniu pozarolniczej 

działalności 

W poddziałaniu 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej 

na obszarach wiejskich”, w typie operacji „Premia na rozpoczęcie działalności 

pozarolniczej”, pomoc będzie dotyczyć wsparcia tworzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody 

chlewnej na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem ASF. Celem 

omawianego instrumentu wsparcia jest między innymi różnicowanie działalności 

związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Forma wsparcia: 

 premia (na podstawie biznesplanu), 

 kwota wsparcia: 100 000 zł. 

Kryteria wsparcia: 

 minimalny koszt operacji: 10 000 zł, 

 preferencje w przyznaniu wsparcia: m. in. wielkość stada, 

 wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do wsparcia: poniżej 

15 000 euro (SO) – bez uwzględniania produkcji trzody chlewnej. 

7.2. Wniosek do Komisji Europejskiej 

Ministerstwo przygotowało kompleksowy program wsparcia uczestników rynku 

w sektorze wieprzowiny z terenu objętego restrykcjami z uwagi na występowanie ASF. Na 

początku listopada 2016 r. program został przekazany Komisji Europejskiej. Ewentualna 

pomoc uruchomiona zostanie po ostatecznej decyzji KE i zabezpieczeniu środków 

finansowych. W przedłożonym dokumencie Polska zawnioskowała o uruchomienie 

środków z budżetu UE celem m.in. sfinansowania rekompensat: 

1) dla producentów świń z tytułu niższych cen skupu żywca wieprzowego i prosiąt, 

utrzymujących produkcję w strefie objętej restrykcjami weterynaryjnymi oraz ze 

zwiększonymi kosztami z tytułu przetrzymywania świń; 

2) z tytułu obniżenia wartości mięsa pochodzącego ze świń utrzymywanych w strefie 

objętej restrykcjami weterynaryjnymi oraz dodatkowych kosztów przetwarzania; 

3) z tytułu zakazu utrzymywania świń w gospodarstwach w strefach objętych 

restrykcjami weterynaryjnymi. 

Pismem z dnia 9 grudnia 2016 r. Komisarz Hogan udzielił odpowiedzi na wniosek Polski, 

w której zapewnił, iż jest w pełni świadomy, że należy dołożyć wszelkich starań, aby 

powstrzymać rozprzestrzenianie się tej choroby oraz że zrekompensowanie rolnikom 

szkód ekonomicznych poniesionych przez nich na skutek wprowadzenia środków 

sanitarnych ma podstawowe znaczenie. 
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Jednocześnie, Komisarz poinformował, że polecił swoim służbom prace na poziomie 

eksperckim z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu dalszej 

analizy możliwości wdrożenia mechanizmów rekompensat dla producentów świń oraz 

z tytułu sanitarnego zakazu utrzymywania świń. Odrzucił natomiast możliwość wsparcia 

z tytułu obniżenia wartości mięsa. 

Ministerstwo pozostaje w stałym kontakcie ze służbami Komisji Europejskiej celem 

dalszego procedowania wniosku. 

7.3. Wykorzystanie środków z tzw. pakietu lipcowego 

Ministerstwo przedłożyło Komisji Europejskiej propozycję wykorzystania środków 

przewidzianych dla Polski w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1613 

z dnia 8 września 2016 r. przewidującym nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla 

producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. Urz. UE L 242 

z 9.09.2016, str. 10), tworzącym tzw. lipcowy pakiet wsparcia rolnictwa. Pakiet ten został 

ogłoszony na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w lipcu 2016 r. przez 

Komisarza Phila Hogana. Na mocy ww. rozporządzenia Komisja Europejska udostępniła 

państwom członkowskim UE pomoc finansową w całkowitej kwocie 350 mln EUR, w tym 

Polsce 22 670 129 EUR (98 689 872,6 PLN). 

Na podstawie tego rozporządzenia państwa członkowskie mogą przyznać wsparcie 

producentom mleka i rolnikom w sektorach hodowlanych. W Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi przygotowywany jest projekt aktu prawnego umożliwiającego przyznanie 

ww. wsparcia. 

Wśród proponowanych rozwiązań przewidziano rekompensaty z tytułu sprzedaży świń 

za cenę niższą od średniej rynkowej oraz dofinasowanie na zakup jałówek hodowlanych 

ras mięsnych lub zakup buhajów czystorasowych ras mięsnych, przeznaczone dla 

producentów świń, których gospodarstwa znajdują się na obszarach objętych 

restrykcjami związanymi z wystąpieniem ASF. 

Trwają prace nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów wdrażającym powyższy 

mechanizm. 
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8. Współpraca międzynarodowa 

8.1. Konferencja Ministerialna w sprawie ASF 

W dniu 28 października 2016 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się 

spotkanie ministrów rolnictwa oraz głównych lekarzy weterynarii Estonii, Federacji 

Rosyjskiej, Finlandii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier 

z komisarzem UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem. 

Tematem rozmów były ocena sytuacji w poszczególnych krajach oraz działania 

podejmowane w walce z wirusem afrykańskiego pomoru świń. Spotkanie 

przedstawicieli jedenastu państw z komisarzem Andriukaitisem zakończyło się 

przyjęciem wspólnych, dwunastu konkluzji: 

1) ASF stanowi bez wątpienia problem regionalny, dotykający kilka krajów 

i wymagający wysokiego poziomu zaangażowania na szczeblu technicznym 

i politycznym. Najlepszym sposobem zwalczania ASF jest ściślejsza współpraca 

międzynarodowa, połączona z przejrzystością i regularną wymianą informacji 

epidemiologicznych między krajami oraz bardziej zintegrowanymi i spójnymi 

działaniami transgranicznymi, wspieranymi przez inicjatywy międzynarodowe 

(Globalne ramy stopniowego zwalczania ponadgranicznych chorób zwierząt (GF -

TADs)); 

2) główne zagrożenia związane z przenoszeniem ASF w regionie wynikają 

z utrzymywania się wirusa u dzików i w ich środowisku oraz jego przenikania do 

gospodarstw trzody chlewnej o niskim poziomie bioasekuracji; 

3) występowanie ASF nie jest zależne wyłącznie od gęstości populacji dzików, a jeden 

z głównych problemów stanowi utrzymywanie się wirusa w zakażonej padlinie 

w lesie. Celem działań powinna być redukcja wirusa w środowisku. Wymaga to 

wiedzy, udziału i zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, takich jak: 

specjalistów w dziedzinie dzikiej fauny, ekologów, myśliwych, strażników leśnych 

i pracowników leśnych, pracowników ochrony środowiska, rolników, policji, itd.; 

4) zarządzanie populacją dzików stanowi nowoczesne, strategiczne działanie, które 

należy dostosować do warunków i praktyk lokalnych. Masywne polowania 

w obszarach zainfekowanych ASF oraz obszarach sąsiadujących, są nieskuteczne, 

ponieważ powodują większe przemieszczanie się dzików i nie stanową 

najbardziej efektywnego sposobu na ograniczenie rozprzestrzeniania się ASF. 

Jednakże, intensyfikacja polowań może zostać zastosowana w wolnych obszarach 

kraju w celu zmniejszenia populacji wrażliwych zwierząt dzikich. Kontrola 

wielkości populacji dzików, zwłaszcza poprzez ukierunkowany, przemyślany 

odstrzał w szczególności dojrzałych prawie-dojrzałych samic oraz odpowiedni 

zakaz ciągłego dokarmiania (poza nęceniem w celu wykonywania 2 polowań), 

łącznie z usuwaniem i bezpieczną utylizacją padliny, stanowią najbardziej 

efektywne i konieczne działania mające na celu zwalczanie tej choroby. Jednakże, 

wciąż  potrzeba jest informacji o najbardziej efektywnych środkach do kontroli 

populacji dzików, a także lepszych narzędzi do oceny rozmiaru ich populacji; 
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5) bioasekuracja ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania przenikania ASF do 

gospodarstw prowadzących hodowlę trzody chlewnej i rozprzestrzeniania się 

wirusa, zarówno w sektorze komercyjnym, jak i w tzw. hodowli przydomowej. 

Nawet mali hodowcy trzody chlewnej muszą wdrożyć minimalne środki 

bioasekuracji na obszarach zagrożonych. Służby weterynaryjne są zobowiązane 

do przekazywania hodowcom trzody chlewnej podstawowych informacji w celu 

podniesienia ich świadomości i przyczynienia się do wzmocnienia bioasekuracji. 

Również podmioty zajmujące się transportem świń, dostawcy pasz i sprzętu, 

a także pracownicy oraz inne osoby czasowo przebywające na fermach świń, 

powinny być przeszkolone w zakresie bioasekuracji; 

6) osoby mające kontakt ze skażonym materiałem, w tym myśliwi oraz podróżni, 

wskutek zaniedbań lub świadomego działania, mogą wprowadzić wirus do 

obszarów wolnych od choroby. Ryzyko to należy minimalizować poprzez 

podejmowanie ukierunkowanych działań, w tym poprzez podnoszenie 

świadomości społeczeństwa; 

7) kluczowe znaczenie ma wczesne ostrzeganie, umożliwiające podniesienie 

poziomu gotowości i reagowania na wystąpienie ASF. Głównym narzędziem 

służącym do osiągnięcia tego celu jest efektywny system nadzoru ASF, oparty na 

zarówno biernych, jak i aktywnych środkach nadzoru; 

8) pozytywne bodźce skierowane do gospodarstw spełniających wymogi 

bioasekuacji, takie jak pewne bezpieczne derogacje od pewnych ograniczeń, 

łącznie z proporcjonalnymi, odstraszającymi bodźcami negatywnym, takimi jak 

kary, wobec gospodarstw o trwale niskim poziomie bioasekuracji, stanowią 

odpowiednie sposoby wzmocnienia środków bioasekuacji, które należy stosować, 

uwzględniając odmienne poziomy zagrożenia związane z każdym rodzajem 

gospodarstwa, obszarem i sytuacją epidemiologiczną; 

9) delegacje uwzględniają doradztwo naukowe w zakresie ASF zapewniane przez 

EFSA oraz opinie naukowe pochodzące z innych źródeł oraz zalecają 

udostępnienie dalszych danych naukowych, opartych na ekologicznych 

i geograficznych uwarunkowaniach w krajach dotkniętych ASF, które umożliwią 

lepsze zrozumienie epidemiologii ASF w regionie, w szczególności w odniesieniu 

do sezonowości choroby i poziomu zagrożenia, jakie mogą stwarzać pośrednie 

drogi jej przenoszenia (włączając rolę innych gatunków zwierząt, np. ptaków, 

owadów albo innych możliwych wektorów). Należy nadal zachęcać do 

prowadzenia badań nad nowatorskimi narzędziami ograniczania ASF, takimi jak 

znalezienie odpowiedniej szczepionki; 
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10) aktualna sytuacja związana z chorobą na ogromnych obszarach dotkniętych ASF 

wskazuje, że daleko jest jeszcze do całkowitego wyeliminowania choroby z Europy 

i musimy być gotowi do prowadzenia intensywnej oraz długiej walki z tą chorobą. 

Wszystkie delegacje uzgadniają, że będą współpracować w celu opracowania 

średnio- i długoterminowych, zrównoważonych strategii ograniczania jej 

bezpośrednich i pośrednich skutków na wszystkich poziomach (handlu, sektora 

rolnictwa, myśliwych, organów ochrony środowiska, służb weterynaryjnych itd.); 

11) wszystkie uczestniczące kraje i Komisja Europejska uzgadniają, że będą w dalszym 

ciągu wspierać koordynację regionalną, wymianę danych i współpracę naukową 

poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniach międzynarodowych i ich 

promowanie, w szczególności spotkaniach zorganizowanych w ramach GF-TADs 

(OIE/FAO). Należy opracować plan regionalny, określający strategię 

długookresową dla zarządzania sektorem produkcji świń oraz dzikami, 

w szczególności w kontekście spotkań w ramach GF-TADs; 

12) wszystkie kraje i Komisja Europejskie powinny współpracować w celu 

zabezpieczenia dodatkowego wsparcia finansowego i innych zasobów 

technicznych potrzebnych do zwalczania ASF, kładąc nacisk na skoordynowane 

działania transgraniczne. UE będzie w dalszym ciągu uzupełniać, w razie potrzeby 

i zgodnie z swoimi możliwościami, środki krajowe na rzecz najbardziej 

stosownych, kwalifikowalnych działań mających na celu zwalczanie choroby. 

8.2. Międzynarodowa konferencja naukowa 

W dniach 7-8 grudnia 2016 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, odbyła się międzynarodowa 

konferencja naukowa zatytułowana "African swine fever - recent research advances and 

strategies to combat the disease in Europe". Konferencja oficjalnie zainicjowała Akcję 

COST CA15116: "Understanding and combating African Swine Fever in Europe (ASF-

STOP)", zaplanowaną na lata 2016-2019.  

Zorganizowanie konferencji inicjującej tak ważny, światowej rangi projekt badawczy 

w Polsce, w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym, wskazuje jednoznacznie na 

docenienie rangi i znaczenia zarówno działań administracyjnych realizowanych 

w Polsce, przede wszystkim przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również 

Główny Inspektorat Weterynarii, a także prac o charakterze badań naukowych, które 

z kolei wykonuje PIWet-PIB w Puławach. 

W  konferencji wzięło udział ok. 200 osób, w tym ponad 100 uczestników z 23 państw 

członkowskich Unii Europejskiej, a ponadto ze Szwajcarii, Serbii, Czarnogóry, Ukrainy, 

Gruzji, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Izraela, Chin oraz Ugandy.  

Wśród uczestników znajdowali się przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, na czele z panią minister dr n. wet. Ewą Lech, podsekretarzem stanu w MRiRW, 

Głównego Inspektoratu Weterynarii, pod przewodnictwem Głównego Lekarza 

Weterynarii Dr Włodzimierza Skorupskiego, Ministerstwa Środowiska oraz pracownicy 

Inspekcji Weterynaryjnej szczebla wojewódzkiego i powiatowego. 
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9. Spotkania Pełnomocnika Rządu 

Pełnomocnik Rządu inicjował oraz brał udział w szeregu spotkań dotyczących zagadnień 

związanych ograniczeniem skutków afrykańskiego pomoru świń. 

9.1 Spotkanie z przedstawicielami izb lekarsko-weterynaryjnych i urzędów 

wojewódzkich 

W dniu 7 października 2016 r., w gmachu MRiRW odbyło się spotkanie 

z przedstawicielami izb lekarsko-weterynaryjnych oraz urzędów wojewódzkich. Podczas 

posiedzenia omówiono aktualne problemy dotyczące zwalczania afrykańskiego pomoru 

świń, a także bieżące trudności związane z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii 

na terenach objętych restrykcjami w związku z występowaniem ASF. 

9.2 Spotkanie z powiatowymi lekarzami weterynarii i przedstawicielami 

zakładów mięsnych 

W dniu 14 października 2016 r. Pełnomocnik Rządu przewodniczył spotkaniu 

z przedstawicielami zakładów przetwórstwa mięsnego, Inspekcji Weterynaryjnej oraz 

z powiatowymi lekarzami weterynarii. Tematem posiedzenia było omówienie aktualnej 

sytuacji w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń a także przedstawienie 

działań ograniczających negatywne skutki rozprzestrzeniania się wirusa ASF. Poruszono 

także kwestię realizacji ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz zaprezentowano ustawę z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. 

9.3 Spotkanie z przedstawicielami środowisk naukowych 

W dniu 18 października 2016 r. Pełnomocnik Rządu przewodniczył spotkaniu 

poświęconemu zintensyfikowaniu badań naukowych nad ASF oraz skutecznością 

podejmowanych działań zwalczających wirusa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 

jednostek naukowo-badawczych dysponujących możliwościami w zakresie badań 

mogących mieć znaczenie dla ograniczenia skutków choroby. 

Spotkanie było wynikiem dostrzegania konieczności podjęcia działań zmierzających do 

konsolidacji potencjału placówek naukowo-badawczych mającej na celu skuteczne 

zwalczanie ASF. 
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Pełnomocnik Rządu podsumował przebieg spotkania wyznaczając następujące zadania do 

realizacji: 

1) przygotowanie materiału dotyczącego zintensyfikowania badań naukowych nad 

ASF zawierającego ocenę aktualnego stanu wiedzy oraz propozycje kierunków 

dalszych działań, tak aby stanowił on podstawę do podjęcia konkretnej współpracy 

z placówkami naukowo-badawczymi oraz materiał krytyczny do dalszej analizy 

przez ośrodki badawcze. Realizację powierzono: 

a) Departamentowi Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW, 

b) Głównemu Inspektoratowi Weterynarii, 

c) PIW-PIB w Puławach; 

2) utworzenie zespołu eksperckiego mającego pracować nad konkretnymi zadaniami 

zmierzającymi do zwalczenia ASF oraz ograniczenia skutków społeczno-

ekonomicznych wystąpienia choroby. 

9.4. Pozostałe spotkania 

Pełnomocnik Rządu odbył ponadto szereg spotkań z rolnikami oraz przedstawicielami 

zakładów ubojowych i przetwórczych, mających na celu wyjaśnienie aktualnej sytuacji 

związanej z wystąpieniem ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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10. Wybrane problemy w produkcji, obrocie i przetwórstwie świń związane 

z wystąpieniem ASF 

Do czasu ustabilizowania sytuacji na rynku wieprzowiny w związku z wystąpieniem ASF, 

terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej sygnalizowały następujące problemy: 

1) województwo kujawsko-pomorskie: 

a) „[…] wycofanie się niektórych podmiotów z państw UE z odbioru nieoskórowanych 

tusz dzików z zakładów zatwierdzonych z uwagi na sytuację epizootyczną w kraju 

(np. podmioty z Francji)”; 

b) „[…] problemy z eksportem żelatyny wieprzowej do państw trzecich”; 

2) województwo lubelskie: 

a) „[…] sprzedaż świń do uboju z obszaru zagrożenia i obszaru objętego ograniczeniami 

z licznych małych gospodarstw (do 10 sztuk), w których już nie można ubić więcej 

zwierząt na własne potrzeby (brak możliwości składowania mięsa). Świnie z takich 

gospodarstw muszą spełniać wymagania związane z przemieszczeniem do uboju 

zawarte w rozporządzeniu MRiRW z 6 maja 2016 r. w sprawie środków 

podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 711 z późn. zmianami), co jest tak samo czasochłonne i pracochłonne 

jak zorganizowanie przemieszczenia dużej ilości świń z dużej fermy, a więcej czasu 

wymaga zorganizowanie niewielkich środków transportu”; 

3) województwo podlaskie: 

a) „[…] niekorzystna sytuacja rzeźni, które znajdą się w obszarze zapowietrzonym 

i zagrożonym tworzonym w związku z występowaniem ognisk u świń.  

Bez względu na pochodzenie świń, tusze muszą być znakowane znakiem owalnym, 

przekreślonym, a mięso musi być poddawane specjalnej obróbce termicznej.  

To powoduje brak zainteresowania zakładów przetwórczych takim mięsem.  

W lepszej sytuacji są rzeźnie zintegrowane z zakładem przetwórczym. Takie 

podmioty chociaż w części są w stanie utrzymać produkcję i utrzymanie się na 

rynku”, 

b) „[…] problemy związane ze ustaleniem rzeźni, które są zainteresowane skupem świń 

zwłaszcza z obszaru zapowietrzonego, zagrożonego i zagrożenia. Mała liczba rzeźni 

zdecydowanych na skup świń z obszarów objętych restrykcjami a zwłaszcza 

z obszaru zagrożenia. Zakłady ubojowe dokonujące uboju świń pochodzących 

z obszaru zagrożenia, dokonują tego uboju ograniczając się do określonej liczby świń 

na dzień lub tydzień. Liczba ubijanych  świń nie pokrywa zapotrzebowania w tym 

zakresie. Występują także przypadki nie zrealizowania przez zakład ubojowy 

wcześniej ustalonego przemieszczenia świń do rzeźni, co generuje koszty budżetu 

państwa z tytułu wykonania badań świń w kierunku afrykańskiego pomoru świń, 

przeprowadzonych w związku z wcześniej planowanym przemieszczeniem.  

Często zakład ubojowy kieruje się także zasadą, iż w pierwszej kolejności 

przyjmowane są świnie z gospodarstw będących jego stałymi kontrahentami”, 
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c) „Roszczenia hodowców świń z ww. obszarów dotyczące cen skupu żywca kierowane 

są do Inspekcji Weterynaryjnej, która nie ma podstaw prawnych do prowadzenia 

negocjacji w tym zakresie”, 

d) „Brak możliwości natychmiastowego rozładowania problemów dotyczących 

przerastania hodowanych zwierząt  - szczególnie dotyczy ten problem mniejszych 

hodowców”, 

e) ”W przypadku rezygnacji przez właściciela zwierząt z przekazania ich do uboju - 

brak możliwości egzekwowania zwrotu kosztów za badania wykonane w danym 

stadzie, w związku z wcześniejszą deklaracją wysłania zwierząt do uboju (koszty 

zbadanie w kierunku ASF, każdorazowo ponosi budżet państwa)”, 

f) „Problemy z dostosowaniem się przez hodowców do przestrzegania zasad 

bioasekurcji w przypadku małych gospodarstw posiadających kilka sztuk świń. 

Rolnicy bardzo często tłumaczą się względami finansowymi z tym związanymi”, 

g) „[…] problemy dotyczące obrotu trzody chlewnej pochodzącej ze stad zajmujących 

się sprzedażą warchlaków do odchowu. W związku z wprowadzeniem obszaru 

zagrożenia stada te mają znacznie zawężony obszar na którym mogą znaleźć 

ewentualnych odbiorców, co może powodować utrudnienia w zbycie świń”; 

4) województwo zachodniopomorskie: 

a) „Niechęć hodowców do wprowadzenia świadectw zdrowia do rzeźni”, 

b) „Problemy hodowców związane z powtórnym znakowaniem trzody, ponadto 

hodowcy nadal mają problemy z terminowością zgłoszeń do bazy danych wg nowej 

ustawy SIRZ”. 
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11. Perspektywy obowiązywania obszarów objętych restrykcjami 

Przy założeniu, że sytuacja epizootyczna odnosząca się do występowania przypadków ASF 

u dzików oraz ognisk tej choroby u świń nie zmieni się, wniosek o zniesienie/zmianę statusu 

obowiązywania obszarów objętych restrykcjami na terytorium Polski mógłby  zostać 

przesłany do Komisji Europejskiej: 

1) dla obszaru zagrożenia (zostałby zamieniony w obszar objęty ograniczeniami): 

a) w powiecie hajnowskim (województwo podlaskie) - w czerwcu 2017 r. (wniosek 

o zniesienie obszaru objętego ograniczeniami mógłby zostać przesłany w czerwcu 

2018 r.), 

b) w powiecie grajewskim i monieckim (województwo podlaskie) - w sierpniu 2017 r. 

(wniosek o zniesienie obszaru objętego ograniczeniami mógłby zostać przesłany 

w sierpniu 2018 r.); 

c) w powiecie siemiatyckim (woj. podlaskie), łosickim (woj. mazowieckie) i bialskim 

(woj. lubelskie) - w październiku 2017 r. (wniosek o zniesienie obszaru objętego 

ograniczeniami mógłby zostać przesłany w październiku 2018 r.); 

2) dla obszaru objętego ograniczeniami (zmiana kwalifikacji na obszar ochronny) - 

wnioskowanie o zmianę statusu tego obszaru jako całości mogłoby mieć miejsce 

w grudniu 2017 r. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż niektóre fragmenty (powiatów 

sokólskiego i być może białostockiego) obecnie znajdujące się w obszarze objętym 

ograniczeniami będą mogły szybciej uzyskać status obszaru ochronnego, jednak zależy 

to od niestwierdzenia już u żadnego dzika obecności wirusa ASF; 

3) dla obszaru ochronnego Komisja Europejska nie określa precyzyjnie okresu, po którym 

można wnioskować o jego zniesienie - w tym zakresie konieczne będzie 

przeprowadzenie przez jej służby całościowej oceny sytuacji epizootycznej, w tym 

w krajach sąsiadujących oraz podejmowanych działań; podobnie jak w przypadku 

fragmentów obszaru objętego ograniczeniami, istnieje teoretyczna możliwość znoszenia 

fragmentów obszaru ochronnego (np. w powiecie suwalskim, sejneńskim województwa 

podlaskiego), jest to również uzależnione od wyników negocjacji z Komisją Europejską. 

Należy nadmienić, że wpływ na tempo znoszenia obszarów objętych restrykcjami będzie miał 

fakt ich odległości od granicy z państwami trzecimi, w których występuje (lub potencjalnie 

występuje) ASF - powiaty położone znacznie na zachód od tej granicy będą miały większą 

szansę na szybszą zmianę statusu niż powiaty graniczące z tymi państwami.  
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12. Analiza ryzyka (przewidywany rozwój sytuacji epizootycznej) 

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przygotował 

na potrzeby Pełnomocnika Rządu opracowanie dotyczące możliwości dalszego rozwoju 

sytuacji epizootycznej w zakresie ASF. 

P R Z E W I D Y W A N Y  R O Z W Ó J  S Y T U A C J I  E P I Z O O T Y C Z N E J   

W  Z A K R E S I E  A S F  W  P O L S C E  

P R Z Y P A D K I  A S F  ( D Z I K I )  

Pierwszy przypadek ASF stwierdzono w dniu 14 lutego 2014 r. we wsi Grzybowszczyzna gm. 

Szudziałowo (800 metrów od granicy z Białorusią). Źródłem wirusa ASF (ASFV) były dziki, 

które przedostały się do Polski z Białorusi. Od tego momentu ASF szerzy się w populacji dzików 

stosunkowo wolno, acz konsekwentnie (ryc. 1). 

Ryc. 1 

W ciągu 34 miesięcy epizootii 

ASF u dzików, choroba 

przemieściła się na odległość 

72 km w kierunku zachodnim 

i 167 km wzdłuż granicy 

wschodniej. 
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Analizując lokalizację wszystkich dotychczasowych przypadków ASF można zauważyć trzy 

główne zgrupowania, w tym dwa w pobliżu granicy z Białorusią (ryc. 2): 

2) w regionie powiatów: hajnowskiego, sokólskiego i białostockiego; 

3) w regionie powiatu łosickiego i bialsko-podlaskiego; 

4) w powiecie monieckim (ok. 70 km od granicy). 

Analizując sposób szerzenia się zakażeń można wysunąć pogląd, że w dwóch pierwszych 

zgrupowaniach za rozprzestrzenienie się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) 

w populacji dzików odpowiedzialne były najczęściej zakażone, padłe dziki. W trzecim 

natomiast zainfekowana, zakopana w lesie świnia28. 

Ryc. 2 

Zgrupowania przypadków 

ASF 

  

                                                           
28 Sposób utylizacji niezgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

1 

2 

3 
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Analiza danych epizootycznych pozwala wyróżnić 3 stadia rozwoju epizootii ASF: 

1) w pierwszym ASF szerzył się wyłącznie w populacji dzików (ryc. 3); 

2) w drugim dochodzi do transmisji wirusa z dzików na świnie (ryc. 4); 

3) w trzecim wirus transmitowany jest ze świń na dziki (ryc. 5). 

W Polsce mamy więc do czynienia z typowym modelem szerzenia się ASF, obserwowanym 

w wielu krajach dotkniętych tą chorobą. W ogromnej większości przypadków źródłem wirusa dla 

dzików były zanieczyszczone wirusem ASFV tkanki dzików padłych. 

Ryc. 3 

I stadium epizootii ASF. 

Zakażenia dzik – dzik. 

Ryc. 4 

II stadium epizootii ASF. 

Zakażenia dzik – świnia.  
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Ryc. 5 

III stadium epizootii ASF. 

Zakażenia świnia – dzik. 

 

O G N I S K A  A S F  ( Ś W I N I E )  

FAZA I 

Pierwsze ognisko ASF stwierdzono w dniu 21 lipca 2014 r. we wsi Zielona gm. Gródek pow. 

białostocki w gospodarstwie przyzagrodowym liczącym 8 świń. W okresie kolejnych 5 miesięcy,  

tj. do dnia 31 stycznia 2015 r., stwierdzono kolejne dwa ogniska.  

Najbardziej wysunięte na zachód ognisko zlokalizowane było 9 km od granicy z Białorusią. 

W dwóch pierwszych ogniskach źródłem wirusa były dziki, w trzecim natomiast prawdopodobnie 

wędliny przywiezione z Białorusi do Polski na prawosławne Święta Bożego Narodzenia. 

Do 27 czerwca 2016 r., czyli przez prawie 1,5 roku, nie stwierdzano kolejnych ognisk ASF. 

FAZA II 

Kolejne ogniska choroby odnotowywano po ok. 18 miesiącach od poprzedniego ogniska, tj. w dniu 

27 czerwca 2016 r. Faza II, podczas której stwierdzono 20 ognisk choroby, trwała do dnia 30 

września 2016 r. tj. do dnia stwierdzenia ostatniego, 23 ogniska ASF. 

Krytyczne znaczenie dla rozwoju II fazy ASF miało ognisko zlokalizowane we wsi Bielszczyzna 

w powiecie hajnowskim. Zachorowania stwierdzono w chlewni niespełniającej wymogów 

bioasekuracji, liczącej ok. 270 świń. Wstępne wyniki dochodzenia epidemiologicznego wskazują, 

że źródłem wirusa były wprowadzone do chlewni, zakażone tkanki dzika. Okoliczności 

wprowadzenia zakażonego materiału do chlewni nie zostały ustalone.  

Przypuszcza się, że świnie pochodzące z tego stada, mogły być źródłem zakażenia dla kolejnych 

19 stad. Tylko w jednym przypadku (Niemirów gm. Mielnik, pow. siemiatycki) można przyjąć, że 

źródłem wirusa były tkanki padłego z powodu ASF dzika, wprowadzone do chlewni ze słomą. 
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P R O G N O Z A  R O Z W O J U  S Y T U A C J I  E P I Z O O T Y C Z N E J  

DZIKI 

Analiza zgromadzonych danych pozwala oczekiwać spadku dynamiki dalszego 

rozprzestrzeniania się ASF w populacji dzików. Powyższe uzasadnia niska gęstość populacji 

dzików w obszarach otaczających strefy  III – I oraz pozytywne efekty regulacji wprowadzonych 

tzw. specustawą29.  

Istotny wpływ na sytuację epizootyczną w Polsce mają uwarunkowania zewnętrzne. Ruch 

graniczny oraz migracja dzików są czynnikami sprzyjającymi występowaniu ASF zarówno 

u dzików jak i u świń. Poważnym zagrożeniem w tym zakresie jest trudna sytuacja na Ukrainie 

i nieznana na Białorusi.  

Notowany w okresie ostatnich 3 miesięcy wzrost liczby przypadków ASF należy łączyć z faktem 

badania większej liczby dzików, nie zaś intensyfikacją szerzenia się wirusa. Wzrost liczby 

badanych dzików wynika ze skuteczności prowadzonego monitoringu biernego tj. poszukiwania 

padłych zwierząt, co jest korzystnym działaniem (tab. 1). 

Ważne jest bezwzględne respektowanie przepisów specustawy. Szczególnym nadzorem 

epizootycznym powinny zostać objęte przejścia graniczne oraz obszar WAMTA30. Niemniej 

istotne jest prowadzenie skutecznej polityki informacyjnej w celu uświadamiania producentów 

świń o zagrożeniu związanym z wprowadzaniem na teren gospodarstwa produktów z mięsa 

wieprzowego pochodzących z Ukrainy. 

Tab. 1. Liczba badanych dzików oraz liczba (%) dzików dodatnich w okresie od lipca do grudnia 2016 r. 

  

                                                           
29 Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt. 
30 Szerszy obszar dla działań średnioterminowych (pas wzdłuż wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej 
o szerokości 50 km, poszerzony o obszar objęty ograniczeniami i obszar zagrożenia). 

 Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

Liczba zbadanych dzików 687 842 223 2954 2136 2004 

Liczba wyników dodatnich 13 7 2 8 29 16 

% wyników dodatnich 1,89 0,83 0,89 0,27 1,36 0,79 
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ŚWINIE 

Fazę II epizootii należy uznać za zamkniętą. Nie przewiduje się bowiem kolejnych ognisk choroby, 

które miałyby związek z ogniskiem we wsi Bielszczyzna. 

Ewentualna, III faza epizootii ASF u świń będzie prawdopodobnie związana z działalnością 

człowieka, nie wykluczając działalności celowej. W najbliższym okresie (prawosławne Święta 

Bożego Narodzenia) należy spodziewać się zwiększonego ryzyka wprowadzenia wirusa ASF 

z produktami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego z Ukrainy i Białorusi. 

Istnieje także pewne ryzyko związane z zatrudnieniem, w gospodarstwach utrzymujących świnie, 

pracowników pochodzących z krajów, w których występuje obecnie ASF. 

Konieczne jest więc jest utrzymanie stanu gotowości w zakresie ochrony stad przed ASF na 

terenie całego kraju, w tym podejmowanie działań zmierzających do podniesienia wiedzy 

na temat wymogów bioasekuracji.  

Ryc. 6 

Przypadki i ogniska ASF. 
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W N I O S K I ,  Z A L E C E N I A  

Należy podkreślić, że krytyczne znaczenie dla rozprzestrzeniania się wirusa i powstania wtórnych 

ognisk ASF ma szybkie wykrycie i likwidacja ogniska pierwotnego. Dlatego niezwykle istotne jest, 

by w okresie, w którym nie stwierdza się kolejnych przypadków choroby, zachować niesłabnącą 

czujność. 

Prognoza w zakresie szerzenia się ASF w populacji świń nie musi przedstawiać się 

pesymistycznie, wymagane jest jednak bezwzględne przestrzeganie i egzekwowanie 

obowiązujących przepisów, w szczególności poprzez: 

1) likwidację produkcji w chlewniach nieprzestrzegających ustalonych zasad bioasekuracji; 

2) ścisły nadzór nad obrotem świń; 

3) zdecydowane ograniczenie gęstości populacji dzików; 

4) aktywne poszukiwanie oraz utylizacja  padłych dzików w regionach występowania ASF; 

5) rezygnację z uczestnictwa w polowaniach przez właścicieli/pracowników chlewni oraz 

lekarzy weterynarii sprawujących opiekę nad stadami świń;  

6) utrzymywanie świń w pomieszczeniach zabezpieczonych przed celowym 

wprowadzeniem materiału zakaźnego (drzwi, siatki ochronne w oknach). 

Dane zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat wskazują, że wirus afrykańskiego pomoru świń jest wysoce 

patogenny31 lecz mało zaraźliwy32. Należy w tym upatrywać dużych szans utrzymania krajowego 

pogłowia trzody chlewnej w stanie wolnym od ASF, pomimo obecności wirusa w środowisku 

(w populacji dzików) przez kolejne miesiące, a nawet lata. 

 

                                                           
31 Patogenność – zdolność do wywołania choroby. 
32 Zaraźliwość – zdolność do zainfekowania. 
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ZAŁĄCZNIKI  

1. Wizualizacja obszarów objętych restrykcjami związanymi 

z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. 

2. Stan realizacji szczegółowych rekomendacji w zakresie niezbędnych 

działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP. 
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Załącznik nr 1 

WIZUALIZACJA OBSZARÓW OBJĘTYCH RESTRYKCJAMI 
ZWIĄZANYMI Z WYSTĄPIENIEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ33 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
STYCZEŃ 2017

                                                           
33 Na podstawie materiałów z Głównego Inspektoratu Weterynarii. 
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Decyzja 

Komisja UE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2014/178 

z dnia 27 marca 2014 r. 

w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia 
zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru 

świń w niektórych państwach członkowskich 

Obszar ochronny w województwie podlaskim (kolor żółty): 

1) miasto Suwałki, miasto Białystok; 

2) gminy Suwałki, Szypliszki i Raczki w powiecie suwalskim; 

3) gminy Augustów z miastem Augustów, Nowinka, Sztabin i Bargłów 
Kościelny w powiecie augustowskim; 

4) gminy Krasnopol i Puńsk w powiecie sejneńskim, 

5) gminy Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno i Mońki 
w powiecie monieckim; 

6) gminy Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim; 

7) gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, 
Tykocin, Zabłudów i Dobrzyniewo Duże w powiecie białostockim; 

8) gminy Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski, Orla i Wyszki 
w powiecie bielskim; 

9) gminy Narew, Narewka, Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne 
i Hajnówka w powiecie hajnowskim. 

Obszar objęty ograniczeniem w województwie podlaskim (kolor czerwony): 

1) gminy Giby i Sejny z miastem Sejny w powiecie sejneńskim; 

2) gminy Lipsk i Płaska w powiecie augustowskim; 

3) gminy Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo 
w powiecie białostockim; 

4) gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, 
Sidra, Sokółka i Szudziałowo powiecie sokólskim. 
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Decyzja 

Komisja UE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2014/637 

z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

mieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 
2014/178/UE odnośnie do obszarów objętych 

ograniczeniami w związku z afrykańskim pomorem 
świń w niektórych państwach członkowskich 

Dodanie kolejnych gmin i ich części do obszaru ochronnego  

(kolor żółty): 

1) Rutka-Tatarak w powiecie suwalskim; 

2) Trzcianne w powiecie monieckim; 

3) Łapy i Poświętne w powiecie białostockim; 

4) Brańsk, Rudka, Boćki w powiecie bielskim; 

5) Kleszczele i Czeremcha w powiecie hajnowskim;  

6) gminy Grodzisk, Dziadkowice i Milejczyce w powiecie siemiatyckim; 

7) gmina Rutki w powiecie zambrowskim; 

8) gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie 

Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, 

Szepietowo, Klukowo i Ciechanowiec w powiecie 

wysokomazowieckim. 
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Decyzja 

Komisja UE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/558 

z dnia 1 kwietnia 2015 r. 

zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE 
w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia 

zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru 
świń w niektórych państwach członkowskich 

Dodanie obszaru zagrożenia w województwie podlaskim (kolor niebieski): 

1) gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka i Szudziałowo w powiecie 

sokólskim; 

2) gminy Gródek i Michałowo w powiecie białostockim. 



 

Strona | 4  

 

 

Decyzja 

Komisja UE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/820 

z dnia 22 maja 2015 r. 

mieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE 
w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia 

zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru 
świń w niektórych państwach członkowskich 

Dodanie do obszaru objętego ograniczeniami (kolor czerwony): 

1) gminy Narewka i Białowieża w powiecie hajnowskim (wcześniej 

w obszarze ochronnym). 
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Decyzja 

Komisja UE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1169 

z dnia 14 lipca 2015 r. 

zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 
2014/709/UE w sprawie środków kontroli 

w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do 
afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach 

członkowskich, w odniesieniu do wpisów 
dotyczących Estonii, Litwy i Polski 

Dodanie do obszaru objętego ograniczeniami (kolor czerwony): 

1) gminy Narew w powiecie hajnowskim (wcześniej w obszarze 

ochronnym); 

2) części gminy Zabłudów w powiecie białostockim (wcześniej 

w obszarze ochronnym). 



 

Strona | 6  

 

 

Decyzja 

Komisja UE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/2433 

z dnia 14 lipca 2015 r. 

zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE 
w odniesieniu do środków kontroli w zakresie 

zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego 
pomoru świń w niektórych państwach członkowskich 

Dodanie do obszaru ochronnego (kolor żółty): 

1) gminy Płaska w powiecie augustowskim (wcześniej w obszarze 

objętym ograniczeniami); 

2) gminy Giby i Sejny z miastem Sejny w powiecie sejneńskim 

(wcześniej w obszarze objętym ograniczeniami). 
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Decyzja 

Komisja UE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/180 

z dnia 9 lutego 2016 r. 

zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE 
w odniesieniu do środków kontroli w zakresie 

zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego 
pomoru świń w niektórych państwach członkowskich 

w odniesieniu do wpisów dotyczących  
Estonii, Litwy i Polski 

Dodanie do obszaru objętego ograniczeniami (kolor czerwony): 

1) gminy Czyże i Hajnówka w powiecie hajnowskim (wcześniej 

w obszarze ochronnym); 

2) pozostałej części gminy Zabłudów w powiecie białostockim 

(wcześniej w obszarze ochronnym). 
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Decyzja 

Komisja UE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/464 

z dnia 29 marca 2016 r. 

zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 
2014/709/UE w sprawie środków kontroli 

w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do 
afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach 

członkowskich, w odniesieniu do wpisów 
dotyczących Estonii i Polski 

Zniesienie obszaru zagrożenia (kolor niebieski). 
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Decyzja 

Komisja UE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1236 

z dnia 27 lipca 2016 r. 

zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 
2014/709/UE w sprawie środków kontroli 

w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do 
afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach 

członkowskich, w odniesieniu do wpisów 
dotyczących Estonii, Łotwy, Litwy i Polski 

Dodanie do obszaru zagrożenia (kolor niebieski): 

1) gminy Czyże i Hajnówka z miastem Hajnówka, gminy Narew 

i Narewka w powiecie hajnowskim (wcześniej w obszarze 

ochronnym); 

Dodanie do obszaru objętego ograniczeniami (kolor czerwony): 

1) części gmin Bielsk Podlaski i Orla w powiecie bielskim (wcześniej 
w obszarze ochronnym); 

2) części gmin Czeremcha i Kleszczele i gminy Dubicze Cerkiewne 
powiecie hajnowskim (wcześniej w obszarze ochronnym). 
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Decyzja 

Komisja UE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1372 

z dnia 10 sierpnia 2016 r. 

zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 
2014/709/UE w sprawie środków kontroli 

w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do 
afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach 

członkowskich, w odniesieniu do wpisów 
dotyczących Łotwy i Polski 

Dodanie do obszaru ochronnego (kolor ciemnożółty): 

1) niektórych powiatów i gmin woj. mazowieckiego; 

2) niektórych powiatów i gmin woj. lubelskiego; 

3) powiatu wysokomazowieckiego, zambrowskiego, łomżyńskiego 

w woj. podlaskim. 

Dodanie drugiego obszaru zagrożenia obejmującego (kolor niebieski, 
paskowany): 

1) gmin Mielnik, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze 

w powiecie siemiatyckim (wcześniej w obszarze ochronnym); 

2) gmin Bielsk Podlaski i Orla w powiecie bielskim (wcześniej 

w obszarze ochronnym). 
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Decyzja 

Komisja UE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1405 

z dnia 22 sierpnia 2016 r. 

zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 
2014/709/UE w sprawie środków kontroli 

w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do 
afrykańskiego pomoru świń w niektórych  

państwach członkowskich 

Dodanie do obszaru zagrożenia (kolor niebieski): 

1) gmin Sarnaki, Stara Kornica, Huszlew w powiecie Łosickim  

w woj. Mazowieckim; 

2) gmin Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno,  

Biała Podlaska, Zalezie i Terespol z miastem Terespol w powiecie 

bialskim oraz powiatu m. Biała Podlaska w woj. lubelskim 

Dodanie do obszaru ochronnego (kolor żółty): 

1) gmin Suchożebry, Mordy, Siedlce, Zbuczyn w powiecie siedleckim 

oraz powiatu m. Siedlce w woj. mazowieckim; 

2) gminy Międzyrzec Podlaski z m. Miedzyrzec Podlaski, gmin Drelów, 

Łomazy w powiecie bialskim w woj. lubelskim; 

3) gmin Kąkolewnica Wschodnia i Komarówka Podlaska w powiecie 

radzyńskim w woj. lubelskim. 

DODATKOWO: 

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1367 z dnia 10 sierpnia 2016 r. 
dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do 
afrykańskiego pomoru świń w Polsce, określa obszar zapowietrzony 
i zagrożony w Polsce, które obowiązują do dnia 30 września 2016 r. 
(obszar paskowany). 

Decyzja została następnie zastąpiona decyzją wykonawczą Komisji (UE) 
2016/1406 z dnia 22 sierpnia 2016 r. dotyczącą niektórych środków 
ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce 
i uchylającą decyzję wykonawczą (UE) 2016/1367. Decyzja przedłuża 
termin obowiązywania ww. obszarów do dnia 15 października 2016 r. 
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Decyzja 

Komisja UE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1452 

z dnia 2 września 2016 r. 

dotycząca niektórych tymczasowych środków 
ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru 

świń w Polsce 

Rozszerzenie zasięgu obszaru zapowietrzonego i zagrożonego na większą 
część woj. podlaskiego (w tym pow. grajewski, który do tej pory był wolny 
od ASF), część woj. mazowieckiego i powiat bialski w woj. lubelskim. 
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Decyzja 

Komisja UE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1771 

z dnia 30 września 2016 r. 

dotycząca niektórych środków ochronnych 
w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń 

w Polsce i uchylająca decyzje wykonawcze  
(UE) 2016/1406 i (UE) 2016/1452 

Dodanie do obszaru ochronnego (kolor żółty) gminy Lipsk w powiecie 
augustowskim w woj. podlaskim (wcześniej w obszarze objętym 
ograniczeniami). 

Decyzja uchyla decyzje 2016/1406 i 2016/1452, tym samym skraca 
termin obowiązywania środków ochronnych (obszar paskowany) do dnia 
7 października 2016 r. 
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Decyzja 

Komisja UE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1900 

z dnia 26 października 2016 r. 

zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 
2014/709/UE w sprawie środków kontroli 

w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do 
afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach 

członkowskich, w odniesieniu do wpisów 
dotyczących Estonii, Łotwy i Polski 

Dodanie do obszaru zagrożenia (kolor niebieski): 

1) całego powiatu monieckiego i grajewskiego; 

2) gminy Milejczyce w powiecie siemiatyckim; 

3) części gmin Kleszczele i Czeremcha położonych na zachód 

od granicy obszaru objętego ograniczeniami (kolor czerwony) 

w powiecie hajnowskim. 

Dodanie do obszaru ochronnego (kolor żółty): 

1) gmin Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim woj. podlaskie; 

2) gminy Biała Piska w powiecie piskim, gmin Prostki i Kalinowo 

w powiecie ełckim w woj. warmińsko-mazurskim. 

Dodanie do obszaru objętego ograniczeniami (kolor czerwony): 

1) gmin Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim w woj. podlaskim; 

2) gmin Dobrzyniewo Duże, Tykocin oraz Zawady w powiecie 
białostockim w woj. podlaskim. 
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Decyzja 

Komisja UE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/2218 

z dnia 7 grudnia 2016 r. 

zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 
2014/709/UE w sprawie środków kontroli 

w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do 
afrykańskiego pomoru świń w niektórych  

państwach członkowskich 

Dodanie do obszaru objętego ograniczeniami (kolor czerwony): 

1) gminy Rutki w powiecie zambrowskim w woj. podlaskim 
(wcześniej w obszarze ochronnym); 

2) gminy Choroszcz w powiecie białostockim w woj. podlaskim 
(wcześniej w obszarze ochronnym); 

3) gminy Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim 
w woj. podlaskim (wcześniej w obszarze ochronnym); 

4) gmin Piszczac i Kodeń w powiecie bialskim w woj. lubelskim 
(wcześniej w obszarze ochronnym). 



 

 

  



Pełnomocnik Rządu 
ds. działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
  
 

 

Załącznik nr 2 

STAN REALIZACJI  
SZCZEGÓŁOWYCH REKOMENDACJI W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ  

DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP 

Stan na dzień: 31 grudnia 2016 r. 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
STYCZEŃ 2017
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 

Stan realizacji: 

Ministerstwo Środowiska: 

 Na podstawie meldunków składanych z poszczególnych Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych liczebność dzików w całym kraju oszacowano na poziomie 

144 079 szt. w oparciu o przeprowadzoną w październiku i listopadzie inwentaryzację dzika. Uśrednione zagęszczenie dla całego kraju wyniosło 0,5 szt./km2, 

czyli osiągnęło poziom uznawany za ekspertów unijnych za znacząco utrudniający rozprzestrzenianie się wirusa ASF wśród dzików. 

Na wschodzie kraju w kilku nadleśnictwach zagęszczenie dzika przekracza powyższą wartość. Niezależnie od zagęszczenia redukcja dzika trwa i będzie trwać 

dalej. 

 Podczas tworzenia dla rejonów hodowlanych wieloletnich łowieckich planów hodowlanych na lata 2017-2027 określone zostaną maksymalne docelowe 

zagęszczenia populacji dzika na poziomie 5 dzików/1000 ha (0,5 dzika/km2) zarówno na obszarze na zachód od Wisły, ale i na wschód od tej rzeki w celu 

utrzymania osiągniętego zagęszczenia. 

Główny Inspektorat Weterynarii - Wytyczne w sprawie odstrzału sanitarnego zostały wydane przez Głównego Lekarza Weterynarii (GLW) w lutym 2016 r. W dniu 

25 listopada 2016r. Główny Lekarz Weterynarii, mając na względzie ustalenia z posiedzenia Grupy Zadaniowej ds. afrykańskiego pomoru świń, które miało miejsce 

w dniu 24 listopada 2016 r. poinformował służby właściwe do spraw gospodarki łowieckiej oraz właściwych wojewódzkich lekarzy weterynarii o konieczności 

pilnego zwiększenia liczby dzików przewidzianych do odstrzelenia w ramach odstrzałów sanitarnych, do poziomu co najwyżej 0,1 osobnika/km2. 

Lp. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

1. 

Maksymalnie zredukować populację dzików 
na terenie pięciu granicznych województw 

(warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, 
mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego), 

a w pozostałej części kraju, ze szczególnym 
uwzględnieniem parków narodowych, do 

poziomu poniżej 0,5 dzika/km2. 

Minister Środowiska Główny Lekarz Weterynarii 
raportowanie 

co tydzień 
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W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii polecił właściwym wojewódzkim lekarzom weterynarii spowodowanie, aby podlegli powiatowi lekarze 

weterynarii wystąpili do właściwych zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich z wnioskiem o podpisanie w terminie do 9 grudnia 2016r. nowych umów lub 

aneksów do obowiązujących umów zawartych na odstrzał sanitarny. Przedmiotowe umowy/aneksy powinny obejmować zwiększenie liczby dzików przewidzianych 

do odstrzału o liczbę dającą gęstość populacji na poziomie co najwyżej 0.1 dzika/km2, przy czym termin realizacji tych umów powinien zostać określony na 

maksymalnie do dnia 31 marca 2017 r. Dane na temat podpisanych umów/aneksów lub informacje o odmowie ich podpisania są obecnie zbierane i opracowywane 

przez Głównego Lekarza Weterynarii. 

Należy jednak zauważyć, iż odstrzał sanitarny jest obecnie prowadzony w związku z wydaniem rozporządzenia MRiRW z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia 

odstrzału sanitarnego dzików (Dz. U. poz. 229). Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób 

zakaźnych zwierząt, odstrzał sanitarny wprowadzony przed dniem wejścia w życie tej ustawy jest wykonywany na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że do 

chwili ponownego zarządzenia odstrzału sanitarnego nie będą miały zastosowania przepisy ww. ustawy (dotyczy to obszarów objętych rozporządzeniem z 19 lutego 

2016 r.). 

Główny Lekarz Weterynarii wystosował w dniu 5 stycznia 2017 r. do Ministra Środowiska pismo, w którym została zawarta prośba o przesłanie danych nt. 

szacunkowej liczby dzików, wynikającej z jesiennej inwentaryzacji, znajdujących się w obwodach łowieckich dla województw: warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, 

lubelskiego, podkarpackiego oraz powiatów ostrołęckiego, ostrowskiego, sokołowskiego, łosickiego, siedleckiego, przasnyskiego, makowskiego, wyszkowskiego, 

węgrowskiego, mińskiego, garwolińskiego, otwockiego, wołomińskiego, pułtuskiego, ciechanowskiego, mławskiego, żuromińskiego, sierpeckiego, płońskiego, 

płockiego, nowodworskiego i legionowskiego w województwie mazowieckim; nowodworskiego, malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego w województwie 

pomorskim oraz świeckiego, chełmskiego, toruńskiego, lipnowskiego, włocławskiego, rypińskiego, brodnickiego, golubsko – dobrzyńskiego, wąbrzeskiego 

i grudziądzkiego w województwie kujawsko – pomorskim oraz danych nt. pozyskania dzików w obwodach łowieckich znajdujących się na terenach ww. jednostek 

administracyjnych w miesiącach listopad i grudzień 2016 r., które są niezbędne do opracowania pierwszej fazy realizacji nowych zasad odstrzału sanitarnego, 

ustanowionych przepisami ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. poz. 1605). 

Dodatkowo, Główny Lekarz Weterynarii wystosował prośbę o zorganizowanie spotkania Grupy Roboczej do spraw monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru 

świń u dzików. 

Zostało wydane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików 

(Dz. U. poz. 2172). Rozporządzenie weszło w życie w dniu 29 grudnia 2016 r. 

W celu umożliwienia realizacji odstrzału dzików na obszarach objętych restrykcjami w związku z występowaniem ASF (określonymi w rozporządzeniu MRiRW z dnia 

6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń) Inspekcja Weterynaryjna i właściwe miejscowo koła 
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łowieckie dokonują zakupu chłodni do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików na czas wykonania badania laboratoryjnego w kierunku ASF. Ww. chłodnie muszą 

być wykorzystywane również na obszarach, na których prowadzony jest odstrzał sanitarny dzików, a które pokrywają się z w/w obszarami objętymi restrykcjami w 

związku z występowaniem ASF. W sumie na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego i warmińsko-mazurskiego od 2014 r. umieszczono 222 

chłodnie, z czego Inspekcja Weterynaryjna zakupiła 112 chłodni (1 chłodnia w budynku IW). 

Do wykonania: 

Główny Inspektorat Weterynarii: 

 Na rok 2017 planowany jest zakup kolejnych kontenerów chłodniczych, a ich ilość zostanie określona na podstawie analizy ryzyka przeprowadzonej 

w poszczególnych województwach lub uzależnione będzie od zmian obszarów tworzonych w związku z sytuacją epizootyczną dotyczącą ASF . Termin wskazania 

przez Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii liczby kontenerów planowanych do zakupu na podstawie analizy został określony na 31 stycznia 2017 r. 

 Aktualizacja wytycznych uwzględniająca brzmienie nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz  

ww. rozporządzeń  

Ministerstwo Środowiska: Maksymalnie zredukować populację dzików na terenie pięciu granicznych województw (warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, 

mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego), a w pozostałej części kraju, ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych, do poziomu poniżej 0,5 dzika/km2. 
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 

Stan realizacji: 

Ministerstwo Środowiska - Podstawą prawną zawierania umów jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie 

zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików. Zgodnie z §2 wykonanie odstrzału sanitarnego zapewnia powiatowy lekarz weterynarii. W związku z tym to MRiRW jest 

właściwe do kontroli zawierania i wykonywania umów. Tym bardziej, że to Główny Lekarz Weterynarii zbiera dane z odstrzału sanitarnego i przekazuje raport 

również do MŚ. 

Główny Inspektorat Weterynarii 
 W dniu 2 marca 2016 r. Główny Lekarz Weterynarii pismem znak: GIWz.403-46/2016(1) przekazał terenowym organom IW „Wytyczne w sprawie 

wykonywania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików  

(Dz. U. poz. 229)”.  

 zobligował Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii do przekazywania do GIW danych dotyczących liczby podpisanych umów z myśliwymi, w odstępach 

dwutygodniowych.  

 otrzymuje dane z realizacji odstrzału sanitarnego co tydzień od WLW z województw, na których działanie to jest prowadzone. Według danych na dzień 

9 stycznia 2017r. liczba dzików pozyskanych w ramach odstrzału sanitarnego wyniosła 8 201 sztuk (w tym 7705 sztuk na podstawie pierwotnych  umów oraz 

496 dzików na podstawie nowych umów/aneksów do umów) oraz podpisano 250 nowych umów lub aneksów do umów na odstrzał sanitarny (zgodnie 

z informacją do rekomendacji nr 1). 

Do wykonania: 

Główny Inspektorat Weterynarii z Ministerstwem Środowiska: monitorowanie na bieżąco realizacji zadania. 
  

Pkt. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

2. 
Egzekwowanie i kontrola zawierania 

i wykonywania umów na odstrzał sanitarny 
dzików przez koła łowieckie. 

Minister Środowiska  Główny Lekarz Weterynarii 
raportowanie 

co miesiąc 
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 

Stan realizacji: 

Ministerstwo Środowiska - Pełna kontrola realizacji gospodarki łowieckiej możliwa jest po zakończeniu łowieckiego roku gospodarczego. Bieżąca kontrola 

wykonania planów łowieckich jest czasochłonna i pracochłonna, dlatego została ograniczona do obszarów restrykcji ASF (strefy niebieska, czerwona, żółta).  

W strefach tych, szczególnie na Podlasiu obserwuje się znaczący spadek pogłowia dzików. Potwierdzają to zdjęcia z fotopułapek oraz fakt, że wykładana na nęciskach 

karma nie jest pobierana. 

Wykonanie planu na koniec listopada wyniosło w woj. podlaskim ok. 64%. W strefach w województwie lubelskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim wyniosło 

odpowiednio: 46%, 71% i 51%. 

Główny Inspektorat Weterynarii - otrzymuje co tydzień od WLW dane z realizacji odstrzału sanitarnego, które podawane są analizie. Główny Lekarz Weterynarii 

zwróci się do Ministerstwa Środowiska z prośbą o szczegółowe dane dotyczące realizacji odstrzału dzików w ramach planowanej gospodarki łowieckiej celem 

przeprowadzenia analizy całościowej zagadnienia. 

Do wykonania: 

Minister Środowiska i Główny Lekarz Weterynarii - koordynacja realizacji planów odstrzału. 

  

Pkt. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

3. 
Kontrola realizacji odstrzału dzików w ramach 

planowej gospodarki łowieckiej. 
Minister Środowiska  Główny Lekarz Weterynarii 

raportowanie co 
miesiąc 
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 

Stan realizacji: 

Ministerstwo Środowiska - Projekt nowelizacji ustawy Prawo łowieckie procedowany obecnie w Sejmie w ramach prac Podkomisji nadzwyczajnej (druk 1042), 

wprowadza mechanizmy dyscyplinujące koła łowieckie do rzetelnego wykonywania rocznych planów łowieckich. W przeciwnym razie grozić im będzie utrata obwodu 

łowieckiego. Ponadto zrezygnowano z zapisu, który daje kołom łowieckim dzierżawiącym obwód łowiecki pierwszeństwo jego dzierżawy po upływie terminu. 

Do wykonania: 

Ministerstwo Środowiska: koordynować proces zmian w prawie łowieckim. 

  

Pkt. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

4. 

Wprowadzenie zmian w prawie łowieckim 
dotyczących warunków dzierżawienia terenów 
łowieckich przez koła łowieckie oraz ułatwienia 
prowadzenia polowań członkom niezrzeszonym 

(usunąć zapisy dotyczące prawa 
pierwodzierżawy). 

Minister Środowiska 
 Główny Inspektor Ochrony 

Środowiska, 
 samorządy województw 

w trakcie realizacji 
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 

Stan realizacji: 

Wnioski w sprawie wsparcia Sił Zbrojnych RP w związku z zagrożeniem ASF na terenie województw złożyli do Ministra Obrony Narodowej wojewodowie: wojewoda 

podkarpacki ( udział 90 żołnierzy), wojewoda mazowiecki (udział 120 żołnierzy), wojewoda lubelski  (udział 100 żołnierzy), wojewoda warmińsko-mazurski (udział 

160 żołnierzy)  oraz wojewoda podlaski (udział 90 żołnierzy). 

Minister Obrony Narodowej: Z dniem 18.11.2016r. Siły Zbrojne RP zakończyły realizację zadania wsparcia organów administracji publicznej zgodnie z rozkazem 

Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.  

 WZZ MAZURY  - 09.11.2016r. 

 WZZ PODLASIE - 10.11.2016r. 

 WZZ LUBELSZCZYZNA - 18.11.2016r. 

 WZZ PODKARPACIE  - 09.11.2016r. 

 WZZ MAZOWSZE - 15.11.2016r. 

Głównym zadaniem Sił Zbrojnych RP było wsparcie działań administracji publicznej na obszarze województw: warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, 

podkarpackiego i mazowieckiego w poszukiwaniu i zgłaszaniu do badań padłych dzików oraz wsparcie służb leśnych w prowadzeniu inwentaryzacji pogłowia dzików. 

Zadania były realizowane w nw. powiatach: 

 WZZ MAZURY (powiat braniewski, powiat bartoszycki, powiat ełcki, powiat gołdapski, powiat kętrzyński, powiat olecki, powiat piski, powiat węgorzewski). 

 WZZ PODLASIE (powiat białostocki, powiat bielski, powiat hajnowski, powiat moniecki, powiat siemiatycki, powiat sokólski). 

 WZZ LUBELSZCZYZNA (powiat bialski, powiat chełmski, powiat włodawski). 

 WZZ PODKARPACIE (przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego). 

 WZZ MAZOWSZE (powiat łosicki). 

Poszukiwanie padłych dzików we wskazanych rejonach odbywało się przy współudziale powiatowych lekarzy weterynarii oraz przedstawicieli służb leśnych. 

Pkt. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

5. 

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej 
o wsparcie wojska do poszukiwania padłych 
dzików na terenie województw dotkniętych 

wirusem ASF. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

 Wojewodowie zrealizowano 
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W wyniku działalności Wojskowych Zgrupowań Zadaniowych było zlokalizowanie 18 padłych dzików: 

 województwo warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki – 1, pow. olecki – 2 

 województwo mazowiecki, pow. łosicki – 3, 

 województwo lubelskie , pow. bialski – 12. 

Organizacja zabezpieczenia logistycznego oraz medycznego została zrealizowana w oparciu o posiadany potencjał wojskowy z wykorzystaniem zapasów użytku 

bieżącego. 

W realizacji zadań wzięło udział 577 żołnierzy oraz 44 jednostki sprzętu wojskowego. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

We wsparciu w realizacji zadania uczestniczyli także funkcjonariusze SG poprzez przekazywanie na bieżąco do służb weterynaryjnych informacji o stwierdzonych, 

podczas patrolowania obszarów przygranicznych, padłych dzikach (na specjalnych formularzach dokumentu dochodzenia epizootycznego). Dodatkowo, na pasie 

drogi granicznej na terenie działania Podlaskiego Oddziału SG prowadzony jest, przy wykorzystaniu kamer, monitoring przemieszczania się dzików przez granicę 

państwową. Patrole w trakcie pełnienia służby granicznej zwracają uwagę na zdarzenia mogące świadczyć o przepędzaniu dzików lub podrzucaniu padłych dzików 

na stronę polską. 

Zadanie koordynowane na poziomie MRiRW oraz MON. 

Do wykonania: 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: rekomendacja zrealizowana. 
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 

Stan realizacji: 

Główny Inspektorat Weterynarii – Realizowane działania w zakresie wyszukiwania zwłok padłych dzików zostały uwzględnione w przepisach rozporządzenia 

MRiRW z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2016 r. na terytorium RP „Programu mającego na celu wczesne wykrycie 

zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Dz. U. poz. 1364).  

W programie przewidziano wypłatę przez PLW dla zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego kwoty 100 zł brutto za zgłoszenie padłego dzika na obszarach 

wymienionych w załączniku do rozporządzenia MRiRW z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików (Dz. U. poz. 229). 

W GIW opracowano i przekazano w teren Wytyczne dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika. 

Program na rok 2016 już nie obowiązuje.  

Do wykonania: 

Wojewodowie, Główny Lekarz Weterynarii, Minister Środowiska: zintensyfikować działania w tym zakresie. 

Główny Inspektorat Weterynarii: Program na rok 2017 jest w trakcie prac legislacyjnych (przygotowywanie do wysłania do uzgodnień międzyresortowych). 
  

Pkt. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

6. 
Zintensyfikowanie działań zmierzających 

do wyszukiwania, badania i utylizacji  
padłych dzików. 

Wojewodowie 
 Minister Obrony Narodowej, 
 Główny Lekarz Weterynarii, 
 Minister Środowiska 

w trakcie 
realizacji 
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 

Stan realizacji: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: Zgodnie z informacją przekazaną Panu Jackowi Boguckiemu, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, Pełnomocnikowi Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 

16 grudnia 2016 roku, zadanie w zakresie wstępnego wyznaczenia lokalizacji grzebowisk umożliwiających bezpieczną utylizację trzody, zostało wykonane w terminie 

przez wojewodów. Harmonogram realizacji rekomendacji wskazywał termin jej wykonania do 31 grudnia 2016 roku. 

W ramach monitorowania sytuacji, MSWiA wystąpiło w dniu 11 stycznia 2017 roku do wojewodów o przekazanie aktualnej  informacji dot. lokalizacji grzebowisk. 

Z zebranych danych wynika, że na terenie województw wyznaczonych jest 439 miejsc pod lokalizację grzebowisk. 

Wojewodowie wskazali, że bardziej racjonalnym i bezpiecznym z punktu widzenia zabezpieczenia sanitarnego byłoby lokalizowanie grzebowisk spopielonych 

zwierząt na terenie gmin, w których występuje najwyższa koncentracja produkcji trzody chlewnej oraz z uwzględnieniem bliskiej lokalizacji zakładu utylizacji 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Pozwoliłoby to na uniknięcie elementu ryzyka, jakie niesie ze sobą dodatkowy transport kołowy utylizowanych 

zwierząt do grzebowisk międzypowiatowych oraz umożliwiłoby uniknąć protestów społecznych ludności zamieszkującej  na terenie gminy, w której wyznaczono 

grzebowisko, zwłaszcza niezwiązanej z prowadzeniem działalności rolniczej. 

Pkt. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

7. 

Zintensyfikować działania w zakresie tworzenia 
grzebowisk, umożliwiających bezpieczną utylizację 

trzody. Wyznaczyć jedno grzebowisko na dwa 
sąsiadujące powiaty. 

Na wniosek MSWiA i Wojewodów zmieniono zapis: 
lokalizowanie grzebowisk na terenie gmin, 

w których występuje najwyższa koncentracja 
produkcji trzody chlewnej z uwzględnieniem 

bliskiej lokalizacji zakładów utylizacji produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 

 Minister Środowiska 
 Główny Lekarz Weterynarii 

zrealizowano 
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Jednym z proponowanych rozwiązań było doprecyzowanie zapisu rekomendacji poprzez wskazanie, że przedmiotowe zadanie dotyczy sytuacji, kiedy przyjęty na 

terenie województwa sposób utylizacji przez wyspecjalizowane zakłady utylizacyjne lub spalarnie, po oszacowaniu ryzyka zagrożenia sytuacją epizootyczną przez 

wojewodów, jako administratorów terenu, zostanie uznany za niewystarczający. Podkreślić należy, że na terenie województw, w których stwierdzono ASF 

u znalezionych padłych dzików, zastosowano metodę usunięcia poprzez spopielenie lub grzebanie na miejscu. 

W związku z powyższym w opinii MSWiA, zasada wyznaczania grzebowisk powinna być oparta na ocenie ryzyka wystąpienia zagrożeń epizootycznych dla każdego 

województwa odrębnie, z uwzględnieniem charakterystyki województw, w tym przede wszystkim w odniesieniu do liczby podmiotów produkujących środki 

spożywcze pochodzenia zwierzęcego, liczby indywidualnych gospodarstw hodowlanych itd. Wskazać przy tym należy, że podejmowane w tym zakresie działania 

powinny opierać się na wojewódzkich planach gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt. 

Ponadto, ww. plany powinny zawierać także model unieszkodliwiania oraz doraźnego grzebania padłych i zabitych zwierząt oraz pasz i produktów w sytuacji 

kryzysowej, związanej z zagrożeniem epizootycznym, poza wyspecjalizowanymi zakładami utylizacyjnymi, na zasadzie odstępstwa, zgodnie z art. 19 e rozporządzenia 

1069/2009, z dnia 21 października 2009 roku określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do 

spożycia przez ludzi uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002. Pozwoliłoby to na zabezpieczenie potrzeb związanych z koniecznością nagłego, szybkiego 

grzebania zwierząt oraz umożliwiłoby uniknięcie wydatkowania środków finansowych na przygotowanie oraz bieżącą eksploatację kosztownych, stałych grzebowisk. 

Z informacji wojewodów wynika, że koszt utworzenia grzebowiska wynosi ok. 300-400 tys. zł, a jego roczny koszt utrzymania wynosi ok. 100 tys. zł. 

Ministerstwo Środowiska - Odnosząc się do kwestii wyznaczania grzebowisk MŚ poinformowało, że resortem wiodącym w tej sprawie jest Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. Minister Środowiska, jako organ współpracujący mając na względzie fakt, że grzebowiska należą do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko skoordynował działania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

Główny Inspektorat Weterynarii: 

 przygotował pismo do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nr GIWpuf.71-19/2014(46) z dnia 7 października 2016 r. w sprawie opracowania 

procedur zapalania zwłok trzody chlewnej pochodzącej z ognisk ASF oraz zlikwidowanych dzików jak również procedur zabezpieczenia miejsca spopielania 

ww. zwłok zwierząt do chwili wygaszenia miejsca spopielania.  

 wysłano pismo do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii z dnia 7 października 2016 r. znak GIWpuf.71-19/2004(45) z prośbą o skierowanie do wszystkich 

powiatowych lekarzy weterynarii w kraju polecenia, aby w przypadku zatwierdzenia przez władze gminne miejsc grzebania i spopielania zwierząt, 
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niezwłocznie dokonali rejestracji takich miejsc nadając im weterynaryjny numer identyfikacyjny oraz umieszczając je w specjalnie przygotowanej zakładce 

w rejestrze elektronicznym. 

W dniu 21 października br. w GIW odbyło się spotkanie GLW z przedstawicielami Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Celem omówienia procedury 

utylizacji (unieszkodliwiania) padłych lub zabitych zwierząt w regionie ogniska choroby zakaźnej, poza wyspecjalizowanymi zakładami utylizacji w zakresie wsparcia 

Straży Pożarnej przy podpaleniu zwłok zwierząt oraz przeprowadzenia bezpiecznego spalenia w przypadku ich unieszkodliwienia na grzebowisku. 

Zgodnie z sugestią Państwowej Straży Pożarnej ustalono, że Główny Inspektorat Weterynarii skieruje pismo do terenowych jednostek IW informujące o możliwości 

zawarcia przez powiatowego lekarza weterynarii, właściwego terytorialnie do miejsca ulokowania grzebowiska, pisemnej umowy z lokalną jednostką Ochotniczej 

Straży Pożarnej (OSP). W ramach ww. umowy w przypadku zaistnienia konieczności spalenia i grzebania zwierząt na przedmiotowym grzebowisku, działania 

związane z zabezpieczeniem procesu spalenia martwych zwierząt mogłyby być przeprowadzone przez przedstawicieli OSP. Koszty przeprowadzenia ww. działań 

mogłyby zostać pokryte ze środków finansowych Inspekcji Weterynaryjnej, przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (rezerwa celowa). W związku 

z tym rekomendowane jest, aby powiatowi lekarze weterynarii nawiązali kontakt z przedstawicielami lokalnej OSP, jak również zabezpieczyli środki finansowe na 

ewentualne pokrycie kosztów związanych z zabezpieczeniem miejsca spalenia i grzebania zwierząt przez przedstawicieli OSP. 

Ponadto koniecznym jest rozstrzygnięcie kwestii finansowania operacji związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięcia związanego z wyznaczeniem grzebowiska 

zwierząt na środowisko, gdyż zgodnie z informacją przekazaną przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wojewódzkie służby ds. ochrony 

środowiska stwierdziły konieczność przeprowadzenia badania wodoprzepuszczalności gruntu w rejonie planowanego grzebowiska, co jest związane z wykonaniem 

odwiertu do ok. 2 m, pobraniem próbki gruntu i laboratoryjnym określeniem wodoprzepuszczalności pionowej i poziomej.  Zgodnie z przedstawioną kalkulacją, koszty 

ww. badania wynoszą 562,82 zł. 

Dnia 23 listopada 2016 r. Główny Inspektorat Weterynarii wystosował pismo nr GIWpuf-71-19/2014(49) do wszystkich Wojewódzkich lekarzy Weterynarii 

w sprawie konieczności nawiązania kontaktu z przedstawicielami lokalnych OSP oraz przeglądu powiatowych planów zarządzania kryzysowego. 

Do wykonania:  

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Środowiska, Główny Lekarz Weterynarii – Rekomendacja zrealizowana. 
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 

Stan realizacji: 

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW: Zostało wydane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. 

w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików (Dz. U. poz. 2172). Rozporządzenie weszło w życie w dniu 29 grudnia 2016 r. 

Do wykonania: 

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW: zadanie zrealizowano. 

  

Pkt. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

8. 
Wprowadzić ryczałtowe wynagrodzenia 

myśliwych (nie kół łowieckich)  
za odstrzelone dziki. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Departament Bezpieczeństwa 

Żywności i Weterynarii 
 Minister Środowiska zrealizowano 
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 

Stan realizacji: 

Departament Rynków Rolnych MRiRW: Pismem z dnia 3 października 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel zwrócił się ponownie z prośbą do 

urzędów i jednostek podległych o podanie zapotrzebowania oraz planowanego terminu zakupu produktów w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pismo zostało wysłane do następujących resortów: Ministerstwa 

Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Energii oraz do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Prezesa Agencji Rynku Rolnego i Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych.  

Na powyższe pismo odpowiedziało 5 urzędów, przekazując informację o następującym zapotrzebowaniu: 

Lp. Resort 
Zapotrzebowanie 

w tonach 
Suma 
(tony) 

2016 r. 2017 r. 
1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (w tym PSP) 0,66 20,76 21,42 
2. Ministerstwo Środowiska (w tym DG Lasów Państwowych) 0,00 57,00 57,00 
3. Ministerstwo Sprawiedliwości 58,80 236,20 295,00 
4. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 0,03 0,51 0,54 
5. Ministerstwo Obrony Narodowej 300,00 157,00 457,00 

SUMA 359,49 471,47 830,96 

Pkt. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

9. 

Rozpoznanie możliwości 
jednostek/służb/instytucji podległych 

poszczególnym ministrom w zakresie wdrożenia 
przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 
na terytorium RP. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Departament Rynków Rolnych 

 Minister Obrony Narodowej, 
 Minister Sprawiedliwości, 
 Szef Służby Więziennej, 
 Minister Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, 
 Minister Energii, 
 Prezes Agencji Rezerw 

Materiałowych 

Aktualizowane 
na bieżąco 
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Ponadto, odpowiedź na ww. pismo przekazały także:  

 Agencja Rynku Rolnego, która poinformowała o zapotrzebowaniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020; 

 Agencja Rezerw Materiałowych – poinformowała, iż jest w trakcie procedowania zmiany do planu finansowego ARM na 2016 r., mającej na celu sfinansowanie 

utworzenia w br. rezerwy strategicznej konserw ze strefy ASF; 

 Ministerstwo Zdrowia – nie zgłasza zapotrzebowania. Jedynie pojedyncze Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zgłaszają wstępne 

zainteresowanie zapotrzebowaniem i ewentualnym zakupem konserw, lecz do podjęcia decyzji niezbędne są następujące informacje:  

 Cena konserwy 

 Waga 

 Wartość kaloryczna 

 Termin przydatności do spożycia 

 Termin realizacji zamówienia 

 Warunki realizacji tj. czy dostawa jednorazowa czy sukcesywna, czy transport wliczony jest w cenę 

 Czy konserwy są dopuszczone do obrotu i posiadają wszystkie niezbędne dokumenty. 

Pismem z dnia 16 listopada 2016 r., znak: RR.pz.074.4.2016, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał pismo Ministrowi Zdrowia w sprawie odpowiedzi na pytania 

dotyczące realizacji ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

W dniu 9 grudnia 2016 r. do DRR wpłynęła informacja o umieszczeniu ogłoszenia w BIP o udzielanym zamówieniu przez Zakład Karny w Uhercach Mineralnych 

w sprawie zakupu produktów w ramach ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na 

terytorium RP. Ponadto, do Departamentu RR nie wpłynęła dalsza korespondencja w sprawie zapotrzebowania resortów na zakup produktów w ramach ww. ustawy. 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie przedstawiła zapotrzebowania na produkty w ramach ww. ustawy. 
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - z danych przekazanych przez KGP, KG SG oraz KG PSP wynika, że szacunkowa ilość planowanych zakupów 

produktów mięsnych na rok 2017 dla służb wynosi w sumie ok. 21,082 tony, z czego na 8 ton zostały już podpisane umowy (przed wejściem w życie ustawy z dnia 

5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). BOR nie zgłosiło 

zapotrzebowania, ponieważ wartość ich zapotrzebowania nie przekracza kwoty 30.000 zł, a więc nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych.  

Ministerstwo Energii - W dniu 11 października br. Minister Energii wydał decyzje w sprawie utworzenia rezerw sterylizowanych konserw mięsnych oraz typu 

pasztet, zgodnie z wnioskiem MRiRW z dnia 10 października 2016 r. Decyzja posiada klauzulę „zastrzeżone” dlatego informacje o ilościach nie mogą być podawane 

w trybie jawnym. Jednocześnie została zatwierdzona przez Ministra Energii zmiana planu finansowego Agencji Rezerw Materiałowych oraz podpisana umowa na 

przekazanie dotacji celowej na realizację tego zadania. Z dniem 12 października ARM przystąpiła do realizacji decyzji tworzącej. 

W ramach realizacji powyższej decyzji Agencja Rezerw Materiałowych zawarła dwie umowy na dostawę i przechowywanie konserw mięsnych oraz dwie umowy na 

dostawę i przechowywanie konserw typu pasztet. Zgodnie z zawartymi umowami utworzono 100% ilości rezerw objętych umowami. Z uwagi na fakt, że wydane 

decyzje stanowią informację niejawną, dane o ilościach nie mogą być udostępniane w trybie jawnym. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - pismem nr BM.I.077.6.2016.AŚ z dnia 16 września 2016 r. poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi o planowanych, przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane, terminach i ilościach zakupów produktów mięsnych. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej - nie zgłasza zapotrzebowania na wymienione w przedmiotowym piśmie produkty mięsne. Ministerstwo nie planuje również 

zakupu tych produktów w latach 2016 i 2017. 

Do wykonania: 

Departament Rynków Rolnych MRiRW: monitorować proces zakupu produktów w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem 

afrykańskiego pomoru świń na terytorium RP.  
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 

Stan realizacji: 

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW - Zrealizowane - ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 

zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605). 

Główny Inspektorat Weterynarii: Realizowane zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób 

zakaźnych zwierząt. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Przekazano do Departamentów: Prawnego oraz Prawa Pracy informację o włączeniu MRPiPS w realizację 

przedsięwzięcia, z prośbą o udzielanie  odpowiedzi w przypadku kierowania pod ich adresem pytań w przedmiotowej sprawie. 

Do wykonania: zrealizowano z dniem 17 października 2016 r. 

 
  

Pkt. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

10. 

Zatrudnienie Powiatowego Lekarza Weterynarii 
i jego zastępcy w trybie powołania na wyższe 

stanowisko Służby Cywilnej 
(co umożliwi pracodawcy adekwatne reagowanie 

w przypadkach stwierdzenia naruszeń bądź 
niewykonywania obowiązków). 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Departament Bezpieczeństwa 

Żywności i Weterynarii 

 Główny Lekarz 
Weterynarii, 

 Minister Pracy, Rodziny 
i Polityki Społecznej, 

 Szef Służby Cywilnej 

zrealizowano 
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 

Stan realizacji: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: Zadanie realizują na bieżąco funkcjonariusze SG w ścisłej współpracy ze służbami weterynaryjnymi oraz 

Służbą Celną poprzez: kontrole osób i pojazdów w celu zapobieżenia wwozowi zakazanych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym w portach i przystaniach 

morskich oraz odpytywanie w trakcie odprawy granicznej na kierunku wjazdowym wszystkich podróżnych, czy przewożą produkty pochodzenia zwierzęcego.  

We wszystkich przejściach granicznych i lotniczych funkcjonariusze SG uczestniczą wspólnie ze Służbą Celną w pracach zespołów roboczych ds. zagrożeń ASF. 

Statystyka podjętych działań: 

Liczba: 

 przeprowadzonych kontroli, w tym: 

 osób – 149 399, 

 środków transportu – 69 542, 

 bagaży – 59 116, 

 stwierdzonych nieprawidłowości – 711, 

 spraw przekazanych Służbie Celnej – 94. 

Zadanie wykonywane jest na bieżąco, raporty z prowadzonych działań przedstawiane są w cyklu tygodniowym do CZK MRiRW, MSWiA oraz do wiadomości RCB. 

Pkt. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

11. 

Zintensyfikowanie i bezwzględne egzekwowanie 
wykonywania kontroli granicznej na północnym  
i wschodnim odcinku granicy państwowej, pod 

kątem wyeliminowania wwozu żywności, 
w szczególności mięsa wieprzowego, dziczyzny 
i ich przetworów (także w ilościach na użytek 

indywidualny). 

Minister Finansów 

 Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, 

 Komendant Główny Straży 
Granicznej, 

 Szef Służby Celnej, 
 Graniczni Lekarze Weterynarii, 
 Państwowa Inspekcja 

Sanitarna 

raportowanie 
co tydzień 
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Ministerstwo Finansów - Służba Celna w obszarze kontroli przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów 

pochodzenia zwierzęcego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF podejmuje wzmożone działania polegające na: 

 kontroli przemieszczania z państw trzecich, w bagażu osobistym, przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, 

 zatrzymaniu przesyłek niespełniających wymagań, 

 zaewidencjonowaniu zatrzymanych produktów pochodzenia zwierzęcego, 

 przechowywaniu zatrzymanych produktów pochodzenia zwierzęcego, 

 przekazaniu do zutylizowania zatrzymanych produktów pochodzenia zwierzęcego, 

 przechowywaniu dokumentacji dotyczącej utylizacji zatrzymanych produktów, 

 nakładaniu sankcji karnych, 

 kontroli w ramach Decyzji Komisji 2013/426/UE czystości i dezynfekcji środków transportu, służących do przewozu żywych zwierząt, 

 kierowaniu do Granicznego Lekarza Weterynarii wjeżdżających do UE pojazdów, celem wykonania kontroli czyszczenia i dezynfekcji lub poddaniu ich kontroli 

we własnym zakresie, 

 umieszczaniu na stronach internetowych Służby Celnej oraz w przejściach granicznych komunikatów, dotyczących zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa 

ASF i ograniczeń we wprowadzaniu do wspólnoty w bagażu osobistym produktów pochodzenia zwierzęcego, a także informowaniu podróżnych o zakazie 

wwozu tego rodzaju produktów. 

Mając na uwadze sytuację epizootyczną związaną z wirusem ASF, dodatkowo: 

 wystosowano polecenia do dyrektorów Izb Celnych, dotyczące konieczności podjęcia wzmożonych działań kontrolnych i informacyjnych w tym obszarze 

(odpowiednio: 21 lipca oraz 01 i 02 września), 

 w ramach wzmożonych kontroli do izb celnych w Przemyślu, Białej Podlaskiej i Białymstoku od 05.09.2016 r. skierowano dodatkowych funkcjonariuszy 

celnych z izb wewnętrznych, 

 rozszerzono działania kontrolne na odcinku litewskim, 

 zmodyfikowano sposób raportowania do Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ilościach zatrzymanych 

i skonfiskowanych produktów pochodzenia zwierzęcego. 
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Uwzględniając rekomendacje z posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 8 września 2016 r., w uzgodnieniu z Komendą Główną Straży 

Granicznej w dniu 9 września wydano dodatkowe polecenie utworzenia w trybie pilnym we wszystkich drogowych i lotniczych przejściach granicznych wspólnych ze 

Strażą Graniczną zespołów roboczych ds. zagrożeń ASF, do zadań których należeć będzie: 

 stały monitoring ryzyka w obszarze zagrożenia chorobą ASF, 

 bieżąca wymiana informacji pomiędzy SC i SG, dotycząca ryzyka w obszarze zagrożenia chorobą ASF, 

 stały przegląd prawidłowości wykonywania czynności kontrolnych przez obie służby w ww. obszarze z uwzględnieniem ich ustawowych zadań i uprawnień, 

 prowadzenie wspólnej, bieżącej współpracy z organami inspekcji weterynaryjnej, służbami podległymi wojewodzie i innymi właściwymi organami w zakresie 

zagrożeń chorobą ASF, 

 stała ocena wyposażenia służącego do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF na przejściach granicznych, 

 stała ocena funkcjonujących na przejściach granicznych procedur i technologii odpraw w zakresie ich adekwatności w ograniczeniu rozprzestrzeniania się 

wirusa ASF, 

 monitorowanie obszaru komunikacji i informacji o ryzyku ASF i związanych z tym ograniczeniach, kierowanych do podróżnych. 

Dyrektorzy izb celnych w Białymstoku, Przemyślu, Białej Podlaskiej i Olsztynie nawiązali również bezpośrednią współpracę z Żandarmerią Wojskową celem 

wspólnych działań minimalizujących ryzyko rozprzestrzeniania się ASF. Służba Celna RP cały czas prowadzi bezwzględną kontrolę przemieszczania z państw trzecich, 

w bagażu osobistym, przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, dokonuje zatrzymań przesyłek niespełniających wymagań oraz nakłada sankcje karne w ww. 

zakresie. 

Ponadto prowadzony jest stały monitoring ryzyka w obszarze zagrożenia chorobą wirusem afrykańskiego pomoru świń, jak również bieżąca wymiana informacji 

pomiędzy Służbą Celną i Strażą Graniczną, dotycząca ryzyka w obszarze zagrożenia chorobą ASF. 

W wyniku wyżej wskazanych działań w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r. Służba Celna: 

 zatrzymała i skonfiskowała łącznie ponad 155 ton produktów pochodzenia 

 zwierzęcego (w tym ponad 63 tony produktów w okresie ostatnich 12-tygodni), 

 nałożyła 521 mandatów karnych za naruszenie przedmiotowych przepisów (w tym 290 za ostatnie 12 tygodni), 

 skontrolowała ponad 650 (w tym za ostatnie 12 tygodni ponad 250)  pojazdów w ramach kontroli pojazdów powracających z państw trzecich po rozładunku 

zwierząt gospodarskich, przekierowując do kontroli weterynaryjnej ponad 110 z nich. 

Służba Celna w pełni realizuje rekomendację, a dalsze jej działania w ścisłej współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległymi mu inspekcjami 

będą ukierunkowane na rygorystyczne kontrole przedmiotowego obszaru, skutkując minimalizacją ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa ASF. 
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: Zadanie realizują funkcjonariusze SG. Zadanie wykonywane jest na bieżąco, raporty z prowadzonych działań 

przedstawiane są raz w tygodniu, w każdy piątek. 

Główny Inspektorat Weterynarii: 

 Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów 

pochodzenia zwierzęcego i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz. Urz. UE L 77 z 24.3.2009, str. 1, z późn. zm.) bezwzględnie zabrania się przywozu 

mięsa i produktów mięsnych z krajów trzecich w bagażu podróżnym na teren UE. Rozporządzenie to zostało zaimplementowane do polskiego porządku 

prawnego ustawą z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1194). Zgodnie 

z art. 1 pkt 2 lit. c w/w ustawy to organy celne lub organy administracji rządowej upoważnione do wykonywania niektórych zadań organów celnych zgodnie 

z przepisami prawa celnego odpowiadają za kontrole bagażu podróżnych i przesyłek pocztowych z krajów trzecich, których celem jest wykrywanie 

i konfiskowanie produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych nielegalnie na własny użytek. 

 Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii jest dostępna tabela zawierająca informacje na temat występowania chorób zakaźnych w krajach trzecich, 

stworzona na potrzeby Służby Celnej i aktualizowana na bieżąco w celu przeprowadzania przez funkcjonariuszy celnych kontroli bagażu podróżnych, na 

podstawie analizy ryzyka. 

 Jeśli chodzi o przywóz z państw trzecich do UE przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego w celach handlowych, weterynaryjna kontrola graniczna 

kontrola odbywa się zgodnie z przepisami unijnymi. Zadaniem urzędowych lekarzy weterynarii jest przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej, 

mającej na celu weryfikację spełniania określonych w prawie UE wymagań weterynaryjnych dla konkretnego rodzaju produktu, a przez to ochronę zdrowia 

zwierząt na terytorium UE i ochronę zdrowia konsumentów w krajach członkowskich UE.  

Postępowanie w celu wypełniania tych zadań opiera się na przepisach prawa powszechnie obowiązującego, którego znajomość jest niezbędna do pełnienia 

tak odpowiedzialnej roli. Graniczni lekarze weterynarii wykonują kontrole w imieniu całej Unii Europejskiej, więc posiadają odpowiednie kwalifikacje do 

wykonywania weterynaryjnej kontroli granicznej. Wyniki koordynacji działań granicznych lekarzy weterynarii przez Głównego Lekarza Weterynarii 

wykazują, że organy te wykonują sumiennie i rzetelnie swoje obowiązki. 

 W dniu 21 lutego 2014 r. GLW wystosował pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, iż w związku z wystąpieniem pierwszych przypadków 

ASF u dzików w Polsce oraz niestabilną sytuacja epizootyczną odnośnie tej choroby na terenie Rosji, Białorusi i Litwy, prosi, by odpady gastronomiczne 

pochodzące z parkingów/MOP w całej Polsce, podlegały utylizacji.  

 W dniu 27 stycznia 2015 r. GLW wystosował pismo, w którym zwrócił się do WLW o podjęcie współpracy z wojewódzkimi oddziałami GDDKiA w zakresie - 

ustalenia, czy na parkingach i MOP odpady gastronomiczne są prawidłowo utylizowane oraz dystrybucji ulotek informacyjnych nt. ASF w ww. miejscach. 
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Główny Inspektorat Transportu Drogowego: w okresie od 14 sierpnia br. do 25 grudnia br. ITD. skontrolowała 518 pojazdów, w których transportowano łącznie 

105 144 sztuki trzody chlewnej. Stwierdzono łącznie 96 naruszeń, które w większości dotyczyły łamania przepisów związanych z przestrzeganiem czasu pracy 

kierowców, obowiązkowych przerw i odpoczynków. 

W okresie od 19.12 do 25.12.2016 r. inspektorzy ITD nie stwierdzili naruszeń podczas prowadzonych działań kontrolnych w stosunku do podmiotów transportujących 

żywe zwierzęta.  

 
Do wykonania:  

Minister Finansów, Minister SWiA, GITD, KG SG, SC, GLW: prowadzić bieżący monitoring w tym zakresie. 
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 

Stan realizacji: 

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW - rekomendacja realizowana przez Głównego Lekarza Weterynarii, który posiada szczegółowe 

informacje o stanie realizacji przedmiotowego zadania. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Zadanie realizują na bieżąco funkcjonariusze SG w ścisłej współpracy ze służbami weterynaryjnymi oraz 

Służbą Celną poprzez współudział w prowadzeniu kampanii informacyjnej na przejściach granicznych związanej z zagrożeniem ASF (plakaty, ulotki). Do oddziałów 

SG na odcinku wschodnim granicy państwowej zostało przekazane pismo Głównego Lekarza Weterynarii zawierające informacje w zakresie podejmowania działań 

przez funkcjonariuszy SG w warunkach zagrożenia wirusem ASF. Funkcjonariusze SG uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez przedstawicieli służb 

weterynaryjnych dotyczących m.in. zagrożeń dla gospodarki związanych z nielegalnym wwozem mięsa i produktów wieprzowych. 

Zadanie wykonywane jest na bieżąco, raporty z prowadzonych działań oraz przeprowadzonych szkoleń dla funkcjonariuszy SG przedstawiane są w cyklu 

tygodniowym do CZK MRiRW, MSWiA oraz do wiadomości RCB. 

  

Pkt. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

12. 

Zintensyfikowanie akcji informacyjno-edukacyjnej 
skierowanej do funkcjonariuszy Straży Granicznej 

i Służby Celnej pełniących służbę w przejściach 
granicznych i patrolujących granicę państwową, 

w celu podniesienia świadomości co do skali 
zagrożenia, jakie dla  gospodarki kraju stanowi 

nielegalny wwóz mięsa wieprzowego i produktów 
z wieprzowiny. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Bezpieczeństwa 
Żywności i Weterynarii 

Główny Lekarz Weterynarii 

 Komendant Główny 
Straży Granicznej, 

 Szef Służby Celnej, 
 Główny Lekarz 

Weterynarii, 
 Dyrektor Państwowego 

Instytutu 
Weterynaryjnego – PIB 

na bieżąco 
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Główny Inspektorat Weterynarii: 

 Zgodnie z art. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 

1194), która wdraża postanowienia rozporządzenia Komisji (WE) nr 206/2009, organem właściwym do informowania podróżnych na przejściach granicznych 

o wymaganiach dotyczących wprowadzania na terytorium UE osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego jest właściwy miejscowo Wojewoda. 

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje wojewodom wszelkie wzory materiałów informacyjnych, które mogą być przydatne w powyższym zakresie i są 

dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz sugeruje włączenie Urzędów Wojewódzkich do instytucji realizujących zadanie. 

 Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii jest dostępna tabela zawierająca informacje na temat występowania chorób zakaźnych w krajach trzecich, 

stworzona na potrzeby Służby Celnej i aktualizowana na bieżąco w celu przeprowadzania przez funkcjonariuszy celnych kontroli bagażu podróżnych, na 

podstawie analizy ryzyka. 

 W dniu 31 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesłało do placówek dyplomatycznych na Białorusi, w Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie 

przygotowaną przez GIW ulotkę dla osób podróżujących do UE.  W w/w ulotce zawarte są najważniejsze informacje na temat ograniczeń dotyczących wwozu 

określonych produktów. MRiRW zwróciło się  do w/w placówek dyplomatycznych z prośbą o rozpropagowanie tej ulotki wśród osób ubiegających się o wizy 

do Polski oraz dodatkowo przekazywanie podróżnym przez urzędników konsularnych ustnych informacji o zakazie wwozu do UE produktów pochodzenia 

zwierzęcego w bagażu. 

 W dniu 25 listopada 2016 r. Główny Lekarz Weterynarii skierował pismo do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii, przypominające o konieczności 

kontynuowania regularnych szkoleń funkcjonariuszy Służby Celnej oraz Straży Granicznej, w zakresie zakazu wprowadzania produktów pochodzenia 

zwierzęcego z krajów trzecich w bagażu osobistym, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania 

do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz. Urz. UE L 77 z 24.3.2009, 

str. 1, z późn. zm.). 

 W 2016r. w województwie warmińsko-mazurskim podczas 12 szkoleń przeszkolono łącznie 221 osób-funkcjonariuszy Służby Celnej i Straży Granicznej, 

w województwie lubelskim podczas 21 szkoleń przeszkolono 638 osób, w województwie podkarpackim podczas  16  szkoleń przeszkolono 478 osób, 

w województwie podlaskim przeszkolono 248 osób (trzy szkolenia w ostatnim kwartale 2016r), w województwie mazowieckim przeszkolono 73 osoby 

(5 szkoleń w ostatnim kwartale 2016r.). 
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Państwowy Instytut Weterynaryjny-PIB: 

 opracował kolejną 60 sekundową wersję filmu nt. ASF (dotychczas zrealizowane filmy osiągnęły następującą liczbę wyświetleń na kanale You Tube: wersja 

dłuższa 66 163, wersja krótsza 11 000), 

 strona internetowa PIWet-PIB z zakładką ASF została odwiedzona przez 55 820 internautów, 

 Instytut bierze czynny udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez wojewodów i wojewódzkich lekarzy weterynarii i inne służby oraz 

współorganizowanych przez PIWet-PIB, na których obecni są również przedstawiciele wymienionych w tym punkcie służb. Pracownicy naukowi PIWet-PIB 

z kompetencjami w zakresie ASF biorą w nich udział jako główni wykładowcy. Takie spotkania odbyły się już w województwach: podkarpackim, lubelskim, 

mazowieckim i na Podlasiu, 

 pracownicy Instytutu uczestniczą w wykładach i spotkaniach nt. ASF: 

 Mazowiecki Urząd wojewódzki - 8 listopada 2016r. 

 IV Pomorskie Forum Trzodziarskie - zaproszenie prof. Zygmunta Pejsaka, na indywidualną prośbę Pana Ministra Ryszarda Zarudzkiego - 14 listopada 

2016 r. 

 współpraca z ODR - spotkanie w Puławach 24 listopada dla ok 60 osób, 

 Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk, prof. Zygmunt Pejsak oraz Główny Lekarz Weterynarii Pan Doktor Włodzimierz Skorupski wzięli udział 

w konferencji „Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym”, która odbyła się na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Podczas debaty „ASF – 

co dalej z produkcją trzody chlewnej w Polsce?” przedstawiciele Instytutu wyrazili swoje opinie w zakresie sytuacji epizootycznej związanej 

z wystąpieniem ASF, zagrożeniami wynikającymi z możliwości przedostania się wirusa od strony ukraińskiej, jak również przyszłości produkcji trzody 

w naszym kraju w kontekście występowania ASF – 22 listopada 2016 r., 

 Forum rolników i agrobiznesu, Poznań Wygłoszenie przez dr hab. Małgorzatę Pomorską-Mól, prof. nadzw. wykładu pt. „Czy ASF jest realnym zagrożeniem 

produkcji trzody chlewnej w całym kraju?” – 22 listopada 2016 r., 
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 Szkolenie w PIWet-PIB w Puławach dla CDR w Brwinowie „Profilaktyka weterynaryjne w budynkach inwentarskich oraz bioasekuracja jako najbardziej 

skuteczna ochrona świń przed afrykańskim pomorem świń”. Tematyka szkolenia: 

1) Prezentacja i omówienie filmu nt. ASF – dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw. 

2) Bioasekuracja – najbardziej skuteczna ochrona świń przed ASF – prof. dr hab. Zygmunt Pejsak 

3) Prawdopodobne konsekwencje ekonomiczne wystąpienia ASF w zależności od wielkości i gęstości populacji stad świń w regionie - prof. dr hab. 

Zygmunt Pejsak, 

4) Dziki pierwotną przyczyną afrykańskiego pomoru świń w Polsce - dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw. 

5) Aktualne dane nt. ASF – strategia zwalczania - dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw. 

 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu, 

 Przedstawienie przez dr Jacka Żmudzkiego problematyki związanej z ASF na ćwiczeniach symulacyjnych dotyczących zwalczania ASF - 2  

 Spotkanie w MRiRW w spr. ASF z udziałem prof. dr hab. Zygmunta Pejsaka – 6 grudnia 2016 r. 

 Spotkanie w MRiRW – wręczenie dyplomów za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych. Nagroda dla zespołu 

badawczego PIWet-PIB (Zygmunt Pejsak, Grzegorz Woźniakowski, Krzysztof Niemczuk, Andrzej Kowalczyk, Edyta Kozak) „Opracowanie i wdrożenie 

metod diagnostycznych do rutynowej diagnostyki afrykańskiego pomoru świń (ASF)” – 19 grudnia 2016 r. 

Do wykonania: 

Główny Inspektorat Weterynarii: Bieżące monitorowanie realizacji zadania. 
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 

Stan realizacji: 

Główny Inspektorat Weterynarii opracował następujące dokumenty: 

 formularz protokołu kontroli „LISTA KONTROLNA - OGNISKO ASF”. 

 wytyczne w sprawie wykonywania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego 

dzików (Dz. U. 2016, poz. 229) 

 wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 31 sierpnia 2016 r. dotyczące sposobu przeprowadzania wspólnych kontroli transportu zwierząt i obrotu 

zwierzętami przez Inspekcję Weterynaryjną, Policję i Inspekcję Transportu Drogowego. 

 procedura utylizacji (unieszkodliwiania) padłych lub zabitych zwierząt w rejonie ogniska choroby zakaźnej, poza wyspecjalizowanymi zakładami 

utylizacyjnymi. 

 wymagania prawne oraz procedury stosowane podczas weterynaryjnej kontroli granicznej zbóż przeznaczonych na cele paszowe importowanych z krajów 

trzecich do Polski. 

 wytyczne w sprawie postępowania w czasie perlustracji w obszarach zapowietrzonym i zagrożonym. 

 Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 16 września 2016 r. dotyczące zasad przemieszczania świń oraz mięsa wieprzowego i produktów z mięsa 

wieprzowego, z gospodarstw i zakładów położonych w obszarze objętym ograniczeniami, obszarze zagrożenia lub obszarze ochronnym, a także na obszarze 

zapowietrzonym lub obszarze zagrożonym, wyznaczonymi w związku z wystąpieniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej afrykańskiego pomoru świń (ASF). 

Pkt. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

13. 

Opracowanie szczegółowych 
zasad i procedur działania, a także katalogu 

narzędzi operacyjnych w zakresie prowadzenia 
interwencji oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu 
się ASF dla służb udzielających wsparcia Inspekcji 

Weterynaryjnej w zakresie walki z afrykańskim 
pomorem świń, tj. Policji, Państwowej Straży 

Pożarnej, Straży Granicznej. 

Główny Lekarz Weterynarii 

 Główny Inspektor Sanitarny 
MSWiA,  

 Główny Inspektor Sanitarny,  
 Minister Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi,  
 Dyrektor Państwowego 

Instytutu Weterynaryjnego – 
PIB 

na bieżąco 
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 w GIW opracowano i przekazano w teren wytyczne dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie postępowania w przypadku znalezienia padłego 

dzika; 

 Wytyczne z dnia 19 września 2016 r. dla PLW, mające na celu sprawdzenie rzetelności i legalności wykonania kontroli urzędowych w zakresie spełnienia 

wymogów bioasekuracji; 

 Procedurę postępowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. 

Trwają prace nad treścią porozumienia pomiędzy Głównym Lekarzem Weterynarii a Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w zakresie współpracy podczas 

działań związanych ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń. 

Państwowy Instytut Weterynaryjny-PIB: Opracowano zestaw niezbędnych procedur, które przekazano do GIW. Większość z nich już jest przygotowana, niektóre 

są doprecyzowywane. Od poprzednich działań PIWet-PIB w tym zakresie, nie wnioskowano o opracowanie kolejnych procedur. 

Główny Inspektorat Weterynarii: Otrzymano z PIWet.-PIB „Procedurę pobierania i przesyłania próbek do laboratoryjnych badań diagnostycznych w kierunku 

afrykańskiego pomoru świń opracowaną w PIW-PIB w Puławach”, która została podpisana przez GLW oraz przekazana do stosowania wojewódzkim lekarzom 

weterynarii. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: Zadanie do realizacji otrzymał Główny Inspektor Sanitarny MSWiA, który opracował „Zasady działań 

w zakresie prowadzenia interwencji oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) dla służb podległych Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji udzielających wsparcia Inspekcji Weterynaryjnej”. Zasady te zostały przekazane do zapoznania i stosowania przez funkcjonariuszy: 

Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej. 

Główny Inspektor Sanitarny – organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dalej PIS) na terenie całego kraju, pismem z dnia 8.09.2016 r. zostały zobowiązane do 

prowadzenia wzmożonych kontroli, które raportowane są przez GIS do MRiRW w systemie tygodniowym: 

 targowisk (stoisk i kiosków) - w celu wykrywania nielegalnej sprzedaży mięsa wieprzowego i produktów pochodzenia wieprzowego, a także mięsa z dzika 

i produktów z niego otrzymanych, 

 zakładów żywienia zbiorowego, w szczególności oferujących produkty pochodzenia wieprzowego na uroczystości rodzinne (wesela) - w celu weryfikacji 

źródeł pozyskania mięsa wieprzowego oraz mięsa z dzika i produktów z nich otrzymanych oraz sprawdzenia sposobu zagospodarowania odpadów 

kuchennych, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnego przekazywania ich na cele paszowe 

oraz o zwracania uwagi na powyższe aspekty w trakcie kontroli realizowanych w ramach nadzoru bieżącego w zakładach handlu detalicznego (sklepy, super i hiper 

markety etc). 
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W dniach 22.08-30.12.2016 r. skontrolowano ogółem w kraju 23 936 obiektów (w tym 7321 w strefie ASF): 

 stoiska i kioski na targowiskach – 1867 (w tym 1066 w strefie ASF); 

 zakłady żywienia zbiorowego – 10850 (w tym 3198 w strefie ASF); 

 inne obiekty (sklepy, hurtownie, kioski, ruchome punkty sprzedaży) – 11219 (w tym 3057 w strefie ASF); 

W toku ww. kontroli stwierdzono: 

 161 przypadków nieprawidłowości dot. identyfikowalności/legalności mięsa wieprzowego i dziczyzny oraz produktów/ wyrobów, 

 142 przypadki nieprawidłowości dot. zagospodarowania odpadów,  

 1412 przypadków uchybień lub nieprawidłowości techniczno-sanitarnych. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podejmowano stosowne działania, zgodnie z kompetencjami i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: 

 nałożono 1035 grzywien w drodze mandatu karnego na kwotę 232 450 PLN za uchybienia stwierdzone w trakcie przeprowadzonych kontroli, 

 wszczynano postępowania administracyjne w celu wyeliminowania nieprawidłowości. 

Do wykonania: 

GLW, GIS MSWiA, GIS, PIWet.-PIB: Bieżące monitorowanie zadania. 
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 

Stan realizacji: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: funkcjonariusze Policji wspierają realizację zadania poprzez: 

 uzyskiwanie informacji przydatnych w kontroli rozprzestrzeniania się choroby oraz jej zwalczaniu, w szczególności tych, które mogą dotyczyć czynów 

zabronionych określonych w rozdziale 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 

z 2014 poz. 1539 z późn. zm.); 

 wzmożenie kontroli środków transportujących trzodę chlewną i dokumentacji związanej z jej przewozem, w szczególności osób trudniących się handlem 

zwierzętami na niewielką skalę; 

 wzmożenie kontroli miejsc, w których dokonuje się obrotu trzodą chlewną (np. targowiska, skupy żywca) lub mięsem pochodzącym od takich zwierząt we 

współpracy z lekarzami weterynarii; 

 prowadzenie na głównych ciągach komunikacyjnych w woj. podlaskiego i mazowieckiego posterunków kontrolnych mających na celu niedopuszczenie do 

niekontrolowanego, niezgodnego z prawem przemieszczania trzody chlewnej; 

 sporządzanie meldunków informacyjnych z pozyskiwanych przez dzielnicowych w ramach służby obchodowej informacji o miejscach nielegalnego handlu, 

uboju trzody chlewnej. 

W ramach nieetatowego Zespołu interdyscyplinarnego powołanego Decyzją nr 156/2016 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z dnia 26 sierpnia 

2016 r. do przeprowadzenia czynności zmierzających do ustalenia m.in. źródła zakażenia ASF w woj. podlaskim, prowadzone są czynności procesowe jak 

i pozaprocesowe zmierzające do ustalenia innych osób mogących mieć związek z hodowlą i sprzedażą prosiąt, świń zarażonych afrykańskim pomorem świń,  

jak i osób mogących mieć wiedzę w przedmiotowej sprawie. 

Pkt. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

14. 

Zintensyfikowanie działań operacyjnych 
i dochodzeniowo-śledczych w zakresie ustalenia 

źródeł zakażenia w aktualnie występujących 
ogniskach ASF oraz dróg przenoszenia się 

wirusa. 

Minister Sprawiedliwości 

 Prokurator Krajowy,  
 Szefowie Prokuratur 

Rejonowych,  
 Szef Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego  
 Minister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji,  
 Komendant Główny Policji 

raportowanie co 
tydzień 
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Zadania wykonywane są na bieżąco, raporty z prowadzonych działań przedstawiane są w cyklu tygodniowym do CZK MRiRW, MSWiA oraz do wiadomości RCB.  

Statystyka podjętych działań (narastająco od dnia 13 sierpnia 2016 r.). Liczba: 

 prowadzonych postępowań - 5; 

 zaangażowanych w ciągu doby policyjnych sił i środków: 

 funkcjonariuszy – 32 220, 

 pojazdów -15 822, 

 skontrolowanych pojazdów – 38 510; 

 kontroli przewozu trzody chlewnej - 556; 

 nałożonych mandatów karnych - 12. 

Do wykonania: 

Minister Sprawiedliwości, Prokurator Krajowy, KG Policji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: bieżące monitorowanie zadania. 
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 

Stan realizacji: 

Ze względu na niejawny charakter prowadzonych prac w tym zakresie, podjętych działań w zakresie sytuacji związanej z ASF na terenie Rosji, Białorusi 

i Ukrainy, stanu realizacji rekomendacji nie zamieszczono w materiale. 

Do wykonania: Przekazywanie przez ABW i AW informacji podmiotom zaangażowanym w zwalczanie wirusa ASF. 
  

Pkt. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

15. 

Przekazywać podmiotom zaangażowanym 
w zwalczanie wirusa ASF informacje o sytuacji 

związanej z ASF na terenie Rosji, Białorusi 
i Ukrainy. 

Minister Koordynator Służb 
Specjalnych 

 Szef Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 

 Szef Agencji Wywiadu 
na bieżąco 
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 

Stan realizacji: 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Placówki dyplomatyczno-konsularne RP akredytowane w Republice Białorusi, Republice Estonii, Republice Litwy, Republice 

Łotwy, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainie, realizując założenia dyrektywy KE 206/2009, w celu zapewnienia skutecznego przekazywania podróżnym informacji 

o wymogach w zakresie wprowadzania produktów pochodzenia zwierzęcego do UE, wykonały następujące działania w ramach profilaktyki ASF: 

 publikacje komunikatów na stronach internetowych placówek, 

 publikacje komunikatów na tablicach ogłoszeniowych w siedzibach urzędów konsularnych oraz w punktach przyjmowania wniosków wizowych (PPWW), 

 dystrybucja ulotek przygotowanych przez GIW (i/lub materiałów informacyjnych opracowanych na ich podstawie) w siedzibach urzędów konsularnych 

i w PPWW, 

 wyświetlanie komunikatów na ekranach multimedialnych zainstalowanych w poczekalniach PPWW (tam, gdzie pozwoliły na to warunki techniczne). 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych stale monitoruje sposób realizacji zleconych placówkom wymienionych powyżej zadań informacyjnych. 

Do wykonania: 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: bieżące monitorowanie zadania. 

  

Pkt. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

16. 

Zintensyfikować przez placówki konsularne w Rosji, 
Estonii oraz na Litwie Łotwie, Ukrainie i Białorusi 
działania informacyjne w kwestii bezwzględnego 

zakazu wwozu do Polski mięsa oraz jego 
przetworów, w myśli dyrektywy KE 206/2009. 

Minister Spraw Zagranicznych  Placówki konsularne RP na bieżąco 
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 
 

Stan realizacji: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: Jak w rekomendacji nr 14. 

Prokurator Krajowy: Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, pod sygn. akt PO I Ds. 31.2016, prowadzi sprawę dotyczącą sprowadzenia na terenie województwa 

podlaskiego i innych niebezpieczeństwa dla mienia w wielkich rozmiarach poprzez spowodowanie szerzenia się choroby zakaźnej w postaci wirusa ASF, tj. o czyn z 

art. 165 § 1 k.k. Śledztwo to zostało wszczęte w dniu 31 sierpnia 2016 roku. W dniu 2 września 2016 roku zarządzeniem Prokuratora Regionalnego w Białymstoku 

powołano do jego prowadzenia zespół, składający się z trzech prokuratorów, funkcjonariuszy policji z KPW w Białymstoku, z Delegatury ABW w Białymstoku, Oddziału 

Straży Granicznej w Białymstoku, UKS w Białymstoku oraz z Izby Celnej w Białymstoku. 

Do prowadzonego śledztwa włączane są sukcesywnie także inne postępowania z terenu całego kraju, dotyczące rozprzestrzenia się zarazy zwierzęcej w postaci wirusa 

afrykańskiego pomoru świń. W toku prowadzonych czynności zabezpieczono z Powiatowych Inspektoratów Weterynarii i Powiatowych Oddziałów Agencji 

Restrukturyzacji Rolnictwa dokumentację dotyczącą gospodarstw, w których stwierdzono ASF. Wykonano również szereg czynności procesowych z osobami 

mającymi bezpośredni kontakt z wystąpieniem choroby, w tym przesłuchano w charakterze świadków wszystkich Powiatowych Lekarzy Weterynarii, na których 

obszarze działania stwierdzono wystąpienie wirusa.  

  

Pkt. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

17. 

Zapewnić bezwzględne i skuteczne 
egzekwowanie sankcji karnych za naruszanie 
przepisów określających nakazy i zakazy, w 

związku z zapobieganiem i zwalczaniem chorób 
zwierząt. 

Minister Sprawiedliwości, 
Prokurator Generalny 

 Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 

 Główny Lekarz Weterynarii 
na bieżąco 
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Aktualnie akta sprawy są analizowane pod kątem ewentualnych powiązań pomiędzy poszczególnymi ogniskami choroby. W najbliższym też czasie zostaną podjęte 

decyzje co do postawienia zarzutów kolejnym hodowcom za złamanie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych. W chwili obecnej 

zarzuty przedstawiono dwóm osobom o czyny z art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych  

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1539) oraz zarzut o czyn z art. 271 § 1 k.k. W toku postępowania stwierdzono też szereg wykroczeń oraz deliktów administracyjnych związanych 

z obrotem i hodowlą zwierząt. Cześć z nich została już rozstrzygnięta przez odpowiednie służby, w pozostałym zakresie zostaną podjęte stosowne działania, mające 

na celu zainicjowanie postępowań w tych sprawach przez właściwe organy. 

Na dalszym etapie śledztwa planowane jest przesłuchanie osób zajmujących się problematyką zwalczania afrykańskiego pomoru świń we właściwych ministerstwach 

i Głównym Inspektoracie Weterynarii oraz przedstawiciela Polskiego Związku Łowieckiego. Nadto w ramach powołanego przez Prokuratura Regionalnego 

w Białymstoku zespołu prowadzone są działania przez inne służby, zgodnie z ich ustawowymi kompetencjami, dotyczące zapobiegania dalszego rozprzestrzeniania 

się wirusa ASF. 

Podkreślić przy tym należy, iż mając na uwadze wagę prowadzonego śledztwa sygn. akt PO I Ds. 31.2016 roku, wszystkie czynności są podejmowane niezwłocznie, ze 

szczególnym naciskiem na ich terminowość i koncentrację materiału dowodowego. Zgromadzone materiały są analizowane pod kątem wszechstronnego wyjaśnienia 

okoliczności tej sprawy i jak najszybszego ustalenia osób odpowiedzialnych za rozprzestrzenianie się wirusa ASF na terenie kraju. Temu także ma służyć powołanie 

wspomnianego wyżej zespołu prokuratorów i przedstawicieli innych organów do prowadzenia niniejszego śledztwa. 

W dniu 15 września 2016 roku postępowanie sygn. akt PO I Ds. 31.2016 Prokuratury Okręgowej w Białymstoku zostało objęte zwierzchnim nadzorem służbowym 

sprawowanym przez prokuratora Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: Zadanie realizują funkcjonariusze Policji i SG. Zadanie wykonywane jest na bieżąco, raporty z prowadzonych 

działań przedstawiane są raz w tygodniu, w każdy piątek do MSWiA/MRiRW oraz do RCB - do wiadomości. 

Główny Inspektorat Weterynarii: zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania 

chorób zakaźnych zwierząt. 

Do wykonania: 

Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, Minister SWiA, GLW: bieżące monitorowanie zadania.   
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 

Stan realizacji: 

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW –  Dyrektor Departamentu notatką z dnia 13-12-2016 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Krzysztofa Jurgiela z prośbą o rozważenie możliwości zmiany rekomendacji w zakresie wykreślenia pkt 18 rekomendacji dotyczącego zakazu handlu świniami 

na targowiskach. Odnosząc się do tej rekomendacji RCB należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami:  

 rozporządzeniem MRiRW z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. poz. 189), 

 rozporządzeniem MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 711) 

wszystkie przesyłki świń na obszarze całego kraju są zaopatrywane w świadectwo zdrowia. 

Ponadto stosownie do rozporządzenia MRiRW z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie 

zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 100, poz. 1012) podmiot 

zajmujący się zarobkowym przewozem zwierząt lub przewozem zwierząt wykonywanym w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, używa do 

przewozu zwierząt środków transportu dopuszczonych decyzją powiatowego lekarza weterynarii (PLW) na podstawie przepisów o ochronie zwierząt. Środek 

transportu musi spełniać określone wymagania m.in. powinien być poddawany czyszczeniu i odkażeniu, co należy odpowiednio udokumentować.  

W związku z powyższym wprowadzenie zakazu jest bezzasadne w świetle obowiązujących przepisów, które umożliwiają organom Inspekcji Weterynaryjnej pełną 

kontrolę nad obrotem świń. Jednocześnie należy zauważyć, że wprowadzenie zakazu handlu na targowiskach może spowodować trudności w tym obrocie, 

a w konsekwencji doprowadzić do zwiększenia nielegalnych przemieszczeń świń i wzrostu zagrożenia epizootycznego. 

Przewodniczący Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń - Krzysztof 

Jurgiel wyraził zgodę na usunięcie pkt 18 dotyczącego wprowadzenia zakazu handlu świniami na targowiskach w całym kraju z rekomendacji Rządowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP. 

Pkt. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

18. 
Wprowadzić zakaz handlu świniami na 

targowiskach w całym kraju. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi 

Departament Bezpieczeństwa 
Żywności i Weterynarii 

 Główny Lekarz Weterynarii 
 Służby resortowe MSWiA 

wykreślono 
zadanie 
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 

Stan realizacji: 

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW – W dniu 4 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

25 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 

poz.1770), wprowadzające świadectwa zdrowia dla świń kierowanych do rzeźni na całym terytorium Polski. 

Dodatkowa informacja: 

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW - opracował projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  

 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania 

tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej   

 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez 

powiatowego lekarza weterynarii. 

Z informacji zawartych w BIP MRIRW wynika, że projekty rozporządzeń są od dnia 1 grudnia 2016 r. w konsultacjach publicznych. Prace nad projektami zostały 

wstrzymane. Ww. projekty nie wynikają z treści rekomendacji i nie mają wpływu na stosowanie przepisów wprowadzających obowiązek zaopatrywania każdej 

przesyłki świń w świadectwo zdrowia na terytorium RP. 

  

Pkt. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

19. 
Obligatoryjnie wprowadzić świadectwa 

zdrowia dla wszystkich przemieszczeń świń na 
terenie całego kraju. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Bezpieczeństwa 
Żywności i Weterynarii 

 Główny Lekarz Weterynarii zrealizowano 
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 
 

Stan realizacji: 

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW – Trwają konsultacje odnośnie propozycji wprowadzenia nowych wymagań dla gospodarstw 

utrzymujących trzodę chlewną oraz sposobu ich wdrożenia. W dniu 7 grudnia 2016 r. do Pełnomocnika Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem 

afrykańskiego pomoru świń na terytorium RP została przekazana notatka w sprawie możliwości legislacyjnych podniesienia poziomu bioasekuracji 

w gospodarstwach, która przedstawia się następująco. W związku z koniecznością wprowadzenia odpowiednich rozwiązań prawnych dotyczących podniesienia 

poziomu zabezpieczenia gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie, w tym trzodę chlewną przed wniknięciem czynnika zakaźnego, czyli zwiększeniem tzw. 

poziomu bioasekuracji oraz mając na względzie przedłożone przez Głównego Lekarza Weterynarii propozycje podniesienia tych wymagań, w tym wprowadzenia 

obowiązku budowy ogrodzenia i niecki dezynfekcyjnej, Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii przedstawia poniżej możliwe warianty rozwiązań 

prawnych, wskazując kwestie konieczne do przedyskutowania oraz sygnalizując wady i zalety poszczególnych propozycji.  

W opinii Departamentu należy w szczególności przeanalizować zasadność wprowadzania tak kosztownych rozwiązań jak ogrodzenie czy niecka, biorąc pod uwagę 

fakt, że na 23 ogniska ASF w Polsce w większości przypadków były one spowodowane działalnością człowieka (nielegalny obrót, zlewki). Ponadto w kwestii niecek 

należy zauważyć, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w obszarach objętych restrykcjami wszystkie gospodarstwa utrzymujące świnie mają obowiązek 

posiadać i stosować maty dezynfekcyjne, które są rozwiązaniem tańszym, łatwiejszym do zastosowania i równie skutecznym. 

Pkt. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

20. 

Wprowadzenie i obligatoryjne stosowanie zasad 
bioasekuracji (w tym ogrodzeń) dla wszystkich 
gospodarstw utrzymujących świnie na terenie 

kraju, a następnie sprawdzenie stopnia 
bioasekuracji oraz stanu liczebności i 

identyfikacji każdej chlewni przez powiatowego 
lekarza weterynarii. 

Minister Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi 

Departament Bezpieczeństwa 
Żywności i Weterynarii 

 Główny Lekarz Weterynarii, 
 Minister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, 
 Komendant Główny Policji, 
 Wojewodowie, 
 organy samorządu 

terytorialnego 

na bieżąco 
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W przypadku jednak podjęcia decyzji o konieczności wprowadzenia tak rygorystycznego środka zabezpieczającego gospodarstwo przed przeniesieniem 

czynnika zakaźnego jak wymóg ogrodzenia czy budowa niecki dezynfekcyjnej konieczne będzie doprecyzowanie w projektowanym akcie prawnym 

szczegółów technicznych dotyczących ogrodzenia i niecki dezynfekcyjnej, w szczególności doprecyzowania co faktycznie ma być ogrodzone – teren 

gospodarstwa czy budynki, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie.  

Możliwości legislacyjne podniesienia poziomu bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie 

Wariant I 

1. Akt prawny – rozporządzenie MRiRW z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą spełniać gospodarstwa w 

przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek (Dz. U. z 2003 r, Nr 168, poz. 

1643). 

2. Obszar obowiązywania - terytorium całej Polski.  

3. Zakres obowiązywania - wszystkie gospodarstwa utrzymujące zwierzęta gospodarskie (nie tylko świnie) w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub 

produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt. 

4. Proponowane finansowanie – dostosowanie gospodarstw do rozszerzonych wymagań weterynaryjnych na koszy podmiotów prowadzących działalność 

nadzorowaną.  

Uwaga: Wszelkie działania i obietnice w kierunku pokrycia kosztów tych działań z budżetu państwa mogą być zbyt obciążające dla budżetu państwa i nie powinny 

być stosowane. 

5. Niezbędne działania- konieczność rozszerzenia wymagań w opracowanym projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju w sprawie szczegółowych 

wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku takich zwierząt lub 

produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt (projekt w chwili obecnej znajduje się w uzgodnieniach wewnętrznych, w wersji która nie zawiera 

obowiązku budowy ogrodzenia i niecek). 
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6. Zalety i wady ww. rozwiązania 

Zalety: 

1) wymagania weterynaryjne będą obowiązywały na całym obszarze terytorium Polski; 

2) spełnienie wymagań określonych w ww. projekcie rozporządzenia jest konieczne, aby prowadzić działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania 

zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku takich zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt; 

3) koszty spełnienia wymagań weterynaryjnych tak jak do tej pory będą ponoszone przez podmioty prowadzące działalność nadzorowaną, w tym przez 

podmioty prowadzące gospodarstwa, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie; 

4) jednakowe traktowanie podmiotów prowadzących działalność w takim samym zakresie - wymagania weterynaryjne określone w ww. projekcie 

rozporządzenia będą takie same dla wszystkich gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie (nie tylko świnie) w celu umieszczania 

na rynku takich zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt; 

5) czas na dostosowanie gospodarstw do nowych wymagań może zostać zróżnicowany np. dla gospodarstw utrzymujących świnie, z uwagi na zagrożenie 

epizootyczne, może być krótszy a dla gospodarstw utrzymujących pozostałe gatunki zwierząt gospodarskich może być dłuższy.  

Wady: 

1) ww. wymagania weterynaryjne nie będą obowiązywały w gospodarstwach, w których zwierzęta gospodarskie utrzymywane są na użytek własny;  

2) zaistnieje konieczność dostosowania do rozszerzonych wymagań weterynaryjnych wszystkich gospodarstw utrzymujących w Polsce zwierzęta 

gospodarskie (nie tylko świnie) w celu umieszczania na rynku takich zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt; 

3) konieczne będzie zapewnienie czasu na dostosowanie gospodarstw do nowych wymagań. 

Działalność nadzorowana – zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt działalnością nadzorowaną przez Inspekcję 

Weterynaryjną jest działalność wymieniona w art. 1 pkt 1, w tym działalność prowadzona przez podmioty utrzymujące w gospodarstwie zwierzęta gospodarskie (np. konie, 

świnie, owce, kozy, bydło, pszczoły, drób) w celu umieszczania na rynku takich zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt. 

Inspekcja Weterynaryjna nie nadzoruje gospodarstw, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie na użytek własny, a więc w świetle prawa nie jest to 

działalność nadzorowana. 

W ramach Wariantu I istniej ewentualnie możliwość rozszerzenia wymagań w opracowanym ww. projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa tylko 

w odniesieniu do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie w celu umieszczania na rynku takich zwierząt lub produktów pochodzących z tych 

zwierząt lub od tych zwierząt. Wprowadzenie takiego wymagania tylko w odniesieniu do gospodarstw utrzymujących świnie może jednak skutkować zarzutem 

niejednakowego traktowania podmiotów prowadzących taki sam rodzaj działalności. 
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Wariant II 

1. Akt prawny – projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie 

utrzymywania zwierząt gospodarskich. 

2. Obszar obowiązywania - terytorium całej Polski. 

3. Zakres obowiązywania - wszystkie gospodarstwa utrzymujące zwierzęta gospodarskie (nie tylko świnie). 

4. Proponowane finansowanie – dostosowanie gospodarstw do rozszerzonych wymagań weterynaryjnych na koszy podmiotów prowadzących działalność 

nadzorowaną. 

5. Niezbędne działania – wstrzymanie prac nad projektem rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia 

działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku takich zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych 

zwierząt (projekt w chwili obecnej znajduje się w uzgodnieniach wewnętrznych, w wersji która nie zawiera obowiązku budowy ogrodzenia i niecek), zmiana art. 1 

pkt 1 lit. n ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt polegająca na rozszerzeniu zakresu działalności 

nadzorowanej przez Inspekcje Weterynaryjną o gospodarstwa, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie na użytek własny, a następnie opracowanie 

projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie 

utrzymywania zwierząt gospodarskich. 

6. Zalety i wady ww. rozwiązania 

Zalety: 

1) wymagania weterynaryjne będą obowiązywały na całym obszarze terytorium Polski; 

2) aby prowadzić działalności nadzorowaną w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w ww. 

projekcie rozporządzenia; 

3) koszty spełnienia wymagań weterynaryjnych tak jak do tej pory będą ponoszone przez podmioty prowadzące działalność nadzorowaną, w tym przez 

podmioty prowadzące gospodarstwa, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie (również na użytek własny); 

4) jednakowe traktowanie podmiotów prowadzących działalność w takim samym zakresie - wymagania weterynaryjne określone w ww. projekcie 

rozporządzenia będą takie same dla wszystkich gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie. 

5) czas na dostosowanie gospodarstw do nowych wymagań może zostać zróżnicowany np. dla gospodarstw utrzymujących świnie, z uwagi na zagrożenie 

epizootyczne, może być krótszy a dla gospodarstw utrzymujących pozostałe gatunki zwierząt gospodarskich może być dłuższy. 

Wady: 
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1) zwiększenie liczby podmiotów objętych nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej o podmioty utrzymujące w gospodarstwach zwierzęta gospodarskie z 

przeznaczeniem na użytek własny; 

2) konieczność zarejestrowania się podmiotów utrzymujących w gospodarstwach zwierzęta na użytek własny np. pojedyncze sztuki drobiu; 

3) zaistnieje konieczność dostosowania do rozszerzonych wymagań weterynaryjnych wszystkich gospodarstw utrzymujących w Polsce zwierzęta 

gospodarskie również tych, w których utrzymywane są pojedyncze sztuki np. drobiu; 

4) konieczność zmiany ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; 

5) konieczne będzie zapewnienie czasu na dostosowanie gospodarstw do nowych wymagań. 

W ramach Wariantu II istniej ewentualnie możliwość rozszerzenia wymagań w opracowanym ww. projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa tylko w 

odniesieniu do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie w celu umieszczania na rynku takich zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt 

lub od tych zwierząt.  

Wprowadzenie takiego wymagania tylko w odniesieniu do gospodarstw utrzymujących świnie może jednak skutkować zarzutem niejednakowego traktowania 

podmiotów prowadzących taki sam rodzaj działalności. 
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Wariant III 

1. Podstawa prawna – rozporządzenie MRiRW z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu 

się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 517, z późn. zm.). 

2. Obszar obowiązywania – obszary wskazane w załączniku do ww. rozporządzenia – terytorium RP? 

Uwaga: Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia obszaru, na którym program bioasekuracji byłby realizowany - obszar całego kraju lub obszar wskazany w programie.  

3. Zakres obowiązywania – wszystkie gospodarstwa, w których utrzymywane są świnie. 

4. Proponowane finansowanie - koszty związane z dostosowaniem gospodarstw do wymagań określonych w programie bioasekuracji ponoszą podmioty 

utrzymujące świnie (zgodnie z ustawą o chronię zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt). 

W ramach programu bioasekuracji z budżetu państwa finansowane są koszty nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, koszty odszkodowań 

za zabite lub poddane ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej zwierzęta, ewentualne koszty poniesione przez rolników związane z zabiciem lub ubojem zwierząt, 

ich transportem lub transportem i unieszkodliwieniem zwłok zwierzęcych, a także koszty rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie. 

Niemniej jednak zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych 

zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, umożliwiono posiadaczom zwierząt utrzymującym świnie na obszarze, gdzie realizowany jest program 

bioasekuracji refundację z budżetu państwa kosztów poniesionych na zabezpieczenie gospodarstw przed wniknięciem afrykańskiego pomoru świń (tzw. kosztów 

bioasekuracji), w szczególności na refundację wydatków poniesionych na: 

1) zakup mat dezynfekcyjnych; 

2) zakup sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych oraz niezbędnych środków dezynfekcyjnych, 

dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych; 

3) zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego; 

4) zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych; 

5) ogrodzenie gospodarstw utrzymujących świnie w systemie otwartym. 

5. Niezbędne działania – konieczność opracowania przez Głównego Lekarza Weterynarii nowego programu bioasekuracji, a następnie wprowadzenie programu do 

realizacji w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

  



 

Strona | 44  

6. Zalety i wady ww. rozwiązania 

Zalety: 

1) możliwość dobrowolnej rezygnacji z chowu i hodowli świń na czas trwania programu bioasekuracji; 

2) zmniejszenie liczby świń na czas trwania programu bioasekuracji; 

3) podniesienie poziomu bioasekuracji we wszystkich gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, również na użytek własny; 

4) konieczność dostosowania tylko gospodarstw utrzymujących świnie do wymagań programu bioasekuracji. 

Wady: 

1) znaczne obciążenie finansowe dla budżetu państwa – w przypadku finansowania programu bioasekuracji na dotychczasowych zasadach; 

2) konieczne będzie zapewnienie czasu na dostosowanie gospodarstw do nowych wymagań. 

Wariant IV 

1. Podstawa prawna – rozporządzenie MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków  

podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 711, z późn. zm.). 

2. Obszar obowiązywania – obszary wskazane w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE – obszar ochronny (żółty), obszar objęty ograniczeniami 

(czerwony), obszar zagrożenia (niebieski). 

3. Zakres obowiązywania – wszystkie gospodarstwa, w których utrzymywane są świnie na ww. obszarze. 

4. Proponowane finansowanie - koszty związane z dostosowaniem gospodarstw do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu ponoszą podmioty utrzymujące 

świnie. 

5. Niezbędne działania – konieczność zmiany ww. rozszerzenia w zakresie wymagań jakie muszą spełnić gospodarstwa, w których utrzymywane są świnie. 

6. Zalety i wady ww. rozwiązania 

Zalety: 

1) ewentualną zaletą w zależności od przyjętej koncepcji może być ograniczony obszar, na którym będą wprowadzane rozszerzone wymagania weterynaryjne. 
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Wady: 

1) obszar obowiązywania ww. rozporządzenia na terytorium RP, jest ściśle uzależniony od obszarów określonych w załączniku do decyzji Komisji Europejskiej 

nr 2014/709/UE. Stąd może zaistnieć sytuacja, w której nagle restrykcjami zostaną objęte obszary, na których do tej pory nie obowiązywały większe 

obostrzenia związane z ASF. Wobec powyższego należy rozważyć, czy umieszczenie takich wymagań jak konieczność budowy niecek i płotów w tym 

rozporządzeniu jest zasadne, gdyż wtedy rolnicy zostaną postawieni, z dnia na dzień, przed koniecznością ogrodzenia swoich gospodarstw czy budowy 

niecek dezynfekcyjnych; 

2) w rozporządzeniu wprowadzającym czasowe nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt nie powinny być wprowadzane trwałe 

rozwiązania np. budowa ogrodzenia lub niecki dezynfekcyjnej; 

3) konieczne będzie zapewnienie czasu na dostosowanie gospodarstw do nowych wymagań. 

Zdaniem Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii wariant IV jest najmniej korzystny. 

Obecnie na terytorium RP obowiązują w gospodarstwach następujące zabezpieczenia przeciwepizootyczne. 

I poziom  

Podstawa prawna – rozporządzenie MRiRW z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą spełniać gospodarstwa 

w przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek (Dz. U. poz. 1643) 

Obszar obowiązywania - terytorium całej Polski  

Zakres obowiązywania - wszystkie gospodarstwa utrzymujące zwierzęta gospodarskie w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z 

tych zwierząt lub od tych zwierząt (nie dotyczy gospodarstw, które produkują wyłącznie na własne potrzeby). 

Wymagania weterynaryjne  

1) w gospodarstwie powinny znajdować się: 

a) wydzielone miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych; 

b) wydzielone miejsce do składowania obornika; 

c) miejsce zapewniające właściwe warunki do przetrzymywania produktów leczniczych weterynaryjnych, zabezpieczone przed dostępem osób 

niepowołanych; 
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d) odzież i obuwie przeznaczone tylko do obowiązkowego użycia w gospodarstwie; 

e) maty dezynfekcyjne w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wjazdów do gospodarstwa w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego; 

f) środki dezynfekcyjne w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji 

g) tablice z napisem "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony" zamieszczone przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta. 

2) budynki, w których utrzymywane są zwierzęta, powinny być: zabezpieczone przed dostępem zwierząt innych niż utrzymywane w gospodarstwie; 

utrzymywane w czystości. 

II poziom 

Podstawa prawna – rozporządzenie MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. 

U. poz. 711). 

Obszar obowiązywania – obszary wskazane w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE – obszar ochronny (żółty), obszar objęty ograniczeniami 

(czerwony), obszar zagrożenia (niebieski) 

Zakres obowiązywania – wszystkie gospodarstwa, w których utrzymywane są świnie 

Wymagania weterynaryjne  

1) w gospodarstwie: 

a) świnie utrzymuje się w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami; 

b) posiadacz świń sporządza spis posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie 

tego spisu; 

c) świnie karmi się paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących; 

d) maty dezynfekcyjne wykłada się odpowiednio przed: 

 wjazdami i wejściami do gospodarstw, w których są utrzymywane świnie, oraz wyjazdami i wyjściami z tych gospodarstw, 

 wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń 

 oraz utrzymuje się je w stanie zapewniającym skuteczności działania środka dezynfekcyjnego; 

e) osoby mające kontakt z dzikami stosują środków higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym odkażanie 

rąk i obuwia; 

f) oczyszcza się i odkaża na bieżąco narzędzia oraz sprzęt wykorzystywany do obsługi świń. 
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2) na terenie gospodarstwa obowiązuje zakaz: 

a) wnoszenia i wwożenia zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów  ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz 

materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń; 

b) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub 

odłowie takich zwierząt; 

3) oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby dezynsekcja środków transportu, które były użyte do przemieszczenia świń lub produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego utrzymanych ze świń  

III poziom 

Podstawa prawna – rozporządzenie MRiRW z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie maja 2015r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu 

zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U. poz.517). 

Obszar obowiązywania – obszary wskazane w załączniku do ww. rozporządzenia 

Zakres obowiązywania – wszystkie gospodarstwa, w których utrzymywane są świnie 

Wymagania weterynaryjne  

W gospodarstwie: 

1) w którym świnie są utrzymywane w systemie otwartym gospodarstwo zabezpiecza się, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na 

podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem; 

2) wdraża się programu monitorowania i zwalczania gryzoni; 

3) przeprowadza się okresowe zabiegi dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku); 

4) prowadzi się rejestr środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są 

utrzymywane świnie; 

5) zabezpiecza się budynki, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych; 

6) świnie utrzymuje się w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym; 
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7) zapewnia się, aby: 

a) osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą 

świń w innych gospodarstwach, 

b) do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne, 

c) osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego; 

8) sporządza się pisemny planu bioasekuracji obejmujący: 

a) dokumentację przestrzegania wymagań określonych w ww. rozporządzeniu, 

b) rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie, 

c) program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt  ze świniami, 

d) zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i obuwia. 

Niezależnie od powyższego prowadzona jest analiza możliwości zmiany przepisów w tym zakresie. Ostateczna decyzja co do kierunku i zakresu zmian wymaga 

decyzji Kierownictwa MRiRW. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – funkcjonariusze Policji i PSP wspierają realizację zadania poprzez: 

 udzielanie asyst policyjnych powiatowym lekarzom weterynarii; 

 zintensyfikowanie działań służb w rejonach, w których zostały wyłożone maty dezynfekcyjne w celu egzekwowania m.in. ograniczeń prędkości 

obowiązujących w ww. miejscach; 

 zabezpieczanie miejsc ujawnienia martwych zwierząt do czasu pobrania przez lekarza weterynarii próbki do badań; 

 sprawowanie nadzoru nad ograniczeniem ruchu ludzi i pojazdów celem uniemożliwienia niekontrolowanego przemieszczania ludzi i zwierząt; 

 prowadzenie przez dzielnicowych akcji informacyjno-edukacyjnej w zakresie zagrożeń związanych z ASF oraz obostrzeń w tej materii wprowadzonych przez 

wojewodów; 

Statystyka podjętych działań. Liczba: 

 udzielonych pomocy lekarzom weterynarii podczas transportu - 119; 

 przeprowadzonych sprawdzeń gospodarstw rolniczych - 76; 

Zadanie wykonywane jest na bieżąco, raporty z prowadzonych działań przedstawiane są w cyklu tygodniowym do CZK MRiRW, MSWiA oraz do wiadomości RCB. 
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Główny Inspektorat Weterynarii - Realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób 

zakaźnych zwierząt. 

W dniu 11.10.2016 r. GLW przesłał w trybie roboczym do MRiRW propozycje wymogów weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania 

zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku takich zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od takich zwierząt. 

Do wykonania: 

Główny Inspektorat Weterynarii: GLW uczestniczy w konsultacjach i przedstawia propozycje nowych wymagań dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta 

gospodarskie na terytorium RP oraz sposobu ich wdrożenia.  

GLW opracował harmonogram kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną na obszarach wymienionych w załączniku do decyzji Komisji 2014/709/WE 

oraz wytyczne dotyczące wdrożenia przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt podczas kontroli bioasekuracji w ww. gospodarstwach. Harmonogram i wytyczne zostały przekazane terenowym jednostkom IW do stosowania. 
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 

Stan realizacji: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: Zadanie realizują funkcjonariusze Policji oraz PSP (opis działań jak w pkt 20). Zadanie wykonywane jest na 

bieżąco, raporty z prowadzonych działań przedstawiane są raz w tygodniu, w każdy piątek do MSWiA/MRiRW oraz będą przekazywane do RCB - do wiadomości. 

Główny Inspektorat Weterynarii: Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt umożliwia 

„likwidację” chlewni tylko w przypadku stwierdzenia, że posiadacz zwierząt nie stosuje się do nakazów, zakazów lub ograniczeń, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 3, art. 47 ust. 1 i 2, art. 48 ust. 2 i 3 oraz art. 48a ust. 3.  

Oznacza to, że takie działanie PLW będzie możliwe tylko na obszarach objętych ograniczeniami w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. W pozostałej 

części kraju, w razie stwierdzenia niespełniania wymagań weterynaryjnych w gospodarstwie utrzymującym zwierzęta gospodarskie w celu umieszczenia na rynku 

tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt, PLW może wydać (na podstawie art. 8 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt) decyzję: 

1) nakazującą usunięcie uchybień w określonym terminie lub 

2) nakazującą wstrzymanie działalności do czasu usunięcia uchybień, lub 

3) zakazującą umieszczania na rynku lub handlu określonymi zwierzętami będącymi przedmiotem działalności albo zakazującą produkcji, umieszczania na rynku 

lub handlu określonymi produktami wytwarzanymi przy prowadzeniu tej działalności. 

Pkt. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

21. 
Wprowadzenie i bezwzględne egzekwowanie 

zakazu produkcji w chlewniach 
nieprzestrzegających zasad bioasekuracji. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Bezpieczeństwa 
Żywności i Weterynarii 

 Główny Lekarz Weterynarii, 
 Minister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, 
 Komendant Główny Policji, 
 Komendant Główny 

Państwowej Straży Pożarnej, 
 Prokurator Krajowy, 
 Wojewodowie, 

na bieżąco 



 

Strona | 51  

Do wykonania: 

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW: Trwają konsultacje odnośnie propozycji wprowadzenia nowych wymagań dla gospodarstw 

utrzymujących trzodę chlewną oraz sposobu ich wdrożenia (opis działań w pkt 20). 

Trwa analiza obowiązujących przepisów prawnych dotyczących wymagań dla gospodarstw oraz trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu 

umieszczania na rynku takich zwierząt lub produktów pochodzących z tych lub od takich zwierząt. Na etapie prac wewnątrzresortowych jest projekt nowego 

rozporządzenia, regulującego prowadzenie tego rodzaju działalności, wydawanego na nowej podstawie prawnej, zawartej w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Ze względu na fakt, że przedmiotowe rozporządzenie dotyczy nie tylko gospodarstw 

utrzymujących świnie, ale również innych zwierząt, konieczne będzie jego skonsultowanie w odniesieniu do następujących zwierząt gospodarskich: 

 koniowate - zwierzęta gatunków: koń  i osioł, 

 bydło - zwierzęta gatunków: bydło domowe i bawoły, 

 jeleniowate - zwierzęta z gatunków: jeleń szlachetny, jeleń sika i daniel  utrzymywane w warunkach fermowych w celu pozyskania mięsa lub skór, jeżeli 

pochodzą z chowu lub hodowli zamkniętej, o których mowa w przepisach prawa łowieckiego, albo chowu lub hodowli fermowej, 

 drób, 

 świnie, 

 owce, 

 kozy, 

 pszczołę miodną, 

 zwierzęta futerkowe. 

Główny Inspektorat Weterynarii: Propozycje GIW w tym zakresie zostały już przygotowane i przesłane do MRiRW.  
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 

Stan realizacji: 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 

 od dnia 7 września 2016 roku przesłała, do posiadaczy świń, których siedziby stad są zarejestrowane w systemie IRZ na terenie objętym ASF (ponad 17 tys. 

siedzib stad), pismo o konieczności zweryfikowania liczby świń z informacją zawartą w prowadzonym przez ARiMR rejestrze zwierząt gospodarskich 

oznakowanych, 

 producenci potwierdzili na dzień 10 stycznia  2017 roku zgodność stanu faktycznego ze stanem zaewidencjonowanym w rejestrze zwierząt gospodarskich 

oznakowanych w przypadku ponad 16 tys. siedzib stad. W dniu 18 listopada 2016 roku ARiMR po uzgodnieniach z Głównym Inspektoratem Weterynarii 

wskazała 1668 siedzib stad poza obszarami na których wykryto ogniska ASF, do przeprowadzenia kontroli na miejscu przez pracowników ARiMR. Z uwagi, iż 

producenci zgłaszają się do biur powiatowych ARiMR i wyjaśniają stan świń na bieżąco ww. liczby mogą jeszcze ulec zmianie, 

 w dniu 15 września 2016 roku Zastępca Prezesa ARiMR pismem znak: ZP-430-DEPIRZ.WIRZ.071.3.2016.SK zwróciła się do Pani Ewy Lech Podsekretarza 

Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o zajęcie stanowiska, który organ powinien przeprowadzić kontrolę na miejscu w gospodarstwach 

na terenie ASF, których właściciele nie odpowiedzieli na ww. pismo. 

 w dniu 7 października 2016 roku Pani Ewa Lech Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem znak ŻW.orz.0780.1.2016.as udzieliła 

odpowiedzi do Pani Haliny Szymańskiej Zastępcy Prezesa ARiMR oraz do wiadomości Głównego Lekarza Weterynarii, że zostaną przeprowadzone kontrole 

sprawdzające faktyczny stan pogłowia świń w tych siedzibach stad, z których nie uzyskano odpowiedzi potwierdzającej lub korygującej liczbę świń 

utrzymywanych w danej siedzibie stada. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią kontrole na miejscu w siedzibach stad położonych na terenie gmin, w których 

wykryto ogniska ASF zostaną przeprowadzone przez Inspekcję Weterynaryjną, natomiast w przypadku pozostałych gmin położonych na obszarach 

wyznaczonych w ramach zwalczania ASF, ale w których nie wykryto ognisk ASF, kontrole na miejscu zostaną przeprowadzone przez ARiMR. 

Pkt. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

22. 
Ścisłe egzekwowanie obligatoryjnej rejestracji 

w Centralnej Bazie Danych (CBD ARiMR) 
liczby świń. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 Prezes i oddziały Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa 

na bieżąco 
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 W dniu 18 listopada 2016 roku Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt ARiMR wystosował pismo znak DEPiRZ-WIRZ.6803.25.2016.SK 

do Dyrektorów Oddziałów Regionalnych ARiMR: Lubelskiego, Mazowieckiego i Podlaskiego w spraw wykazu siedzib stad, które należy skontrolować zgodnie 

z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Ponadto przekazany został wzór wniosku kierownika biura 

powiatowego ARiMR do powiatowego lekarza weterynarii o przeprowadzenie kontroli w siedzibie stada na terenie gminy, w której wykryto ognisko. 

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW - w dniu 23 września 2016r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 

zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, która została opublikowana 3 października 2016 r. (Dz. U. poz. 1605).  

Do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt włączone zostaną wszystkie podmioty, które prowadzą działalność nadzorowaną, jeśli chodzi o organizowanie targów, 

wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, a także obrót zwierzętami (z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej). Zwiększy to możliwość 

śledzenia przemieszczania się zwierząt od gospodarstwa ich urodzenia do miejsca ich śmierci. Ma to szczególne znaczenie w walce z ASF. 

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek oznakowania świń w terminie 30 dni od dnia ich urodzenia i zgłaszania tego faktu w terminie 7 dni kierownikowi biura 

powiatowego Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto, jeśli powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzję nakazującą usunięcie uchybień w zakresie 

oznakowania zwierząt – a decyzja ta nie zostanie wykonana – powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł nakazać zabicie zwierzęcia bez odszkodowania 

i unieszkodliwienie zwłok zwierzęcia na koszt jego posiadacza. 

Ustawa przewiduje również obowiązek sporządzania raz do roku spisu wszystkich zwierząt przebywających w danej siedzibie stada i przekazywania informacji o 

wynikach tego spisu do ARiMR. 

Do wykonania: 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: bieżące monitorowanie zadania 
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 

Stan realizacji: 

Biuro Prasowe MRiRW:  

 przekazało do Rzecznika Prasowego Rządu oraz do CIR materiałów informacyjnych wydrukowanych w Biuletynie Informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi powyższy materiał został dodatkowo przesłany do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także do ODR, 

szkół rolniczych, duszpasterstwa rolniczego, posłów i senatorów z komisji rolnictwa. Materiał zawiera ogólne zasady dotyczące bioasekuracji oraz ASF.  

 do wszystkich mediów przekazano informację dotyczącą działań podejmowanych od 16 listopada 2015 r.  

 zorganizowano dwie konferencje prasowe oraz dwa briefingi z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela, Podsekretarza Stanu Pani 

Ewy Lech oraz Podsekretarza Stanu Pana Rafała Romanowskiego.  

Pkt. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

23. 

Zintensyfikowanie  
akcji informacyjno-edukacyjnej  

wśród rolników z wykorzystaniem lokalnych 
środków przekazu ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bioasekuracji. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Biuro Prasowe 

Departament Spraw Społecznych 
i Oświaty Rolniczej, 

Departament Strategii, Analiz 
i Rozwoju 

Departament Bezpieczeństwa 
Żywności i Weterynarii 

 Państwowy Instytut 
Weterynaryjny – PIB 
w Puławach,  

 Powiatowi Lekarze 
Weterynarii,  

 Ośrodki Doradztwa 
Rolniczego,  

 Izby Rolnicze,  
 Wojewodowie, starostowie, 

wójtowie, zaangażowanie do 
działań informacyjno-
prewencyjnych Izb 
Rolniczych, Ośrodków 
Doradztwa Rolniczego, 
rolniczych związków 
zawodowych, organizacji 
producenckich 

na bieżąco 
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 w PIWet.-PIB przygotowano 12 minutowy film informacyjny skierowany do hodowców trzody chlewnej, prowadzone są szkolenia i wykłady (aktualnie 

przeprowadzono je na terenie czterech najbardziej zagrożonych województw); 

 został opracowany i zatwierdzony przez Ministra Jurgiela program Kampanii informacyjnej nt. ASF i jest on realizowany, 

 na podstawie informacji przekazywanych przez BP zostało opublikowanych w mediach centralnych, lokalnych i internetowych kolejne artykuły w sprawie ASF.  

Na stronie ministerstwa utworzona została zakładka pt. Zasady ochrony gospodarstw przed ASF, w której został także zamieszczony link do przygotowanego przez 

PIW-PIB filmu na ten temat. 

Główny Inspektorat Weterynarii: 

 opracowano ulotki informacyjne (trzy kolory); 

 wraz z PIWet-PIB Puławy zrealizowano film edukacyjny dotyczący ASF; 

 opracowano wzór ulotki graficznej dotyczącej zasad bioasekuracji w gospodarstwie, ulotki w ilości 1 000 000 szt. przekazane terenowym organom IW, 

a następnie rozdystrybuowane wśród organizacji rolniczych przez powiatowych lekarzy weterynarii. 

Państwowy Instytut Weterynaryjny-PIB: skończono nagrywanie filmu edukacyjnego, w którym przedstawiono podstawowe informacje dotyczące ASF. Jest on 

opisany komunikatywnym językiem i dedykowany przede wszystkim rolnikom i hodowcom. Obecnie realizowany jest przygotowywania kopii tego filmu 

i niezwłocznego przekazania go do MRiRW, wojewodów oraz wojewódzkich lekarzy weterynarii, celem dystrybucji do podległych terenowych, szczebla powiatowego 

i gminnego, służb i instytucji. Pozostałe informacje w tym zakresie znajdują się w rekomendacji nr 12. 

Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej MRiRW –- szkoły resortowe nadzorowane przez Ministra RiRW oraz Starostowie (Moniecki, Łosicki, Bielski, 

Bialski, Siemiatycki, Sokólski, Białostocki, Hajnowski, Wysokomazowiecki i Zambrowski) otrzymali w październiku 2016 r., materiały przygotowane przez Główny 

Inspektorat Weterynarii pn. „Afrykański pomór świń – informacje ogólne”, które mają być wykorzystywane przy przeprowadzania wykładów dotyczących ASF 

w placówkach oświatowych o kierunku rolniczym. 

Dodatkowo w dniu 24.10.2016 r. została wysłana do 45 szkół resortowych Ministra RiRW, Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie oraz Centralnej 

Biblioteki Rolniczej prośba o przekazywanie informacji do Ministerstwa RiRW odnośnie planowanych spotkań o tematyce ASF. 

Departament Strategii, Analiz i Rozwoju MRiRW - wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (ODR) prowadzą działania upowszechniające wśród 

rolników wiedzę na temat zagrożenia ASF (przy czym ODR rozpoczęły ww. działania już od 2013 r.). 
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W roku 2016 we wszystkich ODR-ach zorganizowano szkolenia dla rolników, jednak liczba tych szkoleń była bardzo różna - od 5 w woj. dolnośląskim do 535 w woj. 

podlaskim. ODR organizują konferencje na temat ASF, a w jednym przypadku wydano zalecenia, aby podczas każdego szkolenia przekazywane były informacje o 

zagrożeniu ASF. 

Na podkreślenie zasługuje też działalność informacyjna, prowadzona poprzez publikację artykułów na ten temat w czasopismach (miesięcznikach) wydawanych  

przez ODR-y. Oprócz artykułów, ODR-y opracowywały i rozdawały broszury na temat ASF. Dystrybuowano także broszury, opracowane i wydane przez Głównego 

Lekarza Weterynarii. Informowanie o potencjalnym zagrożeniu ASF prowadzone było także podczas imprez masowych, organizowanych lub współorganizowanych 

przez ODR-y: targach, dożynkach, wystawach, konkursach itp. Ponadto, wszystkie ODR-y zamieszczają stale informacje dla rolników na swoich stronach 

internetowych. Najczęściej są to artykuły lub komunikaty, ale w niektórych ODR-ach wysyłane są informacje e-mailowe bezpośrednio do rolników, którzy są 

zarejestrowani w bazie ODR. W niektórych ODR-ach informacja o zagrożeniu ASF została zamieszczona w każdym biurze powiatowym w postaci specjalnej tablicy. 

Doradcy terenowi udzielają także porad indywidualnych (np. w woj. świętokrzyskim dla 400 osób, a w warmińsko-mazurskim dla 500). Przedstawiciele dwóch ODR-

ów wchodzą w skład wojewódzkich zespołów doradczych ds. ASF wojewody. W woj. podlaskim wyznaczona jest jedna osoba w każdym zespole powiatowym, 

dyżurująca na infolinii oraz 1 osoba w centrali, odpowiedzialna za udzielnie porad w zakresie bioasekuracji. 

Jak wynika z powyższej informacji, Ośrodki Doradztwa Rolniczego prowadzą intensywne działania związane z informowaniem o ASF. Jednak, w opinii departamentu 

SAR, działania te wymagają merytorycznej koordynacji, co pozwoliłoby na zwiększenie ich efektywności. Wydaje się zasadne wyznaczanie w MRiRW komórki, która 

na bieżąco przekazywałaby merytoryczne dyspozycje dla ODR w zakresie oczekiwanych przez Ministerstwo treści informacji, jak również form, w jakich ODR powinny 

ją upowszechniać oraz intensywności działań w poszczególnych województwach. Komórka taka powinna również, w razie takiej potrzeby, inicjować i koordynować 

współpracę ODR ze służbami weterynaryjnymi lub innymi służbami zaangażowanymi w walkę z ASF. 

Na spotkaniu informacyjnym dla kadry zarządzającej jednostkami doradztwa rolniczego (16 ODR-ów i CDR) w dn.13-14.10.2016 r. w Sękocinie dyr. Departamentu 

Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Krystian Popławski omówił zagadnienia, związane z profilaktyką i zwalczaniem ASF oraz przekazał, do wykorzystania w pracy 

doradczej, materiały na ten temat. 

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW: W ramach programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym 

afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

7 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w 2016 r. 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” (Dz. U. poz. 70, z późn. zm.). 
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W ramach tego programu była prowadzona przez Inspekcję Weterynaryjną kampania informacyjna dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną związaną 

z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz, a także rolników, myśliwych, władz samorządowych oraz społeczeństwa, obejmująca publikację ulotek 

zawierających informacje o sposobie rozprzestrzeniania się choroby, zasadach bioasekuracji. Dystrybucja ulotek odbywała się za pośrednictwem terenowych 

organów Inspekcji Weterynaryjnej. Ulotki dystrybuuje się na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas wykonywanych kontroli wśród podmiotów 

prowadzących działalność nadzorowaną związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz posiadaczy świń (w ramach m.in. wizyt w stadach, 

w których są utrzymywane świnie). Dodatkowo, ulotki dystrybuuje się wśród myśliwych, kół łowieckich, sołtysów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. 

Ww. Program przewidywał przekazywanie informacji o istniejącym zagrożeniu również poprzez media w postaci m.in.: audycji informacyjnych, w których 

przekazuje się informacje na temat choroby oraz ewentualnych dróg jej rozprzestrzeniania, a także informacje o postępowaniu w przypadku podejrzenia wystąpienia 

lub wystąpienia ASF, bioasekuracji w gospodarstwie, zakazie karmienia świń odpadami gastronomicznymi oraz o właściwym zagospodarowaniu zwłok świń oraz 

postępowaniu z tuszami odstrzelonych dzików i o zasadach polowań. 

W ramach programu organy Inspekcji Weterynaryjnej prowadzą grupowe szkolenia dla rolników i myśliwych oraz podmiotów prowadzących działalność 

nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną, związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz. Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy o ASF. 

Tematyka szkoleń obejmuje m.in.: objawy ASF, zgłaszanie podejrzeń wystąpienia ASF, postępowanie po zgłoszeniu podejrzenia wystąpienia ASF, zasady wypłacania 

odszkodowań, zasady bioasekuracji w gospodarstwie oraz zasady postępowania myśliwego biorącego udział w polowaniu, tak aby zapobiec rozprzestrzenianiu się 

wirusa ASF, informację o zakazie karmienia świń odpadami gastronomicznymi oraz o właściwym zagospodarowaniu zwłok. Analogiczne rozwiązanie zostało zawarte 

w programie mającym na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie 

na rok 2017. Ww. program został zatwierdzony pod względem metrycznym w dniu 30 maja 2016 r. Aktualnie program jest przygotowywany do wysłania do uzgodnień 

zewnątrzresorowych.  

Przy tym należy zauważyć, że już 2013 r. powiatowi lekarze weterynarii rozpoczęli intensywne szkolenia przypominające dla lekarzy weterynarii prywatnej praktyki 

oraz podjęto akcje uświadamiające dla organizacji rolniczych, kół łowieckich i samorządów poprzez rozpowszechnianie ulotek zawierających informację dotyczącą 

afrykańskiego pomoru świń oraz zasad postępowania w przypadku wystąpienia choroby. Szczegółowe dane na temat ilości i zakresu przeprowadzonych szkoleń 

znajdują się w dyspozycji Głównego Lekarza Weterynarii. Natomiast prowadzenie akcji przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego i Izby Rolnicze nie leży w kompetencji 

Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. 

Do wykonania: 

Główny Inspektorat Weterynarii: Trwają prace nad: 

 przy współpracy z PIWet.-PIB w Puławach zostanie opracowany 60 sekundowy spot dotyczący bioasekuracji gospodarstw oraz patologii zakażeń wirusem ASF.  
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 

Stan realizacji: 

Biuro Prasowe MRiRW: w zakresie prowadzenia medialnej akcji informacyjnej, zgodnie z prośbą sekretarza stanu w KPRM Pawła Szrota Biuro Prasowe MRiRW 

przesyła do Rzecznika Prasowego Rządu oraz do Centrum Informacyjnego Rządu  materiały dotyczące ASF, przygotowane przez GIW i PIW-PIB oraz informację 

o działaniach podejmowanych w tej sprawie przez resort: 

 przekazano następujące materiały: 

 Afrykański pomór świń -  Podstawowe fakty i informacje, 

 Zasady ochrony gospodarstw przed ASF, 

 Działania związane z ASF podjęte od 16 listopada 2015 r., 

 po każdym posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków ASF, jak również po posiedzeniu Grupy 

Zadaniowej wydawane są przekazywane mediom komunikaty, 

 na stronie MRiRW zamieszczony został baner, pod którym dostępna jest prezentacja dotycząca zasady ochrony gospodarstw przed ASF (link do filmu 

przygotowanego przez PIWet-PIB),  

 na bieżąco udzielane są odpowiedzi na pytania dziennikarzy, 

 przygotowany został apel Ministra RiRW oraz Głównego Lekarza Weterynarii, który wraz z ulotką dotyczącą podstawowych zasad ochrony przed ASF był 

rozpowszechniany przez inspekcję weterynaryjną, 

 organizowane wywiady z członkami kierownictwa raportu oraz realizowane (wg potrzeb) konferencje i briefingi prasowe,  

 w przedostatnim numerze Biuletynu informacyjnego MRiRW oraz ARiMR został opublikowany kompleksowy materiał informacyjny nt. ASF. Biuletyn został 

wysłany do każdej gminy, urzędu powiatowego i wojewódzkiego, ODR-ów, szkół rolniczych, duszpasterstwa rolniczego, a także posłów i senatorów z komisji 

rolnictwa, 

 PIWet-PIB we współpracy z GIW i Biurem Pasowym zrealizował spot informacyjny nt. zasad bioasekuracji, który został także przekazany do CIR. 

Do wykonania: 

Biuro Prasowe MRiRW: Prowadzić na bieżąco medialną akcję informacyjną we współpracy z CIR.  

Pkt. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

24. Prowadzić medialną akcję informacyjną. Centrum Informacyjne Rządu 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Biuro Prasowe MRiRW 
na bieżąco 
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Przewodniczący Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków 

afrykańskiego pomoru świń połączył obie rekomendacje (25 i 26) i polecił Dyrektorowi Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - PIB koordynację obu 

przedsięwzięć. 

Stan realizacji: 

Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB: Na wniosek Dyrektora PIWet-PIB, Postanowieniem Nr 2/2016 z dnia 6. grudnia 2016 r. Przewodniczący 

Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń powołał grupę roboczą do spraw 

zintensyfikowania badań naukowych nad wirusem afrykańskiego pomoru świń (GR). Podstawowe zadania tej GR to: 

 zorganizowanie i przeprowadzenie panelu eksperckiego dotyczącego podsumowania stanu badań i perspektyw naukowo-badawczych w celu ograniczenia 

rozprzestrzeniania się wirusa ASF na terytorium Polski, 

 zintensyfikowanie badań naukowych nad ASF oraz skutecznością obecnie podejmowanych działań 

  

Pkt. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

25. 

Zorganizowanie i przeprowadzenie panelu 
eksperckiego dotyczącego podsumowania stanu 

badań i perspektyw naukowo-badawczych 
w zakresie weterynarii, wirusologii i mikrobiologii 
w celu ograniczenia rozprzestrzeniania wirusa ASF. 

Państwowy Instytut 
Weterynaryjny – 

Państwowy Instytut 
Badawczy 

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
 Minister Zdrowia, 
 Wojskowy Instytut Higieny 

i Epidemiologii, 
 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

zrealizowano 

26. 
Zintensyfikowanie badań naukowych nad ASF oraz 

skutecznością obecnie podejmowanych działań. 

Pełnomocnik Rządu  
ds. działań związanych 
z wystąpieniem ASF na 

terytorium RP 

 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
 Państwowy Instytut Weterynaryjny – 

Państwowy Instytut Badawczy, 
 uczelnie, ośrodki naukowo-badawcze 

w trakcie 
realizacji 
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W skład GR wchodzą: 

1. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 

2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Warszawa) 

3. Instytut Ekspertyz Sądowych (Kraków) 

4. Instytut Genetyki Sądowej (Bydgoszcz) 

5. Instytut Genetyki Człowieka (Poznań) 

6. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej (Lublin) 

7. Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Wydział Medycyny Weterynaryjnej (Olsztyn) 

8. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt (Jastrzębiec) 

Pierwsze spotkanie grupy ekspertów zaplanowano na dzień 19 stycznia 2017r. 

W Instytucie wykonywano badania wirusologiczne, serologiczne oraz badania związane z sekwencjonowaniem genomu wirusa ASFV (epidemiologia molekularna).  

Instytut od początku epizootii ASF w Polsce odgrywa dominującą rolę w tworzeniu naukowych podstaw zwalczania choroby. Wszystkie opracowania naukowe, 

popularnonaukowe i specjalistyczne wykorzystywane w tworzeniu programów zwalczania ASF w Polsce pochodzą z Instytutu.  

W ramach powyższego PIWet-PIB przygotował oraz ogłosił szereg publikacji m.in. popularnych dla lekarzy weterynarii, inspekcji weterynaryjnej, producentów i 

hodowców świń oraz administracji państwowej. Przygotowano zestawy prezentacji multimedialnych wykorzystywane powszechnie, przez inspekcję weterynaryjną 

oraz Ośrodki Doradztwa Rolniczego  na spotkaniach i szkoleniach dotyczących zasad bioasekuracji i zwalczania ASF. PIWet-PIB wydał w roku 2016 wykorzystywany 

powszechnie podręcznik Afrykański pomór świń. W omawianym okresie PIWet-PIB zorganizował i zorganizuje (czerwiec, październik, grudzień 2016) trzy poważne 

międzynarodowe konferencje naukowe poświęcone ASF. Pracownicy PIWet-PIB przeprowadzili kilkadziesiąt szkoleń dla lekarzy prywatnej praktyki, inspekcji 

weterynaryjnej oraz producentów świń w całym kraju.  

W sumie do dnia dzisiejszego brali udział w 74 różnego szczebla krajowych i międzynarodowych spotkaniach dotyczących ASF. 

Pracownicy Instytutu przygotowali szereg ekspertyz i opinii na potrzeby Komisji Weterynaryjnej UE, MRiRW, GIW i innych instytucji centralnych i organizacji 

związanych z produkcją trzody chlewnej. Uczestniczyli wielokrotnie w posiedzeniach grup eksperckich związanych z ASF, w tym w posiedzeniach Komisji 

Weterynaryjnej UE w Brukseli. 
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Podstawowym zadaniem PIWet-PIB jest: 

 wykonywanie badań laboratoryjnych w zakresie ASF (wprowadzono system zmianowy pracy tak, aby organy Inspekcji Weterynaryjnej oczekiwały na wyniki 

badań max. do 48-72 h; normalnie jednak wyniki wysyłane są, w zależności od liczby otrzymanych próbek do badań, od kilku do kilkunastu godzin); 

 stała dyspozycyjność w zakresie wydawania opinii, ekspertyz w tym tych dotyczących analizy wraz z oceną ryzyka; 

 stała dyspozycyjność pracowników naukowych, epidemiologów z kompetencjami w zakresie ASF, do udziału w zespołach, grupach roboczych, które 

organizowane są przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Lekarza Weterynarii oraz przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa; 

 kreowanie polityki informacyjnej i współudział w jej tworzeniu z MRiRW i GIW: 

 Instytut przygotował prezentację zawierającą podstawowe informacje nt. ASF, która zamieszczona jest na stronach MRiRW, 

 Instytut opracował film nt. ASF, który przekazany będzie MRiRW, GIW i zainteresowanym upowszechnianiem wiedzy instytucjom i organizacjom, które 

działają na poziomie województwa, powiatu i gminy, żeby prezentować jego treść rolnikom i hodowcom, 

 od 2013 r na stronie internetowej PIWet-PIB istnieje zakładka informująca o ASF; zawiera ona podstawowe informacje związane z tą chorobą, umieszczane 

są na niej również stale uaktualniane prezentacje, które zainteresowani mogą ściągać na swoje komputery i szkolić innych zainteresowanych poszerzaniem 

wiedzy dotyczącej ASF; 

 stała dyspozycyjność dyrektora Instytutu do udziału w międzynarodowych grupach roboczych, które pod auspicjami UE, MRiRW, GIW organizują spotkania lub 

negocjują warunki możliwości powrotu polskiej wieprzowiny na rynki azjatyckie; 

 stała gotowość pracowników naukowych do prowadzenia wykładów i szkoleń nt ASF, prowadzonych w województwach „ściany wschodniej”, jak i w całej Polsce. 

W dniach 7-8 grudnia 2016 r. odbyła się w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach międzynarodowa 

konferencja naukowa nt. afrykańskiego pomoru świń (ASF), zatutułowana "African swine fever - recent research advances and strategies to combat the disease in 

Europe". Konferencja oficjalnie zainicjowała Akcję COST CA15116: "Understanding and combating African Swine Fever in Europe (ASF-STOP)", zaplanowaną na lata 

2016-2019. 

W konferencji wzięło udział ok. 200 osób, w tym ponad 100 uczestników z 23 państw członkowskich Unii Europejskiej, a ponadto ze Szwajcarii, Serbii, Czarnogóry, 

Ukrainy, Gruzji, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Izraela, Chin oraz Ugandy. Wśród uczestników znajdowali się również przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi (MRiRW), na czele z panią minister dr Ewą Lech, podsekretarzem stanu w MRiRW, Głównego Inspektoratu Weterynarii, pod przewodnictwem 

Głównego Lekarza Weterynarii dr. Włodzimierza Skorupskiego, Ministerstwa Środowiska oraz pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej szczebla wojewódzkiego 

i powiatowego. 
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Tematyka konferencji obejmowała wszystkie aspekty badań nad ASF i podzielona była na następujące sesje tematyczne: 

Sesja I: Aktualna sytuacja ASF w Europie; 

Sesja II: Epidemiologia, prewencja i zwalczanie; 

Sesja III: Wirusologia, szczepionki i diagnostyka; 

Sesja IV: ASF u dzików i 

Sesja V: ASF u świń. 

W sesjach tematycznych wygłoszono 23 prezentacje ustne, ponadto 8 doniesień zaprezentowano w sesji plakatowej. 

W drugim dniu konferencji (8 grudnia) odbyły się również dwie sesje równoległe nt. perspektyw w zakresie immunoprofilaktyki ASF i współpracy między nauką 

a przemysłem. 

Zorganizowanie konferencji nt. ASF, która inicjuje tak ważny światowej rangi projekt badawczy, jakim jest COST ACTION CA15116: "Understanding and combating 

African Swine Fever in Europe (ASF-STOP)", w Polsce, w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym, wskazuje jednoznacznie na docenienie rangi i znaczenia zarówno 

działań administracyjnych realizowanych w Polsce, przede wszystkim przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również Główny Inspektorat Weterynarii, 

a także prac o charakterze badań naukowych, które z kolei wykonuje PIWet-PIB w Puławach. 

Znaczącym na skalę światową wyróżnieniem dla naukowców z PIWet-PIB jest przyznanie projektu badawczego przez Narodowe Centrum Nauki, pt: „Konstrukcja 

rekombinowanego szczepu wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) przy użyciu techniki CRISPR/Cas9 oraz określenie jego właściwości biologicznych in vitro i 

na modelu świń"; finansowanie uzyskano w panelu NCN NZ6, a kierownikiem projektu jest dr hab. Grzegorz Woźniakowski prof. nadzw. 

Obecnie prowadzone w Krajowym Laboratorium Referencyjnym w PIWet-PIB badania dotyczące możliwości opracowania szczepionki przeciwko ASF skupiają się 

wokół określenia funkcji genów tego wirusa związanych ze zjawiskami zahamowania odpowiedzi układu odpornościowego gospodarza (świni) na zakażenie. 

Badania te polegają na opracowaniu oraz zbadaniu właściwości biologicznych rekombinowanego szczepu ASFV pozbawionego genów A238L, EP402R i 9GL. 

Konstrukcja rekombinowanego szczepu ASFV z wprowadzonymi mutacjami w obrębie regionów A238L, EP402R i 9GL pozwoliła by na sprawdzenie wpływu 

indukowanych mutacji na właściwości biologiczne ASFV w hodowlach komórkowych oraz na przykładzie modelu świń. Oprócz poznawczej wartości planowanych 

badań ich wyniki pozwolą na wskazanie kierunku badań do otrzymania potencjalnych kandydatów do opracowania szczepionki przeciwko ASF. 

Dodatkowo moi współpracownicy, pan prof Grzegorz Woźniakowski i Pani Edyta Kozak złożyli stosowne wyjaśnienia e-mailowe, na prośbę Pana Dominika 

Tomczaka, Kierującego Biurem Pełnomocnika Rządu ds. działań związanych z wystąpieniem ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 



 

Strona | 63  

PIWet-PIB otrzymało do wiadomości pismo Dyrektora Biura Ministra Kamila Bortniczuka (MNiSW), w którym zwraca się do Rektorów i Dyrektorów 16 podległych 

instytucji naukowych z prośbą o przekazanie informacji o prowadzonych i planowanych badaniach naukowych nad ASF oraz skutecznością obecnie podejmowanych 

działań. Kierownik Krajowego Laboratorium Referencyjnego PIWet-PIB w zakresie ASF prof. dr. hab. Zygmunt Pejsak, wyraził opinię, aby ocena zmierzająca do analizy 

dotychczasowych działań była dokonana przez ekspertów z dorobkiem naukowym z dziedziny chorób zwierząt hodowlanych ze znaczącym potencjałem 

epidemiologicznym i ekonomicznym dla kraju. PIWet-PIB opracował „Analizę związaną z obecną sytuacją i perspektywami szerzenia się ASF w przyszłości w naszym 

kraju”. 

Projekt badawczy pt: „Konstrukcja rekombinowanego szczepu wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) przy użyciu techniki CRISPR/Cas9 oraz określenie jego 

właściwości biologicznych in vitro i na modelu świń", uzyskano w panelu NCN NZ6, a jego kierownikiem jest dr hab. Grzegorz Woźniakowski prof. nadzw. 

Działania KLR PIWet PIB w zakresie badań nad genomem ASFV i możliwością opracowania szczepionki przeciwko ASF związane są również z uczestnictwem 

w przygotowywanym obecnie projekcie w ramach jednego z zadań programu Horyzont 2020 tj. SFS-10 pt: “Research and approaches for emerging diseases and pests 

in plants and terrestrial livestock”. 

Równolegle badania nad funkcją genów ASFV w inicjacji zakażenia i możliwością zablokowania receptorów komórkowych gospodarza, takich jak np.: CD163 

związanych z wnikaniem wirusa do makrofagów świń i dzików np.: (Popescu i wsp. 2017, Virology 2017) prowadzone są w USA na Uniwersytecie w Kansas. Z kolei 

badania z użyciem modyfikowanych szczepów ASFV pozbawionych genu 9GL prowadzone są w Centrum Badań Rolniczych w Nowym Jorku przez zespół dr O'Donnela 

(J Virol 2015 i 2016). 

Dotychczas jednak w żadnym ośrodku naukowym na świecie nie podejmowano prób edycji genomu ASFV przy pomocy innowacyjnego systemu CRISPR/Cas9, 

stosowanego dotychczas do precyzyjnej modyfikacji genomów różnych gatunków zwierząt i pozwalającego na uzyskanie jednoczesnej modyfikacji wielu różnych 

odcinków wirusowego DNA. Z tego względu rozpoczęte w KLR PIWet-PIB badania mogą stanowić cenny wkład nie tylko w zrozumienie funkcji poszczególnych genów 

czy białek, tak złożonego wirusa, jakim jest ASFV. Poznawczą wartością tych badań ich pośrednim celem jest znalezienie najbardziej efektywnych wariantów ASFV, 

mogących być kandydatami do konstrukcji szczepionki przeciwko ASF. 

Należy mieć jednak na uwadze uwarunkowania prawne obowiązujące na terenie całej UE, zakazujące stosowania szczepień przeciwko ASF i rekomendujące środki 

natury administracyjnej tj. wybijanie świń zakażonych ASFV oraz wprowadzanie strefy zapowietrzonej (3 km) i zagrożonej (7 km) wokół stwierdzonego ogniska. 

Niemniej jednak wszelkie badania zmierzające ku poznaniu mechanizmów zakażenia, czy szczerzenia się ASFV w populacji dzików i świń prowadzą do poznania 

specyfiki tego wirusa i przebiegu choroby. Pomimo, że ASF zidentyfikowano w 1921 roku i zwalczano przez ponad 30-lat w Hiszpanii, to nadal stanowi on problem, 

który w zależności od warunków klimatycznych, populacji dzików, obecności kleszczy z rodzaju Ornithodoros, czy praktyk hodowców na danym trenie geograficznym 

może przybierać różne oblicza. 



 

Strona | 64  

Pełnomocnik Rządu: w dniu 18.10.2016 r. odbyło się spotkanie poświęcone zintensyfikowaniu badań naukowych nad ASF, w którym udział wzięli przedstawiciele 

środowisk naukowo-badawczych. 

Do wykonania: 

Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB: rutynowe działania personelu krajowego laboratorium referencyjnego w zakresie ASF PIWet-PIB w Puławach 

o charakterze urzędowym i naukowym oraz poprzez przewidywane cykliczne spotkania grupy roboczej ds intensyfikacji badań nad wirusem ASF.  
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 

Stan realizacji: 

Główny Inspektorat Weterynarii - opracowano w dniu 7.10.2016 r. dokument „Plan działania w zakresie zapobiegania i zwalczania ASF dla obszarów najbardziej 

zagrożonych wystąpieniem choroby”. Plan zostanie poddany konsultacją merytorycznym z terenowymi organami IW. Ponadto podjęto w GIW prace mające na celu 

aktualizację „Polskiego Planu Gotowości zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń ASF-PLAN”. 

Do wykonania: 

Główny Inspektorat Weterynarii: Zadanie zrealizowano. 

  

Pkt. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

27. 

Opracować plan operacyjnego działania 
w zakresie zapobiegania i zwalczania ASF dla 

obszarów najbardziej zagrożonych 
wystąpieniem choroby. 

Główny Lekarz Weterynarii  zrealizowano 
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STAN REALIZACJI 
REKOMENDACJI RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ASF NA TERENIE RP  
po posiedzeniach RZZK, które odbyły się w dniach: 08-09-2016 r. i 21-09-2016 r. 

(pismo RCB nr BA-I.4140.15.2016.AZ KW.1230.2016 z dnia 04-10-2016 r.) 

Stan realizacji: 

Departament Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych: Departament wystąpił do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 

z prośbą o aktualizację Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego w zakresie epizootii. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: realizuje RCB w uzgodnieniu z Departamentem Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony 

Informacji Niejawnych MRiRW. 

Dyrektor RCB pismem z dnia 5 grudnia 2016 roku poinformował, że  realizacja rekomendacji polegać będzie przede wszystkim na uwzględnieniu zgłoszonych 

propozycji/potrzeb w obecnie aktualizowanym Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego (KPZK). Zmiany mają dotyczyć w szczególności uwzględnienia wśród 

podmiotów współpracujących dodatkowo ministra właściwego do spraw transportu oraz sformułowania zadania dla Głównego Lekarza Weterynarii dot. ustalenia 

sposobu postępowania ze zwłokami zwierząt. Zgodnie z metodyką postępowania szczegółowe zasady i sposób wykonania tego zadania w formie modułu zadaniowego 

określi Główny Lekarz Weterynarii. Wzór i wymagania dotyczące treści modułu będą zawarte w KPZK. RCB planuje, że projekt aktualizacji Planu zostanie przekazany 

do konsultacji zainteresowanym organom jeszcze w grudniu br. 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: W RCB odbyło się robocze spotkanie, na którym omówiono zakres zmian w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego 

wynikających z doświadczeń w zwalczaniu wirusa ASF. Zmiany te obejmują m.in. aktualizację siatki bezpieczeństwa oraz poszerzenie listy podmiotów 

zaangażowanych w zwalczanie chorób zwierząt (dodano Inspekcję Transportu Drogowego). Wszystkie te zmiany zostały wprowadzone do KPZK, który właśnie jest 

aktualizowany i w niedługim czasie trafi do uzgodnień międzyresortowych. 

Do wykonania: Uzgodnienia KPZK.

Pkt. Treść rekomendacji 
Podmiot 

Harmonogram 
odpowiedzialny współodpowiedzialny 

28. 
Aktualizacja  

Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego 
w zakresie epizootii. 

RCB 

 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,  
 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament 

Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych 
i Ochrony Informacji Niejawnych 

trwają uzgodnienia 
KPZK 
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