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Szanowny Pan   
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Szanowny Panie Premierze! 

Pojawienie się choroby ASF w województwie lubuskim i dolnośląskim i wielkopolskim 

spowodowało konieczność wspólnego działania organizacji branżowych poprzez powołanie 

Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF (dalej POROZUMIENIE). W swoich działaniach 

zakładamy daleko idącą współpracę z administracją państwową i samorządową, 

środowiskiem naukowym, mediami oraz innymi podmiotami, którym bliski jest cel skutecznej 

walki z wirusem i ochrony branży przed skutkami rozprzestrzeniania się choroby. ASF 

stanowi zagrożenie dla 166 tys. gospodarstw rolnych utrzymujących trzodę chlewną1. Łącznie 

w hodowli i przetwórstwie wieprzowiny zatrudnionych jest 270 tys. osób2. Udział trzody 

chlewnej w towarowej produkcji rolniczej w 2018 r. wyniósł -13,1%3.  

Kolejne dwa robocze spotkania Porozumienia w styczniu br. przyniosły wnioski i 

rekomendacje, które przedstawiamy w punktach poniżej.  

Uwagi ogólne 

W programie walki z ASF brak jest spójnej koncepcji z uwzględnieniem działań resortu 

rolnictwa, środowiska, spraw wewnętrznych i administracji, obrony narodowej i 

infrastruktury. Koncepcja ta powinna również uwzględniać zmianę niektórych przepisów 

krajowych oraz UE, które są przestarzałe lub nie sprawdziły się w toku wieloletniej walki z 

ASF.  

Centralna i wojewódzka koordynacja walki z wirusem ASF 

1. Proponujemy powołanie Koordynatora ds. walki z ASF (dalej Koordynator) 

podlegającego bezpośrednio premierowi. Koordynator przejmie kompetencje 

resortu rolnictwa, środowiska, spraw wewnętrznych i administracji, obrony 

narodowej i infrastruktury w zakresie walki z ASF.  

 

                                                           
1
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stan na dzień 31 grudnia 2018 r. 

2
 Ernst & Young 2018, Jak zapewnić rozwój produkcji polskiego mięsa? 

3
 GUS, Polska w liczbach 2019 
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2. Wnioskujemy za utworzeniem Centralnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (CZZK) 

wyposażonego w wiedzę i kompetencje z zakresu rolnictwa, przemysłu mięsnego i 

łowiectwa, zarządzanego przez Koordynatora, w którego skład wejdą 

przedstawiciele: Inspekcji Weterynaryjnej, nauki, służb mundurowych, organizacji 

producentów i przetwórców trzody chlewnej (POROZUMIENIE), myśliwych, Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad, mediów publicznych. Celem działania CZZK będzie 

funkcja doradcza, pomoc w przygotowaniu centralnego planu działań kryzysowych 

wraz z planem finansowym, monitorowanie realizacji oraz proponowanie zmian do 

planu. CZZK zajmie się monitoringiem działań Wojewódzkich Zespołów Zarządzania 

Kryzysowego (WZZK), które przygotują plany kryzysowe dla poszczególnych 

województw. Na czele WZZK staną wojewodowie, którzy otrzymają daleko idące 

kompetencje do podejmowania wiążących decyzji w sprawie zwalczania ASF. 

 

W zakresie zwiększenia bioasekuracji POROZUMIENIE opowiada się za: 

1. zwiększeniem środków budżetowych i unijnych przeznaczonych na walkę wirusem 

ASF; 

 

2. likwidacją wszystkich gospodarstw utrzymujących świnie niespełniających 

minimalnych zasad bioasekuracji. Minimalne zasady bioasekuracji powinny 

obejmować również ogrodzenie, które zapewni oddzielenie części „czystej i 

brudnej” gospodarstwa. Do realizacji tego zadania niezbędne jest większe wsparcie 

finansowe ze strony Skarbu Państwa dla gospodarstw utrzymujących trzodę 

chlewną; 

 

3. likwidacją wszystkich stad trzody chlewnej, które nie zostały zarejestrowane i 

zgłoszone do Inspekcji Weterynaryjnej oraz likwidacją nielegalnych ubojów 

gospodarczych; 

 

4. usprawnieniem przemieszczania pod nadzorem weterynarii przebadanych świń 

pomiędzy strefami ASF. Niezrozumiałe są praktyki niektórych powiatowych lekarzy 

weterynarii (dalej PLW) wstrzymujące takie przemieszczania; 

 

5. zmianą trybu wprowadzania i budowania niezbędnej infrastruktury do 

zabezpieczenia bioasekuracji gospodarstw (np. niecki), która powinna być 

budowana w trybie zgłoszenia, a nie pozwolenia budowlanego; 

 

6. zasiedlaniem każdej nowej fermy trzody chlewnej po spełnieniu zasad bioasekuracji, 

co zostanie potwierdzone przez Inspekcję Weterynaryjną (dalej IW); 

 

7. wydaniem wytycznych dotyczących bioasekuracji dla podmiotów transportujących 

świnie, zaopatrujących gospodarstwa z produkcją trzody chlewnej w pasze oraz inne 

środki produkcji, odbierających padlinę lub przemieszczających do innych rejonów 

sprzęt wykorzystywany w gospodarstwach rolnych; 
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8. prowadzeniem przygotowań do kompartmentalizacji produkcji wieprzowiny na 

terenie kraju; 

 

9. wydaniem wytycznych określających zasady wejścia inspektorów weterynarii na 

teren ferm trzody chlewnej. Zdarzają się bowiem przypadki, kiedy inspektorzy 

przychodzący sprawdzać na fermach zasady bioasekuracji sami tych zasad nie 

przestrzegają. Stoimy na stanowisku, że nie może być innych zasad wchodzenia na 

fermy dla personelu, a innych dla IW. Inspektorzy, podobnie jak każda inna osoba 

wchodząca na fermę, stwarza realne zagrożenie przeniesienia choroby; 

 

10. wydaniem wytycznych dla służb drogowych zamykających przepusty dla zwierząt. 

Służby drogowe powinny dostać szczegółowe instrukcje w jaki sposób zagrodzić 

przejście dla dzików pozostawiając możliwość przemieszczania się innym 

zwierzętom. W ramach tego działania powinna powstać mapa, pokazująca migracje 

dzików oraz newralgiczne miejsca, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę; 

 

11. wydaniem zasad bioasekuracji dla myśliwych, które powinny być jednakowe 

niezależnie od miejsca prowadzenia polowania. Należy wprowadzić zakaz 

zostawiania patrochów w środowisku w całym kraju. Pozyskane dziki powinny być 

patroszone w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach przy punktach skupu. 

Wszystkie patrochy powinny być poddane utylizacji. Lokalizacje punktów skupu 

dzików powinny uwzględniać bezpieczną odległość od najbliżej położonej fermy lub 

gospodarstwa utrzymującego trzodę chlewną. Niezbędne będą szkolenia z zasad 

bioasekuracji dla wszystkich myśliwych. 

W zakresie odstrzału sanitarnego, badania i utylizacji padłych dzików POROZUMIENIE 

postuluje: 

1. niezwłoczne wprowadzenie w życie zmian Prawa łowieckiego przyjętych w 

specustawie dotyczących ochrony legalnie prowadzonych polowań przez myśliwych 

oraz wyznaczonych przez wojewodę osób spośród służb mundurowych z 

uprawnieniami myśliwskimi; 

 

2. redukcję populacji dzików się w całym kraju ze szczególnym uwzględnieniem 

rejonów o dużej koncentracji produkcji świń oraz strefy WAMTA (jeżeli zostanie 

utrzymana), w której ze względu na brak środków PLW nie podpisują umów z kołami  

łowieckimi. Dla myśliwych pozostają obowiązki do wykonania bez wsparcia  

finansowego.  Jednocześnie należy wyszukiwać i utylizować padłe dziki, a 

gospodarstwa powinny podnosić poziom bioasekuracji; 

 

3. skrócenie okresu zgłaszania polowań zbiorowych z 14 do 2 dni; 
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4. wykorzystanie do wyszukiwania padłych dzików specjalnie szkolonych psów oraz 

szacowanie wielkości populacji dzików przy użyciu nowoczesnych metod i 

technologii bazujących na kamerach termowizyjnych i dronach; 

 

5. odławianie i utylizację dzików żerujących w miastach zamiast przemieszczania ich na 

tereny leśne. Na trenach miejskich proponujemy wykorzystanie myśliwych z łukami, 

którzy w bezpieczny dla mieszkańców sposób mogą ograniczyć populację dzików 

żerujących w miastach; 

 

6. zmianę przepisów wskazujących właściciela gruntu jako osobę pokrywającą koszty 

utylizacji padłych dzików - koszty te powinny być pokrywane z budżetu państwa; 

 

7. wprowadzenie dla rolników możliwości stosowania pułapek samołownych na swoim 

terenie - złowione dziki pod nadzorem PLW powinny być utylizowane; 

 

8. wprowadzenie obowiązku wypłat odszkodowań za szkody łowieckie dla osób 

prywatnych, które wyłączyły swoje grunty z obwodów łowieckich; 

 

9. ogrodzenie terenu z nowymi przypadkami ASF po wcześniejszym sprawdzeniu 

potencjalnego obszaru zakażenia na zewnątrz planowanego ogrodzenia. Wszystkie 

znalezione dodatnie przypadki powinny znaleźć się w środku ogrodzenia. Odstrzał 

sanitarny dzików powinien rozpoczynać się na zewnątrz ogrodzenia. Do polowań 

wewnątrz ogrodzenia należy wykorzystać broń z tłumikami, aby ograniczyć 

rozpraszanie dzików. Pozyskane dziki w ramach odstrzału sanitarnego, po pobraniu 

próbek do badań w kierunku ASF, powinny być utylizowane bez konieczności 

przechowywania tusz w chłodniach; 

 

10. czasowe zamknięcie przepustów dla zwierząt wzdłuż dróg ekspresowych i autostrad 

w celu odgrodzenia dzików przebywających strefie czerwonej i białej. Aby 

zminimalizować skutki ograniczeń naturalnych migracji innych zwierząt niż dziki, 

przepusty powinny być wyposażone w bariery umożliwiające przechodzenie 

zwierząt mniejszych i większych od dzików. 

 

W zakresie nadzoru weterynaryjnego POROZUMIENIE proponuje:  

1. zabezpieczenie środków na wynagrodzenia inspektorów oraz ich dodatkowe działania 

związane z ASF. Dodatkowe środki na działania inspekcji weterynaryjnej w związku z 

ASF powinny pochodzić z budżetu krajowego oraz unijnego i obejmować:  

 

a. zapewnienie wynagrodzenia na poziomie średniej krajowej dla 

poczatkującego inspektora IW. Ze względu na małą liczbę lekarzy weterynarii 

w IW proponujemy specjalny dodatek dla każdego lekarza weterynarii 

pracującego w IW w wysokości 2000,00 zł/miesiąc (do zwalczania ASF 

konieczni są lekarze weterynarii – inspektor bez wykształcenia lekarskiego nie 

może wykonywać czynności związanych ze zwalczaniem ASF); 
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b. zwiększenie ilości etatów po zapełnieniu wakatów zapewniające sprawne 

działanie IW w realizacji zwiększającej się ilości zadań (z uwzględnieniem 

zwalczania ptasiej grypy, która przy słabości kadrowej IW, a w szczególności 

braku lekarzy, może wpłynąć negatywnie na zwalczanie ASF); 

 

c. podwyższenie wynagrodzeń wyznaczonych lekarzy weterynarii za czynności 

zlecone przez powiatowego lekarza weterynarii (nowelizacja rozporządzenia 

MRiRW w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie 

czynności przez lekarzy weterynarii i  inne osoby wyznaczone przez PLW) – 

brakuje lekarzy chętnych do wystawiania np. świadectwa zdrowia w 

przemieszczaniu trzody, pobierania próbek krwi, kontroli bioasekuracji itp. 

Lekarze ci nie pracują na etacie (wolna praktyka), a więc są dyspozycyjni bez 

względu na godziny urzędowania IW oraz dni wolne od pracy; 

 

d. odstrzał sanitarny i utylizację pozyskanych dzików bez konieczności 

utrzymywania tusz w chłodniach; 

 

e. zapewnienie wystarczającej liczby chłodni dla kół łowieckich do 

przechowywania tusz dzików odstrzelonych przez myśliwych; 

 

f. nadzór nad bioasekuracją myśliwych w trakcie polowań, transportu 

pozyskanych dzików oraz przechowywania tusz w chłodniach. 

 

2. uruchomienie alarmowej linii telefonicznej, która mogłaby być wykorzystywana w 

czasie dni wolnych od pracy. W ramach tej linii, informacje o niezbędnych pilnych 

interwencjach byłyby przekazywane do właściwych inspektorów weterynarii 

pełniących dyżur w każdym powiecie. Numer alarmowy ASF powinien być dostępny 

na stronach wszystkich inspektoratów; 

 

3. skrócenie oczekiwania na wyniki badań do 48 godzin. Informacje o ujemnym wyniku 

badania w kierunku ASF powinny być przekazywane bezpośrednio do producentów 

trzody poprzez wiadomość SMS; 

 

4. zwiększenie liczby laboratoriów i większej staranności badań w celu uniknięcia 

błędów diagnostycznych; 

 

5. zmianę przepisów dotyczących interwencji organizacji prozwierzęcych. Prawo 

nadzoru nad produkcją i dobrostanem trzody chlewnej powinno przysługiwać 

wyłącznie inspektorom IW. Wejście ekologów na fermę w asyście policji stwarza zbyt 

duże zagrożenie epizootyczne, w tym możliwość rozprzestrzenienia ASF; 

 

6. zatwierdzanie przez IW zasad bioasekuracji określonych przepisami prawa w 

obiektach, które zamierzają ponownie uruchomić produkcję świń oraz w obiektach, w 
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których po raz pierwszy będzie prowadzona produkcja trzody chlewnej. Podobne 

warunki uruchomienia produkcji powinny objąć nowe rzeźnie rolnicze oraz otwierane 

drobne zakłady przetwórstwa mięsa wieprzowego. 

 

W zakresie ograniczania skutków gospodarczych związanych z ASF POROZUMIENIE 

postuluje: 

1. wsparcie finansowe dla hodowców świń, które zrekompensuje im poniesione straty i 

zapobiegnie rezygnacjom z hodowli. ASF jest poważnym zagrożeniem dla 

bezpieczeństwa stad hodowlanych. Wprowadzenie ograniczeń w  przemieszczaniu 

zwierząt w strefach powoduje  trudności w obrocie materiałem hodowlanym lub  

jego całkowitą blokadę. Hodowca  musi partycypować w   kosztach prowadzenia 

oceny wartości użytkowej świń w wysokości  30% kosztów usługi. Ponosi ryzyko, że w 

sytuacji  braku sprzedaży materiału hodowlanego, na ocenę którego poniósł koszty,  

będzie  zmuszony sprzedać  ocenione loszki i knurki   jako  zwykłe  tuczniki. Poza tym 

tuczniki w strefach są tańsze niż poza strefami. Nie zrekompensuje to 30%  udziału 

własnego w kosztach  oceny oraz innych kosztów związanych z hodowlą. Taka 

sytuacja sprzyja rezygnacji z prowadzenia hodowli. Widać to w spadku populacji loch 

hodowlanych objętych oceną wartości użytkowej, które  stanowią własny (krajowy) 

potencjał hodowlany i są elementem zachowania bezpieczeństwa żywnościowego 

kraju; 

 

2. umożliwienie przemieszczania świń i ich materiału biologicznego ze strefy czerwonej 

do strefy białej na podstawie świadectwa wystawionego przez PLW fermy 

wysyłającej. PLW fermy przyjmującej nie może sprzeciwiać się takim 

przemieszczeniom, jeżeli warunki przemieszczenia określone przepisami prawa 

zostały spełnione. Przemieszczanie świń ze strefy czerwonej do białej stanowi 

obecnie narastający problem dla branży, który powinien zostać szybko rozwiązany. 

Blokowanie przez IW takich przemieszczeń dezorganizuje rynek, generuje duże straty 

finansowe zarówno wśród producentów świń jak i przetwórców; 

 

3. umożliwienie przemieszczania świń i ich materiału biologicznego ze strefy niebieskiej 

do czerwonej po spełnieniu warunków określonych w przepisach; 

 

4. odroczenie dopłat za dobrostan świń utrzymywanych na wybiegu do czasu eradykacji 

wirusa ASF z kraju; 

 

5. bezzwłoczne wydawanie zgody przez PLW w strefie białej na ubój świń pochodzących 

ze strefy czerwonej. Niezbędne są  działania wyprzedzające, które przygotują rynek i 

podmioty przetwórcze na objęcie ograniczeniami nowych obszarów strefą czerwoną 

(w szczególności na zachodzie kraju); 
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6. udział MRiRW i wsparcie branży w rozmowach z POHiD celem podpisania dokumentu  

regulującego kwestie handlu i powstrzymującego dyskryminację mięsa pochodzącego 

ze stref ASF; 

 

7. wprowadzenie kar w wysokości -1%-10% obrotu za dyskryminowanie przez sieci 

handlowe i inne placówki handlu detalicznego tych producentów trzody chlewnej 

oraz przetwórców wieprzowiny, którzy znaleźli się w strefie czerwonej i niebieskiej; 

 

8. wydzielenie zakładów mięsnych ze stref ASF niezależnie od położenia 

administracyjnego oraz bliskości strefy. Położenie zakładu przetwórczego w 

odległości 10 km od ogniska ASF może spowodować zablokowanie przemieszczania 

świń na 40/30 dni. Zakład pozbawiony surowca przez ponad miesiąc nie ma szans na 

przetrwanie. Ponadto zakład ten traci z dnia na dzień swoje rynki zbytu. Przepisy 

powinny umożliwiać wydzielenie zakładu ze strefy niebieskiej, aby mógł on utrzymać 

swoje rynki zbytu zaopatrując się w surowiec spoza strefy niebieskiej. Zmiany 

przepisów w tym względzie wymagają negocjacji na szczeblu Komisji Europejskiej; 

 

9. podjęcie natychmiastowych działań i zmiany uregulowań prawnych w kwestiach: 

 

a. zmiany procedury prawnej w przypadku zakupu, uboju i/lub przetwarzania 

tuczników, pochodzących z gospodarstw, gdzie wystąpił wirus ASF, a nie minął 

jeszcze okres inkubacji wirusa; 

 

b. zmiany decyzji/regulacji prawnej w sprawie wycofywania produktów, które 

pochodziły z mięsa zwierząt utrzymywanych w strefie z ograniczeniami oraz 

zagrożonej, gdzie wystąpił ASF do 14 dnia od zakupu zwierząt do uboju, a 

zwierzęta miały badaną krew w kierunku ASF; 

 

c. opracowania bezpiecznej dla zakładów mięsnych procedury zakupu tuczników 

z pozostałych obszarów, gdzie krew nie jest badana na obecność wirusa ASF 

aby uniknąć ewentualnych wycofań mięsa z rynku; 

 

d. jednolitego podejścia lekarzy wystawiających świadectwa zdrowia na sprzedaż 

tuczników i lekarzy zakładowych przyjmujących zwierzęta do uboju w sytuacji 

zmiany strefy – tak by lekarz przyjmujący zwierzęta respektował prawidłowo 

wystawiony dokument/świadectwo przez lekarzy z terenu;  

 

e. doprecyzowanie kwestii  wymaganej obróbki termicznej dla produktów z 

mięsa ze stref zagrożonych i postawienie jednoznacznych limitów temperatur 

zgodnych z zaleceniami OIE dopuszczających produkt na rynek. 
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W zakresie odszkodowań i rekompensat dla rolników i zakładów mięsnych POROZUMIENIE 

proponuje: 

1. doprecyzowanie zasad wypłacania odszkodowań i nagród w zależności od spełnienia 

zasad bioasekuracji. Kryteria służące do wydania pozytywnej decyzji o przyznaniu 

odszkodowania i nagród powinny być zrozumiałe dla producentów świń i nie 

stwarzać możliwości dowolnej interpretacji przez kontrolujących inspektorów. 

Sprawdzona przez IW ferma, która spełniła wcześniej wszystkie wymagania 

kontrolujących nie może być pozbawiona odszkodowania z tytułu likwidacji stada. 

Odstępstwem od tej reguły może być jedynie celowe łamanie zasad bioasekuracji 

przez producenta świń, co przyczyniło się do rozprzestrzenienia wirusa ASF; 

 

2. objęcie zakładów mięsnych odszkodowaniami z tytułu ASF w przypadku: 

 

a. wstrzymania ubojów trzody chlewnej z tytułu wejścia zakładu w strefy: 

czerwona – ograniczenia w sprzedaży, niebieska – wstrzymanie ubojów z 

urzędu spowodowane zatrzymaniem przemieszczania zwierząt na 40 dni. 

Zakład traci możliwość dalszego funkcjonowania na rynku (utrata dostawców i 

odbiorców), co prowadzi do zagrożenia bankructwem danej 

ubojni/przetwórni; 

 

b. wycofywanie produktów z rynku, w przypadku wykrycia ASF w stadzie już po 

dokonanym uboju, w konsekwencji konieczność wycofania i utylizacji mięsa i 

jego produktów przy ewidentnym braku wpływu i winy zakładu na zaistniałą 

sytuację.  

 

Brak wprowadzenia tych rozwiązań będzie pogłębiało kryzys w branży jak 

również rozwoju i hodowli trzody chlewnej w Polsce - ponieważ przetwórnie 

mięsa będą unikać zakupu surowca do produkcji z polskich ubojni, mając 

dostęp do surowca z UE bez ryzyka wycofywania produktów z rynku. 

 

W zakresie zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej walki z ASF POROZUMIENIE 

postuluje: 

1. wprowadzenie cyklicznej informacji dla społeczeństwa w mediach publicznych o 

skutkach gospodarczych powodowanych przez ASF oraz nieprawidłowym zachowaniu 

osób mogącym mieć wpływ na rozprzestrzenianie się wirusa ASF; 

 

2. wsparcie finansowe ze strony instytucji państwowych na rzecz organizacji 

konferencji, spotów medialnych, szkoleń, prowadzonych przez różne organizacje 

branżowe, fundusze czy fundacje informujące producentów świń, zakłady 

przetwórcze, myśliwych, drogowców, pracowników służb leśnych, inspekcji 

weterynaryjnej oraz firm obsługujących branżę trzody chlewnej na temat zagrożeń, 

skutków i metod walki z ASF; 
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3. udostępnienie w miejscach o dużej przepustowości podróżnych: lotniska, przejścia 

graniczne, stacje benzynowe przy autostradach, parkingi itp. wielojęzycznych ulotek 

na temat ASF. 

 

 

 

POROZUMIENIE jest otwarte na współpracę i deklaruje gotowość spotkania w celu 

wypracowania rozwiązań służących poprawie skuteczności w walce z ASF oraz 

ograniczaniu skutków gospodarczych spowodowanych przez chorobę. 

 

 

Podpisy sygnatariuszy 

 

BRANŻOWE POROZUMIENIE DS. WALKI Z ASF 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes 
     

Aleksander 
Dargiewicz 

Witold  
Choiński 

Janusz  
Rodziewicz  

Wiesław  
Różański  

Ignacy 
Zaremba 

 
 

Otrzymują: 

1. Prezes Rady Ministrów 

2. Prezydent RP 

3. Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

4. Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 


