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ASF  
AKTUALNA SYTUACJA 

EPIZOOTYCZNA



ASF

2014-2020

6252 

przypadków

261 ognisk



ASF – aktualna 

sytuacja 

epizootyczna 

w Polsce

DZIKI

➢ Przypadki ASF u dzików

➢ Pierwszy przypadek →
17 lutego 2014 r.

➢ 2014: 30 przypadków

➢ 2015: 53 przypadki

➢ 2016: 80 przypadków

➢ 2017: 741 przypadków

➢ 2018: 2443 przypadków

➢ 2019: 2468 przypadków

➢ 2020: 437 przypadków

➢ W sumie 
przypadków:  6252



ASF – aktualna 

sytuacja 

epizootyczna 

w Polsce

ŚWINIE

➢Ogniska ASF u świń

➢ 2014: 2 ogniska

➢ 2015: 1 ognisko

➢ 2016: 20 ognisk

➢ 2017: 81 ogniska

➢ 2018: 109 ognisk

➢ 2019: 48 ognisk

➢ 2020: 0 ognisk

➢W sumie ognisk:  
261



ASF W EUROPIE

Liczba potwierdzonych przypadków ASF u dzików i ognisk u świń, 

na terytorium Unii Europejskiej w 2017 i 2018 r.
(dane z systemu ADNS, stan na dzień 26 września 2018 r.): 

Państwo

Liczba przypadków ASF

u dzików

Liczba ognisk ASF

u świń

w 2017 w 2018 w 2017 w 2018

BELGIA - 5 - -

BUŁGARIA - - 1

CZECHY 202 28 - -

ESTONIA 637 198 3 -

POLSKA 741 1950 81 109

ŁOTWA 947 549 8 10

LITWA 1328 1234 30 49

RUMUNIA - 52 2 957

UKRAINA 37 36 124 88

WĘGRY - 34 - -

WŁOCHY

(SARDYNIA)
110 40 17 10



ASF W EUROPIE 2017 

 ogniska u trzody chlewnej
 przypadki u dzików



ASF W EUROPIE 2018  

 ogniska u trzody chlewnej
 przypadki u dzików



ASF W Polsce w 2018 roku 

 ogniska u trzody chlewnej
 przypadki u dzików



ASF w Europie w 2019 roku (07.01.2020r.)



ASF w Polsce w 2019 roku 



ASF w Polsce 2020



AKTUALNE DZIAŁANIA
województwo małopolskie



Program mający na celu wczesne wykrycie 
zakażeń wirusem, wywołującym ASF

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia w 2019 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. z 2019 r. poz. 598)

SPECUSTAWA 31 STYCZEŃ 2020 !!!



DZIKI- WYNIKI UJEMNE

Ilość próbek pobranych w ramach 

programu w latach 2016-2019POWIAT 2016 2017 2018 2019 (do 25.11.2019)

Bochnia 9 6 9 18

Brzesko 8 15 13 25

Chrzanów 0 0 13 69

Dabrowa Tarnowska 0 1 0 1

Gorlice 0 2 0 1

Kraków (G+Z) 0 0 45 61

Limanowa 1 1 2 4

Miechów 105 194 2 7

Myślenice 13 14 13 24

NowySącz(G+Z) 4 6 6 15

NowyTarg(NT+T) 1 2 6 1

Olkusz 7 1 8 9

Oświęcim 1 7 3 15

Proszowice 0 1 1 2

Tarnów (G+Z) 2 13 14 22

Wadowice  (W+S) 25 30 14 70

Wieliczka 0 0 13 5

SUMA 176 293 162 349



Odstrzał sanitarny dzików 
na terenie województwa małopolskiego

w łowieckim roku gospodarczym 
2019/2020



Poszerzono obszar wykonania odstrzału 
sanitarnego dzików na

35 km na północ oraz 35 km na południe 
od autostrady A4



WYKONANIE
ODSTRZAŁU SANITARNEGO DZIKÓW
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

2019/2020

STAN NA 2 stycznia 2020r. :

1176 sztuk dzików 
z zaplanowanych do odstrzału 1203

kontynuacja luty-marzec 2020



Województwo

Powiaty, 
w których 
nakazano 
odstrzał 

sanitarny 
dzików 

w ramach 
rozporządzenia 
PLW/Wojewody

Liczba obwodów 
łowieckich, 
w których 

nakazano odstrzał 
sanitarny
w ramach 

rozporządzenia 
PLW/Wojewody

Liczba dzików 
nakazanych do 

odstrzału 
sanitarnego 
w ramach 

rozporządzeń 
PLW/Wojewody

Liczba  dzików 
pozyskanych  w ramach 
odstrzału sanitarnego  

w ramach rozporządzeń 
PLW/Wojewody od dnia 

08.07.2019.

Liczba dorosłych samic 
dzika oraz samic 
przelatek (samic 

w drugim roku życia 
o wadze od około 35 kg) 
pozyskanych w ramach 
odstrzału sanitarnego 

w ramach rozporządzeń 
PLW/Wojewody od dnia 

08.07.2019.

Małopolskie

bocheński 12 80 80 37

brzeski 12 137 137 84

chrzanowski 3 19 19 15

dąbrowski 10 59 57 34

gorlicki 2 9 9 8

krakowski 20 188 184 133

limanowski 5 45 45 32

miechowski 2 12 9 4

myślenicki 10 49 49 32

nowosądecki 4 22 18 9

olkuski 12 125 112 68

oświęcimski 3 17 17 8

proszowicki 8 13 13 13

tarnowski 24 205 205 126

wadowicki i 
suski

13 186 186 140

wielicki 5 37 36 21

RAZEM 145 1203 1176 764



Kontynuacja odstrzału sanitarnego na terenie województwa 
małopolskiego na nowych zasadach wprowadzonych 

specustawą:

- obszar całego województwa,
- 6800 dzików do końca roku 2020

-zaangażowanie służb Policja, Państwowa Straż 
Pożarna, Straż Graniczna

utworzenie 

DORAŹNYCH GRUP ZADANIOWYCH DO 
WYKONIANIA ODSTRZAŁU SANITARNEGO



Specustawa dotycząca ASF zakłada zaostrzenie walki 

z wirusem ASF poprzez odstrzał sanitarny dzików.

Wprowadza zmiany w ustawach:

 - Ustawa o lasach,

 - Prawo budowlane,

 - Prawo łowieckie,

 - Ustawa o broni i amunicji,

 - Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt,

 - Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego,

 - Ustawa o zarządzaniu kryzysowym,



KONTROLE BIOASEKURACJI 
W STADACH ŚWIŃ

PODSTAWA PRAWNA: 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. 

w sprawie środków podejmowanych w związku 
z wystąpieniem ASF (Dz. U. z 2018 poz. 290 z późn. zm.)



Stan realizacji kontroli bioasekuracji

Lp. powiat

ILOŚĆ STAD 
UTRZYMUJĄCYCH 
ŚWINIE, zgodnie z 

danymi ARiMR, 
stan na dzień 
01.10.2019r.

ILOŚĆ 
WYKONANYCH 

KONTROLI

KONTROLE 
SPRAWDZAJĄCE

1. bocheński 380 797 99

2. brzeski 149 345 182

3. chrzanowski 8 13 7

4. dąbrowski 856 747 1

5. gorlicki 152 228
78

6. krakowski i Kraków 508 604 66

7. limanowski 41 148 14

8. miechowski 875 605 77

9. myślenicki 53 98 11

10. nowosądecki i Nowy Sącz 241 154
0

11. nowotarski 
10 64 10

12. tatarzański

13. olkuski 298 372 72

14. oświęcimski 635 222 40

15. proszowicki 954 398 106

16. tarnowski i Tarnów 1435 671 98

17. wadowicki 

646
308 30

18. suski

19. wielicki 292 60 1

Ogółem stad 7533 5834 892



Wystąpienie chorób zakaźnych zwierząt powoduje

zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz 
zwierząt, a także 

ogromne straty gospodarcze dla kraju,

związane z kosztami zwalczania choroby, upadkami 
zwierząt, czy ograniczeniami w przemieszczaniu 

produktów pochodzenia zwierzęcego i samych zwierząt.



PLANY GOTOWOŚCI



 Art. 54 ust. 3. Organy administracji rządowej
i jednostek samorządu terytorialnego, (…) oraz podmioty
dysponujące środkami materiałowymi i technicznymi, których udział
jest niezbędny przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
współpracują z organami Inspekcji Weterynaryjnej przy
opracowaniu i realizacji planów gotowości.

 4. Realizacja zadań wynikających z planów gotowości przez
podmioty wymienione w ust. 3 jest finansowana ze środków
budżetu państwa przeznaczonych na zwalczanie chorób
zakaźnych zwierząt.



 Art. 54 ust. 5. Działania w zakresie sporządzania, aktualizacji
i realizacji planów gotowości powiatowy lekarz weterynarii,
wojewódzki lekarz weterynarii i Główny Lekarz Weterynarii wykonują
przy pomocy (…) zespołu kryzysowego.

 6. W skład zespołów kryzysowych wchodzą pracownicy Inspekcji
Weterynaryjnej oraz przedstawiciele organów administracji
rządowej, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów,
których udział jest niezbędny w zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt.

 7. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 6, są wyznaczani przez
organy administracji rządowej i jednostek samorządu
terytorialnego oraz podmioty, których udział jest niezbędny
w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na wniosek
odpowiednio powiatowego lekarza weterynarii lub wojewódzkiego
lekarza weterynarii.



Zakres i warunki współpracy organów administracji 
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego:

Rozporządzenie MRiRW z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie zakresu 

i warunków współpracy organów administracji rządowej 
i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych 

podmiotów w tworzeniu planów 

gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.



 Rozporządzenie MRiRW z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu
i warunków współpracy organów administracji rządowej i jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu
planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt:

§ 5. 1. Organy jednostek samorządu terytorialnego (…) w przypadku
wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt współpracują z organami Inspekcji
Weterynaryjnej przy realizacji działań określonych w planach gotowości.

2. Organy te, w celu skutecznego zwalczania chorób zakaźnych zwierząt mogą,
w uzasadnionych przypadkach, zapewnić zespołom pomieszczenia wyposażone
w środki łączności, sprzęt komputerowy, mapy i w inne środki
techniczne oraz obsługę merytoryczną i techniczną.



Wykaz chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się Plany 
Gotowości:

 1)  pryszczyca (Foot and mouth disease - FMD); 

 2)  choroba pęcherzykowa świń (Swine vesicular disease - SVD); 

 3)  afrykański pomór świń (African swine fever - ASF); 

 4)  klasyczny pomór świń (Classical swine fever, Hog cholera - CSV); 

 5)  grypa ptaków (Avian influenza); 

 6) rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease - ND); 

 7) krwotoczna choroba zwierzyny płowej (Epizootic haemorrhagic disease of deer - EHD); 

 8) gąbczasta encefalopatia bydła (Bovine spongiform encephalopathy - BSE); 

 9) księgosusz (Rinderpest); 

 10) pomór małych przeżuwaczy (Peste des petits ruminants - PPR); 

 11)  gorączka doliny Rift (Rift valley fever); 

 12) choroba guzowatej skóry bydła (Lumpy skin disease - LSD); 

 13)  ospa owiec i ospa kóz (Sheep pox and goat pox); 

 14) pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular stomatitis); 

 15) choroba niebieskiego języka (Bluetongue); 

16)  afrykański pomór koni (African horse sickness); 

 17) -22) epizootyczna martwica układu krwiotwórczego (Epizootic haematopoietic necrosis -
EHN);, bonamioza (Bonamia exitiosa), perkinsoza (Perkinsus marinus), mikrocytoza (Microcytos
mackini), zespół Taura (Taura syndrome);, choroba żółtej głowy









Wydanie aktu prawa miejscowego obszar 
zagrożony/ zapowietrzony

- restrykcje, w zależności od zagrożenia

- wykonanie powierza się m.in. właściwym jednostkom samorządu 

terytorialnego   np. akcje informacyjne



W przypadku wydania przez powiatowego lekarza weterynarii
rozporządzenia - aktu prawa miejscowego, na podstawie
art. 45 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt, ww. organ przekazuje
niezwłocznie po jego opublikowaniu treść ww. rozporządzenia
władzom gminy obejmującej obszary w nim ujęte w celu
dokonania znakowania obszarów zapowietrzonych
i zagrożonych chorobą oraz znakowania dróg.

Znakowanie obszarów oraz dróg winno być dokonane po
uprzednim uzgodnieniu z zarządcami tych obszarów oraz
dróg.



Ostatnia zmiana w przepisach  
(31.01.2020):



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

zakaźnych zwierząt:

Art. 45 oraz art. 46 

W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby
zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania
powiatowy lekarz weterynarii/Wojewoda, w drodze
rozporządzenia - aktu prawa miejscowego, może:

8c) nakazać zarządcom dróg publicznych: 

a) zamykanie znajdujących się w pasach drogowych przejść dla
zwierząt lub

b) wykonywanie przeszkód technicznych, w szczególności
budowę ogrodzeń lub zabezpieczeń technicznych



Ponadto…



W przypadku otrzymania przez wójta (burmistrza, prezydenta

miasta) zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby

zakaźnej zwierząt, jest on obowiązany do przekazania ww.

informacji właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii.

Zawiadomienie, o którym mowa, powinno być przekazane do

właściwego powiatowego inspektoratu weterynarii niezwłocznie drogą

telefoniczną lub mailową ze wskazaniem, w szczególności osoby

zawiadamiającej oraz daty złożenia zawiadomienia.



POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE 

RZECZOZNAWCÓW

Wójt, burmistrz, prezydent miasta 

powołuje i odwołuje rzeczoznawców określających wartość 

rynkową zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu 

organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku 

zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania 

stanowiącą podstawę wypłaty odszkodowania, o którym mowa w art. 

49 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt             

i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.



DZIAŁANIA PREWENCYJNE



PODSTAWA PRAWNA: 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa                

i Rozwoju Wsi 

z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków 

podejmowanych 

w związku z wystąpieniem ASF

(Dz. U. z 2018 poz. 290)

Wymagania ustanowione w tym rozporządzeniu mają 
na celu zwiększenie ochrony stad świń przed ASF



Bioasekuracja to jedyny sprawdzony sposób 
ochrony stad świń przed ASF 









1,5 
m



BIOASEKURACJA PRZY 
POLOWANIACH



WAŻNE:
AKCJE INFORMACYJNE 
DLA MIESZKAŃCÓW





- zagrożenia

 Niedostateczna liczba: 

➢ wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii,

➢ inspektorów weterynaryjnych, 

➢ rzeczoznawców

w przypadku pojawienia się większej ilości ognisk,

czy wykonania perlustracji 

 Czy uzyskamy odpowiednie wsparcie służb- policji, straży 

pożarnej, organów jednostek samorządu terytorialnego w 
przypadku pojawienia się większej ilości ognisk lub przypadków 

ASF, także w trakcie perlustracji?



REALIZACJA PROGRAMU 
MAJĄCEGO NA CELU WYKRYCIE 

WYSTĘPOWANIA ZAKAŻEŃ WIRUSAMI 

GRYPY PTAKÓW





HPAI: 

aktualna sytuacja w Europie i Polsce, 

epidemiologia, ocena ryzyka



HPAI W EUROPIE W 2018 R.

● OGNISKA U DROBIU
● PRZYPADKI U PTAKÓW DZIKICH

PAŃSTWO

ILOŚĆ 
PRZYPADKÓW 

U DZIKICH 
PTAKÓW

ILOŚĆ OGNISK 
U DROBIU

NIEMCY 3 1

WŁOCHY 3

HOLANDIA 5 2

WIELKA BRYTANIA 21

IRLANDIA 3

DANIA 35

FINLANDIA 3

SZWECJA 10

BUŁGARIA 28

SŁOWACJA 1

RAZEM 81 34



HPAI W EUROPIE W 2019 R.

● OGNISKA U DROBIU
● PRZYPADKI U PTAKÓW DZIKICH

PAŃSTWO
ILOŚĆ 

PRZYPADKÓW 
U DZIKICH PTAKÓW

ILOŚĆ OGNISK 
U DROBIU

DANIA 2

POLSKA 3

BUŁGARIA 5

RAZEM 2 8



HPAI W EUROPIE W 2020 R.

● OGNISKA U DROBIU
● PRZYPADKI U PTAKÓW DZIKICH

PAŃSTWO
ILOŚĆ 

PRZYPADKÓW 
U DZIKICH PTAKÓW

ILOŚĆ OGNISK 
U DROBIU

POLSKA 6

RAZEM 0 6





































Wymagania dla hodowców drobiu



W przypadku stwierdzenia ogniska grypy ptaków:

Likwidacja ogniska grypy ptaków

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz rozporządzeniem

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie

zwalczania grypy ptaków, wystąpienie grypy ptaków u drobiu

w gospodarstwie wiąże się z koniecznością podjęcia przez Inspekcję

Weterynaryjną działań mających na celu:

• jak najszybszą likwidację ogniska,

• ustalenie źródła choroby,

• ustalenie czy nie doszło do przeniesienia choroby do innych 

gospodarstw (lub innych podmiotów).



Obszary: zapowietrzony i zagrożony

Wokół ogniska grypy ptaków wyznacza się obszar zapowietrzony

(o promieniu co najmniej 3 km wokół ogniska choroby) i obszar

zagrożony (o promieniu co najmniej 10 km wokół ogniska choroby).

Środki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków, na

obszarze zapowietrzonym stosuje się co najmniej przez 21 dni licząc od

dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska choroby,

lecz nie krócej niż do dnia przeprowadzenia przez powiatowego lekarza

weterynarii badań w gospodarstwach położonych na obszarze

zapowietrzonym i uzyskania wyników wykluczających obecność wirusa

grypy ptaków.



Obszary: zapowietrzony i zagrożony

Środki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków, na

obszarze zagrożonym stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od

dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska choroby.



W przypadku stwierdzenia ogniska grypy ptaków, pod 

nadzorem urzędowym podejmowane są m. in. następujące 

działania:

• niezwłoczne zabicie drobiu lub innych ptaków w sposób wykluczający

rozprzestrzenianie się grypy ptaków;

• usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków oraz jaj znajdujących się

w gospodarstwie;

• zniszczenie lub obróbkę, w sposób zapewniający zniszczenie wirusa

grypy ptaków, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, paszy

oraz przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem grypy ptaków;

• gospodarstwo, w którym stwierdzono grypę ptaków podlega

oczyszczaniu i dezynfekcji przy użyciu odpowiednich preparatów

biobójczych, które wykazują działanie unieszkodliwiające w stosunku

do wirusa grypy ptaków.



Ponowne umieszczenie zwierząt w gospodarstwie 

komercyjnym, w którym stwierdzono grypę ptaków, może 

nastąpić po upływie 21 dni od dnia zakończenia 

ostatecznego czyszczenia i odkażania.

Wszyscy hodowcy, u których wystąpiło ognisko grypy ptaków, spełniający 

wymagania weterynaryjne, otrzymają należne im odszkodowanie za straty 

poniesione w związku z działaniami Inspekcji Weterynaryjnej.



PODZIAŁ ZADAŃ
prewencja i zwalczanie chorób zakaźnych



ASF–PLAN – kompetencje służb

➢ Policja;

➢ Państwowa Straż Pożarna;

➢ Inspekcja Transportu Drogowego,

➢ Państwowa Inspekcja Sanitarna;

➢ Inspekcja Ochrony Środowiska;

➢ Straż Graniczna;

➢ Krajowa Administracja Skarbowa;

➢ Siły Zbrojne RP,

➢ Zarządcy dróg,

➢ Lasy Państwowe,

➢ Polski Związek Łowiecki,

➢ Jednostki samorządu terytorialnego.

Afrykański pomór świń



RDLP,  PZŁ,  KOŁA ŁOWIECKIE

Przeszukiwanie obszarów i zbieranie zwłok dzików i ich szczątków. 

Za poszukiwanie na terenach leśnych odpowiadają Lasy Państwowe, wyłącznie na 

gruntach pozostających w zarządzie PGL LP. 

Na pozostałych terenach obwodów łowieckich Polski Związek Łowiecki.

Przeszukiwania odbywają się pod nadzorem PLW

Zmniejszanie populacji dzika: polowania / odstrzał sanitarny.

Akcja informacyjna / tablice informacyjne.



Wytyczne:

- zgłaszać do najbliższego powiatowego lekarza weterynarii każdego

zaobserwowanego dzika, który wykazuje objawy nasuwające podejrzenie ASF lub

padłego dzika znalezionego w czasie polowań lub wykonywania czynności

służbowych;

- przestrzegać higieny po zakończonym polowaniu (nie pozostawiać patrochów

w lesie, zdezynfekować sprzęt łowiecki oraz koła pojazdów, zmienić obuwie

i odzież)

- myśliwy po polowaniu przez 72h nie powinien wchodzić do chlewni;

- nie pozostawiać odpadków żywnościowych w lesie;

- myśliwi i leśnicy utrzymujący świnie we własnym gospodarstwie winni pamiętać

o bezwzględnym przestrzeganiu higieny przed każdorazowym wejściem do chlewni.



PAŃSTWOWA STRAŻ ŁOWIECKA, STRAŻ LEŚNA:

-szukanie martwych dzików na obszarze działania,

-kontrola, by na terenie działania nie pozostawiano odpadów żywnościowych

-zgłaszać do najbliższego powiatowego lekarza weterynarii każdego

zaobserwowanego dzika, który wykazuje objawy nasuwające podejrzenie ASF lub

padłego dzika znalezionego w trakcie wykonywania czynności służbowych;

-zachowanie zasady bioasekuracji (mycie rąk, butów, przez 72 godziny po

znalezieniu padłego dzika nie można wchodzić do chlewni).



PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA:

-szukanie martwych dzików na obszarze działania,

-kontrola wędkarzy, aby nie zostawiali odpadów żywnościowych przy łowiskach,

gdzie mogą dotrzeć dziki,

-zgłaszać do najbliższego powiatowego lekarza weterynarii każdego

zaobserwowanego dzika, który wykazuje objawy nasuwające podejrzenie ASF lub

padłego dzika znalezionego w czasie połowu lub wykonywania czynności

służbowych;

-zachowanie zasady bioasekuracji ( mycie rąk, butów i jeśli któryś z wędkarzy hoduje

świnie to po połowie przez 72 godziny po znalezieniu padłego dzika nie może

wchodzić do chlewni).



GDDKiA

- zamieszczać w miejscach obsługi podróżnych lub parkingach zlokalizowanych na

terenach, których zarządcą lub właścicielem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i

Autostrad, ulotki informujące o wpływie wyrzucanej żywności i resztek żywności na

rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń oraz o sposobie właściwego

postępowania z tą żywnością;

- regularnie opróżniać kosze na śmieci zlokalizowane na terenach, których zarządcą lub

właścicielem jest GDDKiA.

- Współpraca w zakresie zbierania padłych zwierząt z dróg



Inspekcja Transportu Drogowego:

-przeprowadzanie wspólnych akcji kontrolnych i działań w zakresie kontroli

pojazdów samochodowych i przewożonych zwierząt.

-współpraca i wymiana informacji pomiędzy Inspekcją Weterynaryjną, Policją,

Służbą Celną, Inspekcją Transportu Drogowego, Państwową Inspekcją Sanitarną

w zakresie zapobiegania nielegalnemu obrotowi żywymi zwierzętami, produktami

pochodzenia zwierzęcego (nielegalny ubój i sprzedaż żywności) i odpadami

pochodzenia zwierzęcego (skarmianie zlewkami, niezgodne z prawem grzebanie

zwłok zarażonych zwierząt).

kontrola środków transportu przewożących zwierzęta pod kątem legalności

(weryfikacja dokumentów przewozowych).



Policja
- wspólne kontrole z ITD transportów zwierząt, pomoc przy ognisku - pomoc

przy przesłuchiwań rolników.

• kontrola pojazdów przewożących żywe zwierzęta, w tym trzodę chlewną, pod

kątem legalności transportu i związanej z przewozem dokumentacji (w tym

wspólna służba policjantów Ruchu Drogowego z pracownikami Powiatowego

Inspektoratu Weterynarii);

• asysty podczas kontroli prowadzonej przez pracowników Inspekcji

Sanitarnej lub Służb Weterynaryjnych;

• kontrola miejsc obrotu żywcem wieprzowym, targowisk;

• we współpracy z właściwymi miejscowo organami samorządowymi, służbami

weterynaryjnymi i kołami łowieckimi prowadzenie działań informacyjno –

ostrzegawczych o zagrożeniu.



• Egzekwowanie przestrzegania przepisów porządkowych i poleceń 

wydawanych przez kierującego akcją zwalczania choroby oraz wynikających z 

przepisów prawa (w tym prawa miejscowego).

• Zapewnienie pilotażu/asysty kolumnom transportowym uruchamianym przez 

służby weterynaryjne, w tym środkom transportu przewożącym zwierzęta                

i zwłoki zwierząt.

• Izolowanie rejonu wystąpienia choroby poprzez uniemożliwienie 

niekontrolowanego przemieszczania, przenoszenia osób i przewożenia 

zwierząt oraz wszystkich przedmiotów mogących być wektorem choroby.                

(24h/dobę do likwidacji ogniska)

• Pomoc w prowadzeniu dochodzenia epizootycznego mającego na celu 

ustalenie źródła choroby.



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 2017 poz. 1855 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, a także gospodarstw utrzymujących

świnie oraz ptaki.



• prowadzenie na głównych ciągach komunikacyjnych 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.

• Zapewnianie wsparcia w ramach ustawowych zadań podmiotom

odpowiedzialnym w bezwzględnym i skutecznym zwalczaniu

kłusownictwa szczególnie na obszarach zagrożonych wystąpieniem lub

na których występuje ASF;

• Udzielanie pomocy Straży Leśnej, Państwowej Straży Łowieckiej, jeżeli

prowadzone przez nich działania zabezpieczające w stosunku do osób,

które świadomie utrudniają prowadzenie odstrzału sanitarnego

dzików, okażą się nieskuteczne lub będą stanowić zagrożenie dla życia

lub zdrowia osób;



• Wdrożenie w przypadku zgłoszenia podejrzenia o nielegalnym obrocie trzodą

chlewną bezwzględne, szybkie i skuteczne działania zmierzające do

identyfikacji i bezwzględnego ukarania osób trudniących się tym procederem;

• Skutecznie zabezpieczenie dróg lokalnych i traktów przed możliwością

nielegalnego obrotu trzodą chlewną w przypadku wystąpienia nowych ognisk

ASF;

W przypadku wprowadzania do systemu SWD  interwencji/zdarzeń związanych              

z ASF (w tym dot. polowań, odstrzałów sanitarnych), stosować słowo klucz: 

„pomór” umożliwiające sprawne wyszukiwanie.



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA / OSP

1.Wykorzystanie posiadanego sprzętu oraz wykwalifikowanego personelu 

w przeprowadzaniu działań oczyszczania i dezynfekcji miejsc przebywania, 

uboju i utylizacji zwierząt, prowadzonych na terenie wystąpienia 

afrykańskiego pomoru świń, zgodnie ze wskazówkami IW.

2.Wsparcie osobowe i techniczne działań utylizacyjnych (zakopywania i 

spalania zwłok zwierzęcych), zwłaszcza w przypadku konieczności spalania 

paszy i ściółki (możliwość zaangażowania Ochotniczej Straży Pożarnej).



PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

1.Wsparcie IW w zakresie podejmowanych działań dezynfekcyjnych, w 

szczególności w odniesieniu do dezynfekcji osób – mieszkańców terenów 

wystąpienia choroby, oraz terenów objętych działaniami prewencyjnymi.

2.Nadzór nad źródłami zaopatrzenia w wodę poprzez przeprowadzanie analiz 

laboratoryjnych pod kątem zakażeń biologicznych.

3.Kontrola targowisk, przeprowadzanie konfiskat środków żywności mogących 

być wektorem zakażenia i znajdujących się w obrocie, a związanych z 

wystąpieniem ogniska choroby.

4.Zabezpieczenie imprez masowych pod kątem legalności oraz warunków 

sanitarnych przechowywania i oferowania żywności – odpady!



STRAŻ GRANICZNA

1.Patrolowanie pasa granicznego – zgłaszanie padłych sztuk zwierząt oraz 

przemieszczeń zwierząt (dzików). 

2.Dozorowanie przejść granicznych w małym, uproszczonym i turystycznym 

ruchu granicznym, w szczególności w zakresie kontroli osób przekraczających 

granicę państwa pod kątem nielegalnego przewożenia produktów pochodzenia 

zwierzęcego.



KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

1.Pełne zabezpieczenie funkcjonujących przejść granicznych przed nielegalnym

przewożeniem zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i przemieszczaniem

ludności, mogących stanowić wektor przeniesienia choroby.

2.Konfiskaty przywożonej żywności zwierzęcego pochodzenia.

3.Akcja informacja dotycząca zakazu wwozu żywności.



Straż miejska, gminna

- zgłaszanie padłych dzików,

- pomoc przy ewentualnych ogniskach,

- zabezpieczenie terenu.



Procedura postępowania 

jednostek samorządu 

terytorialnego w 

zakresie zwalczania 

chorób zakaźnych 

zwierząt



W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt jednostki samorządu

terytorialnego współpracują z organami Inspekcji Weterynaryjnej przy

realizacji działań określonych w planach gotowości, w tym zapewniają

współpracę w ramach zespołów reagowania kryzysowego, m.in. w zakresie

zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich w celu pomocy przy

unieruchamianiu zwierząt oraz sprzętu niezbędnego do czynności związanych

z utylizacją ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz likwidacji

zagrożenia związanego z wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt.

Realizacja nakazów prawa miejscowego (rozporządzenia WP – PLW) –

oznakowanie terenu.

Bezpośrednie wsparcie kadrowo-sprzętowe przy zwalczaniu ognisk choroby 

(wykorzystanie osób z prac interwencyjnych oraz osadzonych).

Utrzymywanie czystości (odpady) podczas imprez masowych, jak również 

wzdłuż dróg (parkingi – kosze na śmieci) będących w ich zarządzie.



W przypadku otrzymania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, jest

on obowiązany do przekazania ww. informacji właściwemu powiatowemu

lekarzowi weterynarii.

Zawiadomienie, o którym mowa, powinno być przekazane do właściwego

powiatowego inspektoratu weterynarii niezwłocznie drogą telefoniczną lub

mailową ze wskazaniem, w szczególności osoby zawiadamiającej oraz daty

złożenia zawiadomienia.



W przypadku wydania przez powiatowego lekarza weterynarii rozporządzenia -

aktu prawa miejscowego, na podstawie art. 45 ustawy o ochronie zdrowia

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ww. organ przekazuje

niezwłocznie po jego opublikowaniu treść ww. rozporządzenia władzom gminy

obejmującej obszary w nim ujęte w celu

dokonania znakowania obszarów zapowietrzonych i zagrożonych

chorobą oraz znakowania dróg.

Znakowanie obszarów oraz dróg winno być dokonane po uprzednim

uzgodnieniu z zarządcami tych obszarów oraz dróg.



POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE RZECZOZNAWCÓW 

(!!!)

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) powołuje i odwołuje rzeczoznawców

określających wartość rynkową zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi

z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku

zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób

zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania stanowiącą podstawę

wypłaty odszkodowania, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 11 marca 2004

roku o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.



1. Realizacja nakazów prawa miejscowego (rozporządzenia WOJEWODA –

PLW) – oznakowanie terenu.

2. Bezpośrednie wsparcie kadrowo-sprzętowe przy zwalczaniu ognisk choroby

(wykorzystanie osób z prac interwencyjnych oraz osadzonych).

3. Utrzymywanie czystości (odpady) podczas imprez masowych, jak również

wzdłuż dróg (parkingi – kosze na śmieci) będących w ich zarządzie.



WNIOSKI

Utrzymanie poziomu działań służb, inspekcji i straży – IW, Policja, PSP, RDLP, ITD, KAS, SG, PIS 

oraz JST.

Kontrola transportów przewożących zwierzęta, legalność – Policja, ITD, SG

Dalsze działania p. epizootyczne.

Poszukiwania padłych dzików (Lasy Państwowe, Myśliwi (PZŁ), Państwowa Straż Łowiecka, Straż 

Graniczna).

Dalsza redukcja populacji dzika w całym województwie, realizacja planu łowieckiego + 

przekroczenia, odstrzał sanitarny.

Utrzymywanie czystości i porządku na parkingach - zarządcy.

Imprezy masowe, zabezpieczenie – PIS, JST.

BIEŻĄCE RAPORTOWANIE.

Stała gotowość.



Tylko kompleksowe, wielokierunkowe 

oraz celowe i zaplanowane działania, oparte 

na współpracy i zaangażowaniu wielu służb, 

i samorządów z Inspekcją Weterynaryjną, 

pozwolą na skuteczne zwalczanie chorób 

zakaźnych zwierząt na terenie naszego 

województwa.



CZY DZIK JEST DZIKI?

CZY DZIK JEST ZŁY?





Wartość rynku

wieprzowiny i drobiu rocznie 
liczona jest w mld zł



Dziękuję za uwagę


