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OD WYDAWCY

Szanowni Czytelnicy! 

To wielki zaszczyt móc zwrócić się do Was w sześćdziesiątą roczni-
cę założenia Związku. Ta rocznica należy do Was – wszystkich, którzy 
uczestniczyli w powstaniu i działaniu Związku. Były czasy lepsze i gor-
sze, ale nawet w najtrudniejszych chwilach udało się zachować ciągłość 
działania naszej organizacji. 

Było kilka kluczowych zmian uwarunkowań zewnętrznych dla dzia-
łania „POLSUS”, jednak najważniejszą zmianą dla obecnych Związ-
kowców było nabycie uprawnień do prowadzenia ksiąg i oceny świń 
hodowlanych. Były wielkie nadzieje w czasach, gdy wraz z rosnącym 
eksportem i zwiększającą się liczbą stad hodowlanych skierowanych na 
produkcję bekonu, „POLSUS” nabierał rozpędu. Później jednak prze-
miany wewnętrzne przekazały ten dział produkcji w inne ręce, a zmiany 
polityczne odcięły nasz Kraj od tego kierunku eksportu. 

Obecnie, wraz z dramatycznie kurczącą się liczbą gospodarstw ro-
dzinnych, spada popyt na hodowlane loszki i knurki. Nasi Członkowie 
odczuwają to w bardzo bolesnym stopniu. Trwający kryzys na rynku wie-
przowiny w Europie nie omija Polski. Mamy obecnie dramatycznie ni-
skie ceny skupu trzody. Są one porównywalne z cenami z początku lat 
dziewięćdziesiątych, co przy uwzględnieniu postępującej inflacji oraz 
wzrostu cen energii (w różnej postaci także paliw), daje jasny obraz 
spadku dochodów dla podmiotów hodujących i produkujących świnie. 

Zmiany na rynku trzody są ogromne i postępują z coraz większą szyb-
kością. Tradycyjne gospodarstwa rodzinne tracą miejsce na rynku, na-
tomiast rozwijają się rozmaite formy produkcji opartej o duży kapitał 
(np. tucz nakładczy). Takie zmiany dotyczą także Polski. Ocena, czy są 
one dobre czy złe, powinna być przedmiotem poważnej dyskusji. Nato-
miast naszym zdaniem gospodarstwa rodzinne powinny dostać realne 
wsparcie. Taka pomoc umożliwiłaby im „wyjście na prostą” szczególnie 
teraz, gdy za kilka miesięcy koniunktura, choć niewiele, ale jednak się 
poprawi. Mamy w zanadrzu produkty regionalne, w tym świnie. Rozwi-
ja się hodowla tych ras, zwłaszcza świni puławskiej. Patrząc na rynki 
zachodnie, rozwój pozycji tych ras ma ogromne szanse. Wieprzowina 
poprzez masową, fermową produkcję staje się mięsem popularnym i ta-
nim. Tylko wieprzowina od świń dawnych, rodzimych ras ma szanse na 
wyróżnienie się. Należy z większym natężeniem, być może jednocząc 
siły (w tym także FPMWp), wywrzeć nacisk na rynek konsumentów, aby 
docenili walory wieprzowiny o nadzwyczajnej jakości.

Mimo trudnej obecnie sytuacji w sektorze hodowli i produkcji świń, 
życzę Państwu nadziei na lepszą przyszłość i utrzymania ciągłości pra-
cy hodowlanej w stadach, co pozwoli Związkowi – reprezentantowi tego 
środowiska – prowadzić księgi hodowlane i ocenę wartości użytkowej 
dla Waszych świń, a tym samym działać przez kolejne lata.  
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HISTORIA

Zespół „POLSUS”

30 listopada 1958
Podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów na-
stąpiło powołanie do życia Polskiego Zrze-
szenia Producentów Trzody Chlewnej Beko-
nowej i Szynkowej. Inicjatorami założenia 
Zrzeszenia był Główny Komitet Organizacyj-
ny Związku Kółek i Organizacji Rolniczych 
oraz Centralny Zarząd Przemysłu Mięsnego. 
Potrzeba powołania Zrzeszenia została po-
parta przez Ministerstwo Rolnictwa oraz Mi-
nisterstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu. 
W I Zjeździe uczestniczyli delegaci reprezen-
tujący województwa: bydgoskie, gdańskie, 
krakowskie, rzeszowskie i warszawskie oraz 
przedstawiciele 84 powiatów, w których 
produkowane były tuczniki bekonowe.

W latach 1958 – 2018 władze 
w PZHiPTCh „POLSUS” pełnili:
1958 – 1961 Stanisław Grzelak,  
woj. poznańskie
1961 – 1968 Jan Grządka,  
woj. bydgoskie
1968 – 1976 Alfons Kujawski,  
woj. poznańskie
1976 – 1977 Marian Sorys,  
woj. tarnowskie
1977 – 1996 Marian Andrzejewski, 
woj. leszczyńskie
1996 – 1998 Edmund Łożyński,  
woj. pilskie
1998 – 2004 Edward Trznadel,  
woj. świętokrzyskie
2004 – 2008 Jan Biegniewski,  
woj. kujawsko-pomorskie
2008 – 2012 Jan Biegniewski,  
woj. kujawsko-pomorskie
2012 – 2016 Ryszard Mołdrzyk,  
woj. wielkopolskie
od 2016 – obecnie Ignacy Zaremba, 
woj. podkarpackie

W czasie 60-letniej historii „POLSUS” od-
były się 24 Walne Zjazdy Delegatów oraz 
126 posiedzeń Zarządu Głównego Związ-
ku, podczas których podjęto ponad 450 

uchwał. W tym samym okresie Prezydium 
Zarządu Głównego „POLSUS” spotkało się 
312 razy i opracowało ponad 720 uchwał.

Lata 1959-1961
W latach 1959-1961 trwała intensyfikacja 
prac nad jakością tuczników bekonowych 
i rozwinięciem produkcji loszek hodowla-
nych w gniazdach reprodukcyjnych. Roz-
poczęto również prace nad powstaniem 
gniazd reprodukcyjnych loch poprzez wy-
szukiwanie najcenniejszych knurów oraz 
loch i ich premiowanie dla przedłużenia 
okresu eksploatacji.

Lata 1962-1965
Kolejne lata to intensywna praca zmierza-
jąca do zwiększenia plenności loch oraz 
racjonalizacji żywienia tuczników mięsno 
- słoninowych. Szczególny nacisk położono 
wówczas na zwiększenie dziennych przyro-
stów i zmniejszenie zużycia paszy na 1 kg 
wagi żywej w rejonie pozabekonowym.

Lata 1966-1970
Związek skupia swoje działania nad do-
radztwem z zakresu budownictwa i moder-
nizacji pomieszczeń dla świń. Podejmuje 
również próbę organizacji gospodarstw 
specjalizujących się w produkcji świń oraz 
służy doradztwem z zakresu racjonalizacji 
żywienia w oparciu o własną bazę paszową.

Lata 1971-1973
Dynamiczny wzrost pogłowia świń wyge-
nerował wśród producentów potrzebę zdo-
bywania wiedzy z zakresu zwielokrotnienia 
produkcji. Działalność szkoleniowa Zrzesze-
nia skupiła się w owym czasie na pokazach 
racjonalnego wychowu prosiąt oraz tuczu. 
Poza tym położono duży nacisk na wykłady 
poświęcone ekonomice produkcji świń.

Lata 1974-1976
W październiku 1973 r. Zrzeszenie, w wy-
niku podjętej uchwały, zostało wcielone do 

Centralnego Związku Kółek Rolniczych. 
Decyzją Ministerstwa Rolnictwa w dniu 
1 stycznia 1975 r. przekazano prowadze-
nie gniazd reprodukcyjnych stacjom oceny 
zwierząt. Decyzja ta okazała się dla Zrze-
szenia bardzo niekorzystna ze względu na 
fakt, iż organizacja i prowadzenie gniazd re-
produkcyjnych stanowiło jedno z głównych 
działań Zrzeszenia. W 1976 roku przyjęto 
nowy projekt statutu Zrzeszenia oraz re-
gulamin związków wojewódzkich, które 
nie przewidywały posiadania osobowości 
prawnej na szczeblu wojewódzkim. W la-
tach 1975-1976 zapoczątkowano projekt 
organizacji „wsi specjalistycznych” nasta-
wionych na produkcję trzody chlewnej.

Rok 1977
Rok 1977 okazał się rokiem przełomowym 
dla Zrzeszenia. Podczas VI Zjazdu Walnego 
podjęto uchwałę dotycząca przywrócenia 
osobowości prawnej wojewódzkim związ-
kom producentów trzody chlewnej. Realiza-
cja powyższej uchwały pociągnęła za sobą 
konieczność opracowania nowego statutu 
i nowych regulaminów dla związków woje-
wódzkich.

Rok 1981
W 1981 r. Związek odzyskuje osobowość 
prawną oraz staje się ponownie samodziel-
ną i samorządową organizacją. Podczas VII 
Zjazdu Walnego przyjęto nowy statut zmie-
niający dotychczasową nazwę Zrzeszenia 
Producentów Trzody Chlewnej na Polski 
Związek Hodowców i Producentów Trzody 
Chlewnej.

Rok 1982
Uchwalenie przez Sejm PRL Ustawy 
o społeczno-zawodowych organizacjach rol-
ników indywidualnych stworzyło warunki do 
samodzielnego funkcjonowania Związku.

Rok 1983
Próby nawiązania współpracy z przedstawi-
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VII Krajowy Walny Zjazd  
Delegatów Wojewódzkich  
Związków Producentów  
Trzody Chlewnej,  
Warszawa 23-24.11.1981 r.

cielami przemysłu mięsnego zaowocowały 
podpisaniem „ramowego porozumienia” 
pomiędzy Związkiem a Zrzeszeniem Przed-
siębiorstw Przemysłu Mięsnego. W ramach 
porozumienia dążono do rozwoju produkcji 
żywca wieprzowego oraz doskonalenia za-
sad skupu trzody chlewnej.

Lata 1984-1988
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów 
Związku zwołany w 1984 r. wyłonił nowe 
władze oraz uchwalił nowy statut. Zostały 
wówczas nakreślone kierunki działań na 

lata 1984-1988, w tym m.in.: przepro-
wadzenie w ok. 300 gospodarstwach wni-
kliwych badań dotyczących opłacalności 
produkcji oraz efektywności stosowania 
systemów żywienia i technologii produkcji; 
negocjacje z PZU dotyczące ubezpieczeń 
zwierząt; współpraca z CZSR „Samopomoc 
Chłopska” oraz ZPPP „Bacutil”.

Lata 1988-1994
Rok 1989 wraz ze zmianami w organiza-
cji rynku rolnego postawił władze Związku 
w nowej sytuacji. Główne cele dotyczyły 
uruchomienia, przy wykorzystaniu środków 
FAPA, prac związanych z poprawą jakości 
żywca wieprzowego. Uwolnienie cen skupu 
produktów rolnych oraz nowa rzeczywistość 
gospodarki rynkowej wymogła na Związku 
coraz częstsze wystąpienia w obronie praw 
i interesów hodowców i producentów świń.

Rok 2000
Rok 2000 zaowocował podpisaniem umo-
wy z Instytutem Zootechniki Państwowym 
Instytutem Badawczym na realizację pro-
jektu „Ocena wartości użytkowej świń na 
podstawie oceny poubojowej w zakładach 
mięsnych”, jak również otrzymaniem ze-
zwolenia na prowadzenie ksiąg świń rasy 
puławskiej.

Lata 2001-2004
W okresie od września 2001 r. do czerwca 
2004 r. „POLSUS” uczestniczył w projekcie 
holenderskim firmy Senter-PPA01/PL/9/1. 
Projekt miał na celu przystosowanie orga-
nizacyjnych i instytucjonalnych struktur 
Związku „POLSUS” do wymogów Unii Eu-
ropejskiej. „POLSUS” sprostał zadaniom 
projektu - przygotował dokumentację wy-
maganą w Unii Europejskiej do oficjalnego 
uznania działalności związku jako orga-
nizacji hodowlanej, która prowadzi księgi 
i ocenę wartości hodowlanej nie tylko dla 
ras rodzimych objętych ochroną zasobów 

genetycznych, ale również dla pozostałych 
ras hodowanych w Polsce.

Rok 2003
W dniu 1.04.2003 r., na podstawie zezwo-
lenia Ministra Rolnictwa, Związek przejął 
od Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt 
wykonywanie zadań z zakresu hodowli trzo-
dy chlewnej. Ważnym momentem w histo-
rii Związku był również dzień 10 grudnia 
2003 r., w którym to Zarząd Główny Pol-
skiego Związku Hodowców i Producentów 
Trzody Chlewnej „POLSUS” przyjął w swoje 
szeregi organizacje hodowców zrzeszonych 
w Polskiej Federacji Hodowców Świń Za-
rodowych (PFHŚZ) z siedzibą w Poznaniu. 
Przedstawiciele PFHŚZ zostali włączeni 
do składu Zarządu Głównego, Prezydium 
Zarządu Głównego, Komisji Hodowla-
nej oraz Komisji Statutowej „POLSUS”. 
W 2003 roku odbyło się również pierwsze 
posiedzenie członków Komisji Hodowlanej 
PZHiPTCh „POLSUS”. 

Rok 2004
W celu poprawienia statusu zdrowotnego 
polskich stad zarodowych trzody chlewnej 

Rok 2000 zaowocował 
otrzymaniem zezwolenia 
na prowadzenie ksiąg 
świń rasy puławskiej.

Posiedzenie Zarządu ZPTCh  
z okazji XV-lecia działalności, 
Warszawa 12.12.1973 r.

XII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Warszawa 1996 r.

HISTORIA
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REKLAMA

I Ogólnopolskie Forum Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej, 
Warszawa 2007 r.

4 kwietnia 2005 – wizyta studyjna w Niemczech i Holandii 
 w ramach projektu PPA 01/PL/9/1 firmy Senter.

PZHiPTCh „POLSUS” w 2004 r. rozpoczął 
prace nad wdrożeniem programu monito-
ringu weterynaryjnego i bioasekuracji ferm. 
Głównymi zadaniami programu stały się 
diagnozowanie i eliminowanie konkretnych 
chorób oraz niedopuszczanie do rozprze-
strzeniania się zarazków pomiędzy sta-
dami. W 2004 roku „POLSUS” otrzymał 
zezwolenie na prowadzenie rejestru świń 
pochodzących z krzyżowania ras: duroc x 
pietrain, duroc x hampshire, hampshire x 
pietrain.
Rok 2004 to także wdrożenie zmienionej 
metodyki oceny wartości użytkowej tucznej 
i rzeźnej świń przeprowadzanej przyżycio-
wo, opracowanej przez Instytut Zootechniki 
PIB. Nowa metodyka pozwoliła wyelimi-
nować wpływ takich czynników jak: wieku 
oceny i masa ciała ocenianego zwierzęcia 
na wynik procentowej zawartości mięsa 
w tuszy. Rozpoczęto także program badań 
świń zarodowych w kierunku wrażliwości 
na stres, w celu wyeliminowania z hodowli 
zarodowej zwierząt obarczonych mutacją 
genu RYR1T, który niekorzystnie wpływa 
na m.in. cechy jakości mięsa i użytkowo-

Od 17 lutego 2006 r. 
„POLSUS” reprezentuje 
interesy branży trzody 
chlewnej w strukturach 
COPA-COGECA.

ści rozpłodowej. Badaniami objęto najpierw 
knury i lochy rasy wbp i pbz, ze względu na 
wysoki procentowy udział tych ras w ogól-
nej populacji, a następnie knury i lochy ras 
hampshire, duroc i pietrain. Obecnie świnie 
ras wbp i pbz uznane są za wolne od tej 
mutacji. W 2017 r. objęto kontrolą polimor-
fizmu genu RYR1 świnie puławskie.

W strukturach PZHiPTCh „POLSUS” powo-
łano Radę Weterynaryjną, która stworzyła 
Program Kontroli Stanu Zdrowia Stad Zaro-
dowych Trzody Chlewnej. Stada hodowców 
realizujących ten program uzyskują certyfi-
kat. Rozszerzono także zakres szacowania 
wartości hodowlanej BLUP o cechy użytko-
wości rozpłodowej, tj. liczbę prosiąt urodzo-
nych i liczbę prosiąt odchowanych do 21. 
dnia życia. Zwiększono również częstotli-
wość obliczania wyników BLUP z jednego 
do dwóch razy w miesiącu.
W 2004 roku rozpoczęto prace nad stwo-
rzeniem Centralnej Bazy Internetowej (CBI), 
która gromadzi wszystkie dane z zakresu 
hodowli trzody chlewnej.

Rok 2005
W roku 2005 kontynuowano prace nad 
tworzeniem Centralnej Bazy Internetowej 
(CBI), czyli bazy on-line, w której są groma-
dzone i przetwarzane dane o krajowej po-
pulacji świń objętych programem hodowla-
nym prowadzonym przez „POLSUS”. Z da-
nych zawartych w CBI korzystają hodowcy 
i producenci trzody chlewnej z całego kraju, 
którzy są pod oceną „POLSUS”. Narzędzie 
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I Ogólnopolskie Forum Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej, Warszawa 2007r.

służy również do szybkiej wymiany infor-
macji z innymi instytucjami pracującymi 
na rzecz hodowców i producentów świń, tj. 
Instytutem Zootechniki, czy Stacjami Una-
sieniania Loch. 

Rok 2006
Od 17 lutego 2006 r., za pośrednictwem 
Federacji Branżowych Związków Produ-
centów Rolnych, PZHiPTCh „POLSUS” re-
prezentuje interesy branży trzody chlewnej 
w strukturach COPA-COGECA (Komitet Za-
wodowych Organizacji Rolniczych-Komitet 
Spółdzielczych Organizacji Rolniczych Unii 
Europejskiej), aktywnie uczestnicząc w pra-
cach komitetów doradczych i komitetów 
zarządzających, gdzie przygotowywane są 
propozycje rozwiązań prawnych związa-
nych z funkcjonowaniem poszczególnych 
rynków rolnych oraz innych zagadnień do-
tyczących obszarów wiejskich. 
W roku 2006 na wniosek PZHiPTCh „POL-
SUS” powołano Komisję Cenową, w skład 
której weszli przedstawiciele organizacji 
zrzeszających przetwórców mięsa wieprzo-
wego oraz producentów trzody chlewnej. 
Do głównych zadań Komisji należała co-
tygodniowa analiza cen zakupu materiału 
rzeźnego.
18 maja 2006 roku, na wniosek Pre-
zydium Zarządu Głównego PZHiPTCh 
„POLSUS”, utworzono Spółkę „POLSUS-A-
GRO”. Spółka powstała w celu wsparcia 
funkcjonowania Związku „POLSUS”, głów-
nie do prowadzenia działalności handlowej 
i usługowej w zakresie badania rynku i opi-
nii publicznej sektora trzodowego, a także 
do prowadzenia działalności marketingo-
wej, reklamowej, czy wydawniczej. Waż-
nym zadaniem realizowanym przez spółkę 
jest sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 

oraz pośrednictwo w handlu trzodą chlew-
ną, zarówno zwierzętami hodowlanymi, 
tucznikami jak i prosiętami. W okresie od 
stycznia 2007 r. do końca marca 2008 r. 
spółka realizowała kontrakt z Zakładami 
Mięsnymi ANIMEX S.A. na pośrednictwo 
w skupie świń z udziałem genotypu rasy 
puławskiej dla odbiorcy hiszpańskiego, 
z przeznaczeniem na wyroby długodoj-
rzewające. W ramach kontraktu spółka 
POLSUS-AGRO nawiązała umowy han-
dlowe na dostawę żywca z 78 hodowcami 
i producentami świń puławskich, wprowa-
dzając model uproszczonej oceny zwierząt 
dla producentów tuczników niebędących 
członkami Związku „POLSUS”. Za pośred-
nictwem spółki hodowcy i producenci świń 
tej rasy sprzedali ponad 4000 sztuk zwie-
rząt. W lipcu 2007 roku spółka podpisała 
umowę ze Spółdzielczą Agrofirmą Witkowo 
na dostawę czystorasowych i mieszańco-
wych loszek wbp i pbz. Umowa została 
zrealizowana do końca października 2007 
r. W kwietniu 2010 r. spółka nawiązała 
współpracę handlową z AUCHAN Polska 
Sp. z o.o., dotyczącą organizacji dostaw 
czystorasowych świń puławskich jako 
surowca do sprzedaży tzw. „wieprzowi-
ny wiejskiej” w sieci sklepów AUCHAN 
w Polsce. Produkt sprzedawany jest do 
dziś w postaci świeżego, paczkowanego 
mięsa o wyjątkowych walorach smako-
wych i kulinarnych. Umowa zakłada ścisłą 
współpracę PZHiPTCh „POLSUS” z AU-
CHAN Polska w kwestii marketingu i re-
klamy mięsa wieprzowego oraz świń rasy 
puławskiej, a także pośrednictwo spółki 
POLSUS-AGRO w zakupie czystoraso-
wych tuczników puławskich dla AUCHAN 
Polska. Przedmiotem trójstronnej umowy 
handlowej pomiędzy rolnikiem, zakładem 

mięsnym i spółką POLSUS-AGRO są tylko 
i wyłącznie czystorasowe zwierzęta rasy 
puławskiej o ściśle ustalonych parame-
trach poubojowych (klasa mięsności S, E, 
U), które gwarantują stałą, wysoką jakość 
mięsa oferowanego konsumentom. Klien-
ci poszukują obecnie mięsa wieprzowego 
wysokiej jakości, pochodzącego z wiary-
godnego źródła. „Wieprzowina wiejska” 
doskonale wpisuje się w ten trend, ponie-
waż pochodzi głównie z regionu Lubelsz-
czyzny, Mazowsza i Kujaw, co pozwala 
konsumentom na dokonanie świadomego 
wyboru oraz poczucia wspierania lokalnej, 
rodzimej produkcji, czyli zaspokaja ich po-
trzebę poczucia „patriotyzmu lokalnego”. 
Dalsze plany (2019 r.) zakładają wprowa-
dzenie żywienia czystorasowych tuczników 
puławskich bez komponentów GMO. Jest 
to najnowsza potrzeba rynkowa, do której 
zaspokojenia chcą dążyć hodowcy świń 
rasy puławskiej. W latach 2010-2017 
za pośrednictwem spółki POLSUS-AGRO 
łącznie do AUCHAN dostarczono 18 909 
szt. tuczników. Przewiduje się, że w dobie 
zapotrzebowania i promowania produk-
tów ze znakiem „Produkt Polski” ta liczba 
będzie stale rosła, o ile epidemia ASF nie 
pokrzyżuje tych planów. 
Od momentu powstania spółki prowadzo-
no wiele rozmów biznesowych i negocjacji, 
zarówno z firmami polskimi jak i zagranicz-
nymi, dotyczących pośrednictwa w zaku-
pie zwierząt hodowlanych i żywca rzeźne-
go. Największe zainteresowanie zakupem 
polskich świń wykazywały firmy z takich 
krajów jak Litwa, Rosja, Węgry czy Uzbe-
kistan. To dzięki nawiązaniu rozmów han-
dlowych z Uzbekistanem spółka POLSUS-
-AGRO przyczyniła się do stworzenia wzoru 
świadectwa przewozowego żywych świń do 
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tego kraju, chociaż finalnie nie udało się 
zrealizować kontraktu na dostawę zwierząt 
hodowlanych za pośrednictwem spółki. Za 
to w 2014 r. POLSUS-AGRO z powodze-
niem zorganizowała dostawę 50 zwierząt 
hodowlanych, tj. knurków i loszek ras wbp, 
pbz, duroc, pietrain i hampshire, pochodzą-
cych z krajowego programu hodowlanego, 
do Mołdawii. 
Od 4 września 2006 roku POLSUS – AGRO 
Sp. z o.o. jest wydawcą „infoPOLSUS” – 
ogólnopolskiego biuletynu skierowanego do 
hodowców i producentów trzody chlewnej. 
Publikowane są w nim aktualne informacje 
dotyczące rynku trzody chlewnej zarówno 
w Polsce jak i w innych krajach Unii Europej-
skiej. Na łamach infoPOLSUS poruszane są 
kwestie weterynaryjne i żywieniowe. Redak-
cja zamieszcza również relacje z ważnych 
wydarzeń, w których uczestniczy bezpośred-
nio lub za pośrednictwem hodowców. 

Rok 2007
Na początku 2007 r. Związek „POLSUS” 
organizuje I Ogólnopolskie Forum Hodow-
ców i Producentów Trzody Chlewnej. Rok 
2007 to również aktywne włączenie się 
Związku w cykl szkoleń z zakresu tworze-
nia grup producentów trzody chlewnej. 
W czerwcu 2007 r. PZHiPTCh „POLSUS” 
zostaje gospodarzem zjazdu EPSPA (Sto-
warzyszenia Selekcjonerów i Producentów 
Trzody Chlewnej). Celem corocznie organi-
zowanych zjazdów jest przedstawienie ra-
portów o aktualnym stanie sektora hodowli 
i produkcji trzody chlewnej w poszczegól-
nych krajach europejskich.

Rok 2008
Od stycznia 2008 roku na terenie całej Pol-
ski zostaje wprowadzony program zwalcza-
nia choroby Aujeszkyego. Silny, stanowczy 
głos Związku w tej kwestii, doprowadził do 
objęcia całego kraju Programem, co w przy-
szłości ma umożliwić sprzedaż materiału 
hodowlanego i rzeźnego na terenie Unii 
Europejskiej. Rok 2008 to również szereg 
aktywnych działań zmierzających do znie-

sienia zakazu stosowania pasz genetycznie 
modyfikowanych, zwieńczony podpisaniem 
przez Prezydenta RP nowelizacji Ustawy 
o paszach, oddalającej zakaz do 2012 r. 
W dniu 18 marca 2008 r. podpisano po-
rozumienie o współpracy nad utworzeniem 
internetowej giełdy żywca wieprzowego po-
między Związkiem „POLSUS”, e-WGT S.A. 
oraz KRiR.
W tym roku do kryteriów selekcji krajowe-
go programu hodowlanego wprowadzono 
zbiorczą wartość hodowlaną – BLUP ZWH. 
Opracowano odrębne modele dla ras ma-
tecznych i ojcowskich. Zastosowanie wie-
locechowych modeli BLUP, oddzielnych dla 
poszczególnych ras, pozwala na skuteczny 
rozdział kierunków selekcji dla poszczegól-
nych komponentów rasowych. Dzięki temu 
dokonano radykalnego zróżnicowania kie-
runków selekcji dla ras matecznych i ojcow-
skich. Rasy mateczne są selekcjonowane 
zdecydowanie w kierunku poprawy użytko-
wości rozpłodowej, natomiast rasy ojcow-
skie w kierunku cech tucznych i rzeźnych. 
Zwiększono częstotliwość oceny. Obliczenia 
wykonywane są raz w tygodniu. 

Rok 2009
W dniu 11 XII 2009 r. System Jakości Wie-
przowiny PQS (Pork Quality System), nad 
którego założeniami od lat pracował zespół 
„POLSUS”, zostaje uznany przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowy sys-
tem jakości żywności. PQS jest komplek-
sowym systemem produkcji wieprzowiny 
wysokiej jakości. Jego celem jest produk-
cja chudego, nieprzetłuszczonego mięsa 
wieprzowego, przy zachowaniu ważnych 
dla konsumentów i przetwórców parame-
trów jakości mięsa. System obejmuje etap 
produkcji pierwotnej (hodowlę i produk-
cję trzody chlewnej), obrót przedubojowy 
i przetwórstwo. Opracowane dla Systemu 
PQS standardy postępowania na każdym 
z tych etapów wpływają na końcową jakość 
produktu i gwarantują  uzyskanie mięsa 
wieprzowego o  szczególnej, wysokiej  ja-
kości. Mięso wyprodukowane w Systemie 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „INSATEX - MT”

61-615 Poznań, ul. Madziarska 38, tel./fax: 61 822 01 21 
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PQS charakteryzuje się szeregiem korzyst-
nych parametrów, które zwiększają jego 
trwałość, przydatność kulinarną i przetwór-
czą oraz smakowitość i atrakcyjność dla 
konsumentów.
Kolejnym sukcesem jest wpisanie (28 maja 
2009 r.) „świni rasy puławskiej” na Listę 
Produktów Tradycyjnych. Również w tym 
samym roku PZHiPTCh „POLSUS” zostaje 
członkiem Konsorcjum, które przygotowało 
projekt badawczy pt. „BIOŻYWNOŚĆ – in-
nowacyjne, funkcjonalne produkty pocho-
dzenia zwierzęcego”, dotyczący badań  na-
ukowych służących budowaniu gospodarki 
opartej na wiedzy. Projekt zostaje zgłoszony 
do konkursu, ogłoszonego przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

Rok 2010
„POLSUS” apeluje do Ministra Skarbu 
i wszystkich organów państwa odpowie-
dzialnych za prywatyzację spółek rolno-
-spożywczych  o przeanalizowanie koncep-
cji prywatyzacji  spółek inseminacyjnych, 
które mają strategiczne znaczenie dla pol-
skiej hodowli.
Rok 2010 to również rozpoczęcie aktyw-
nego udziału w pracach Grupy Roboczej 
oraz Doradczej ds. Wieprzowiny. Podczas 
spotkań dyskutowany jest temat sytuacji 
w unijnym sektorze branżowym i podejmo-
wane są działania w celu poprawy warun-
ków w tej gałęzi rolnictwa.
W roku 2010 PZHiPTCh „POLSUS” zostaje 
jednym z głównych inicjatorów powstania 
funduszy promocji produktów rolno-spo-
żywczych. Należy tu zaznaczyć skuteczne 
zaangażowanie ówczesnego Prezesa Zarzą-
du Głównego „POLSUS”, dr inż. Jana Bie-
gniewskiego, który był szczególnie aktywny 

zwłaszcza przy tworzeniu Funduszu Promo-
cji Mięsa Wieprzowego. Warto zaznaczyć, 
że środki zgromadzone w funduszu pocho-
dzą w całości od hodowców i producentów 
świń, którzy dostarczają tuczniki do uboju 
do polskich zakładów. Rolnicy przekazują 
na konto funduszu, prowadzonego przez 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 
0,1% wartości netto z każdej faktury za 
ubite tuczniki.
Do chwili obecnej PZHiPTCh „POLSUS” 
zrealizował 28 projektów sfinansowanych 
ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wie-
przowego na łączną kwotę 12 964 576,74 
zł i jako jedyny z podmiotów uprawnionych 
do korzystania z tych środków zrealizował, 
na przestrzeni 8 lat, projekty o charakterze 
badawczym i utylitarnym we współpracy 
z jednostkami naukowymi, laboratoriami 
akredytowanymi oraz ekspertami o uzna-
nym dorobku w branży hodowli i produkcji 
mięsa wieprzowego. Przykładem takiego 
projektu było „Opracowanie i wdrożenie 
liniowej metody szacowania mięsności 
tusz”. Celem zadania było merytoryczne 
opracowanie dwupunktowej metody ZP 
(z niemieckiego Zwei Punkten), procedury 
przygotowania badań i stosowania metody 
ZP w polskich ubojniach. Jest to metoda 
szynkowa, uwzględniająca liniowe pomiary 
wskaźników umięśnienia zlokalizowanych 
na szynce. Metoda ta nie wymaga stosowa-
nia drogich choirometrów do określenia kla-
sy mięsności tusz wieprzowych. Jej cechą 
charakterystyczną jest duża powtarzalność 
spowodowana bezpośrednim pomiarem 
słoniny lub mięśni widocznych gołym okiem 
za pomocą liniału (szablonu klasyfikacyjne-
go przygotowanego przez IBPR-S – Instytut 
Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożyw-

czego). W ramach projektu opracowano 
również procedury kontroli dla IJHARS oraz 
opracowano przeliczniki oceny hodowlanej 
w oparciu o metodę ZP. Po zakończeniu 
projektu metoda ZP została oficjalnie do-
puszczona do stosowania w Polsce decyzją 
KE nr 2011/506/UE. 
Kolejnym wyzwaniem była realizacja pro-
jektu badawczego „Aktualna wartość diete-
tyczna wieprzowiny, jej znaczenie w diecie 
i wpływ na zdrowie konsumentów”. Głów-
nym celem zadania było ustalenie rzeczywi-
stego, aktualnego składu mięsa wieprzowe-
go, a zwłaszcza zawartości białka, tłuszczu, 
wody, cholesterolu, profilu kwasów tłusz-
czowych, a także obliczenie jego kalorycz-
ności. Uzyskane wyniki zostały opracowane 
i uzupełnione o badania laboratoryjne mię-
sa wieprzowego w zakresie jakości i warto-
ści odżywczej krajowej wieprzowiny. Po kil-
ku miesiącach intensywnych prac powstała 
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X Międzynarodowe Targi  
„Ferma Świń i Drobiu”,
Poznań 2007 r.

Pracownicy Biura oraz Kierownicy Filii Biura „POLSUS”, Warszawa 2007 r.
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książka, która została udostępniona w śro-
dowiskach związanych m.in. z żywieniem 
człowieka i dietetyką. 
„POLSUS” dzięki środkom przyznanym 
z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, 
jako jedyna organizacja, zrealizował kam-
panię promującą mięso z polskich ras za-
chowawczych świń w grupie HoReCa. Za-
danie pt. „Promocja ras zachowawczych” 
obejmowało działania promocyjne, których 
celem było zarekomendowanie wieprzowi-
ny ze świń polskich ras zachowawczych 
w środowisku restauratorów i wskazanie, 
że dzięki jego specyficznym walorom ist-
nieje możliwość wzbogacenia oferty ku-
linarnej o specjalność regionu. W ramach 
działań promocyjnych i marketingowych 
odbywały się m.in. zajęcia praktyczne, czy 
szkolenia dla restauratorów i pracowników 
gastronomii. Informacje przekazywane były 
również poprzez reklamę internetową, re-
klamę w prasie branżowej, oraz publikacje 
na stronie internetowej www.wieprzowina-
regionalna.pl. Dodatkowo, znany kucharz 
Pan Robert Sowa zarekomendował produkt 
i stworzył przepisy kulinarne dedykowane 
dla dań z wieprzowiny ze świń puławskich, 
złotnickich białych i złotnickich pstrych. 
Warto podkreślić, że w trakcie realizacji 
projektu „POLSUS” ściśle współpracował 
z Uniwersytetem Przyrodniczym w Pozna-

niu, który prowadzi księgi i ocenę świń złot-
nickich białych i pstrych.
W latach 2010-2017 „POLSUS” przezna-
czał środki pozyskane z FPMWp na udział 
w targach oraz wystawach regionalnych 
i krajowych, podczas których hodowcy 
świń zrzeszeni w związku mogli osobiście 
obserwować sposób zagospodarowania 
pieniędzy z funduszu oraz pośrednio sko-
rzystać z nich poprzez sfinansowane dla 
nich hotele, transport zwierząt na wystawy, 
nagrody za udział w konkursie championów 
i vice-czempionów, materiały reklamowe 
w postaci ulotek, broszur, gadżetów itp. 

Rok 2011
„POLSUS” wnioskuje do ministra rolnictwa 
o wprowadzenie w Polsce obowiązku ety-
kietowania wieprzowiny oznaczeniem kraju 
pochodzenia oraz apeluje o przyspieszenie 
działań w zakresie wpisania systemów ja-
kości mięsa wieprzowego do PROW 2007-
2013. Zwraca się również o podjęcie sku-
tecznych działań w zakresie podnoszenia 
kwalifikacji producentów trzody oraz zwięk-
szania integracji pionowej.
„POLSUS” aktywnie uczestniczy również 
w spotkaniach w sprawie kastracji prosiąt, 
odbywających się w Brukseli, w których 
biorą udział przedstawiciele branży trzodo-
wej, organizacji broniących praw zwierząt 

oraz urzędnicy z departamentu D5 DG 
SANCO.
W roku 2011 Komisja Hodowlana i Rada 
Hodowlana przyjęła opracowane przez IZ 
PIB nowe formuły do wyliczania indek-
sów selekcyjnych dla zwierząt ocenianych 
w SKURTCh. Wartość indeksu została prze-
skalowana i przyjął on wartości z zakresu 
od 9 pkt do 40 pkt. 

 Rok 2012
„POLSUS” rozpoczyna realizację zadania 
„Strategia odbudowy i rozwoju produkcji 
trzody chlewnej w Polsce do roku 2020”, 
finansowanego ze środków Funduszu Pro-
mocji Mięsa Wieprzowego, które zostaje 
objęte Honorowym Patronatem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie doty-
czyło opracowania rozwiązań systemowych 
dla branży trzodowej, przynoszących dłu-
gofalowy efekt z obopólną korzyścią,  za-
równo dla środowiska hodowlano-produk-
cyjnego, jak i dla branży przetwórstwa mię-
snego. Konsultacje eksperckie prowadzone 
w ramach zadania dotyczyły stworzenia 
właściwych warunków produkcji, wskaza-
nia parytetu dochodu, promocji wieprzowi-
ny, zwiększenia roli dyplomacji, włączenia 
zakładów mięsnych w promocję, rozwoju 
produkcji prosiąt, uproszczenia procedur 
administracyjnych przy inwestycjach, pod-
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W 2012 r. „POLSUS” podjął udaną próbę 
dotarcia z informacjami na temat mięsa 
wieprzowego do trudnej i wrażliwej gru-
py docelowej jaką stanowią rodzice dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym. W ra-
mach projektu pt. „Więcej wiem – mądrze 
jem” zrealizowano 60 spotkań w przedszko-
lach i szkołach podstawowych aglomeracji 
warszawskiej w ciągu 10 miesięcy roku 
szkolnego 2012/2013 (od 01.09.2012 r. 
do 30.06.2013 r). Były to zajęcia teatral-
no-warsztatowe połączone  z przekazem 
o jakościowo dobrym mięsie, o dobrym trak-
towaniu zwierząt, czy szanowaniu jedzenia.  
Zajęcia teatralne, wzbogacono o  wykłady, 
pokazy kulinarne, gry i zabawy, dzięki temu 
powstały pozytywne skojarzenia z  prawi-
dłowym odżywianiem. W ten sposób po-
kazano, że w szerokie pojęcie kultury wpi-
suje się nie tylko kultura słowa, duchowa, 
umysłowa czy zachowania, ale też kultura 
jedzenia.
Rok 2012 to również rok, w którym wpro-
wadzono parametr oceny świń – przyrost 
w tuczu. Przyrost w tuczu (od 30 do 100 
kg) został wyliczony z przyrostu życiowego, 
według opracowanych przez Instytut Zoo-
techniki PIB wzorów i przeliczników. Jego 

noszenia poziomu wiedzy producentów 
i służb doradczych, wspierania rozwoju 
systemu jakości PQS, akcji informacyjnych 
na temat wysokiej jakości mięsa wieprzo-
wego, rozwoju biogazowni, zakończenia 
programu zwalczania choroby Aujeszkyego 
i wdrożenie programu zwalczania Salmo-
nellozy, wspierania tworzenia lokalnych 
przetwórni mięsa, regulacji na rynku zbóż, 
nowelizacji ustawy paszowej, kastracji 
prosiąt, wzoru umowy kontraktacyjnej, 
możliwości rozwoju i uzyskiwania dochodu 
z produkcji niszowych. Zebrane, w ramach 
konsultacji eksperckich, spostrzeżenia 
i uwagi zostały opracowane przez „POL-
SUS” a powstały dokument miał za zada-
nie pomóc we wdrażaniu istotnych zmian 
legislacyjno-prawnych w stosunku do kra-
jowego rynku wieprzowiny, jak również kra-
jowej hodowli i produkcji.
W roku 2012, z inicjatywy POLSUS, zo-
staje zorganizowane seminarium dotyczące 
„Nowych trendów w ograniczaniu kastracji 
prosiąt w UE i problemów z nich wynikają-
cych” z udziałem przedstawicieli Minister-
stwa Rolnictwa i Głównego Inspektoratu 
Weterynarii, hodowców oraz środowiska 
przetwórczego reprezentowanego przez 
zakłady mięsne Animex, Sokołów i Prime 
Food. Podczas spotkania wnikliwie prze-
analizowano problem kastracji jako proces 
skomplikowany i wielowątkowy.

wartość wprowadzono do wzorów doku-
mentów hodowlanych.

Rok 2014 
W połowie stycznia rozpoczynają się 
szkolenia FAPA pt. „Nowoczesna i kom-
pleksowa produkcja prosiąt” realizowane 
w ramach operacji szkoleniowej objętej 
umową o przyznanie pomocy nr 00002-
6900-FA1900396/13 dla działania „Szko-
lenia zawodowe dla osób zatrudnionych 
w rolnictwie i leśnictwie” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Operacja szkoleniowa reali-
zowana jest przez Konsorcjum w składzie: 
Polski Związek Hodowców i Producentów 
Trzody Chlewnej „POLSUS” (jako lider) oraz 
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Pań-
stwowy Instytut Badawczy w Puławach, 
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut 
Badawczy, Wielkopolska Izba Rolnicza, Ku-

jawsko-Pomorska Izba Rolnicza, 
Mazowiecka Izba Rolnicza, Izbę 

Rolniczą Województwa Łódz-
kiego, Izba Rolnicza w Opo-
lu. W trakcie trwania zadania 

zaplanowano i zrealizowano 
w całej Polsce 175 szkoleń 

HISTORIA
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Więcej informacji:

Wejdź na www.agrifirm.pl 

lub zadzwoń +48 61 293 19 70

Pasze doskonale spełniające wymagania stawiane 
przez współczesny tucz trzody chlewnej.

Champion Plus

REKLAMA

z zakresu produkcji prosiąt, podczas któ-
rych przeszkolono 3 425 osób.
W 2014 r. zrealizowano praktyczny cykl 
szkoleń dla hodowców i producentów świń 
w Polsce w ramach zadania pt. „Program 
szkoleniowy z zakresu procedur uzyski-
wania pozwoleń na budowę lub rozbu-
dowę chlewni”. Szkolenia zorganizowano 
w dwóch etapach, w okresie styczeń – maj 
2014 r. oraz wrzesień – grudzień 2014 
r., w województwach o największym na-
tężeniu hodowli i chowu świń, tj.: wiel-
kopolskim (5), kujawsko-pomorskim (3), 
łódzkim (2), mazowieckim (2), warmiń-
sko-mazurskim (2), opolskim (1), lubel-
skim (1). W szkoleniach wzięło udział 355 
rolników zainteresowanych uzyskaniem 
pozwolenia na budowę lub rozbudowę 
chlewni. Szkolenia prowadził mecenas, 
radca prawny, który opracował specjalny 
poradnik „Szkolenie z zakresu procedur 
uzyskiwania pozwoleń na budowę lub roz-
budowę chlewni”. Mecenas posiadał rów-
nież praktyczną wiedzę z zakresu hodowli 
świń, ponieważ był właścicielem chlewni 
zarodowej, co było dodatkowym atutem 
pozwalającym lepiej zrozumieć problemy 
hodowców. Szkolenia były prowadzone 
w formie wykładów i praktycznych ćwi-
czeń tzw. case study, czyli w nowoczesnej 
formie analizy konkretnych przypadków 
pozyskiwania pozwoleń. 

Rok 2015
Na skutek pojawienia się w Polsce Afry-
kańskiego Pomoru Świń sytuacja na krajo-
wym rynku trzody staje się bardzo trudna. 
Istnieją poważne obawy, czy podjęte przez 
MRiRW i GIW środki, mające zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się ASF, są wystarczają-
ce. „POLSUS” działa aktywnie i podejmuje 
wielokierunkowe działania, m.in. organizu-
je międzynarodową konferencję z udziałem 
przedstawicieli MRiRW i GIW a także opra-
cowuje i wydaje, przy udziale ekspertów, 
Propozycję Planu zwalczania ASF w Polsce, 
w celu wsparcia działań resortowych.
W czerwcu 2015 roku Polski Związek 
Hodowców i Producentów Trzody Chlew-
nej „POLSUS” przyłącza się do kampanii 
„Wybieram życie i pracę na wsi” organi-
zowanej przez Fundację Wsparcia Rolnika 
POLSKA ZIEMIA. Głównym celem kampa-
nii staje się promocja obszarów wiejskich 
jako miejsca do godnego życia, atrakcyj-
nego miejsca zamieszkania oraz samego 
rolnictwa jako źródła satysfakcjonującej 
i rozwojowej pracy.

Rok 2016
W dniu 10 marca „POLSUS” opracowuje 
i wystosowuje postulaty do ministra rolnic-
twa w sprawie sytuacji w sektorze wieprzo-
winy. Postulaty dotyczą:

1  Obowiązkowego zawarcia elementu ce-
nowego w umowach między dostawca-
mi żywca i odbiorcami; 

2  Uporządkowania procedury wydawania 
pozwoleń na budowę chlewni. 

3  Podejmowania przez Rząd i organi-
zacje pozarządowe działań zmierza-
jących do zezwolenia na krzyżowe 
stosowanie maczek mięsno-kostnych 
w żywieniu.

4  Odstąpienia przez Rząd od wprowa-
dzenia zakazu stosowania pasz zawie-
rających komponenty GMO w żywieniu 
trzody, drobiu i bydła.

5  Uregulowania rynku zbóż, który silnie 
wpływa na opłacalność produkcji trzo-
dy chlewnej, przenosząc reakcje ceno-
we na sektor trzody chlewnej.

6  Zwiększenia w ramach PROW 2014- 
2020 wysokości wsparcia na rozwój 
produkcji prosiąt do kwoty umożliwia-
jącej wybudowanie lub modernizację 
chlewni dla min. 100 loch, tj. 12 tys. 
na stanowisko. 

7  Podjęcie działań umożliwiających wy-
różnianie (znakowanie) mięsa pocho-
dzącego w całym cyklu produkcyjnym 
od polskich producentów. 

HISTORIA



14

We wrześniu 2016 r. zostają opracowane 
Podstawowe, minimalne warunki dla ochro-
ny stad PZHiPTCh „POLSUS” przed zakaże-
niem wirusem ASF, które Prezydium Zarzą-
du Głównego „POLSUS” przyjmuje uchwałą 
14/P/16 i przekazuje do zastosowania w sta-
dach będących pod oceną „POLSUS”.

Rok 2017
Zespół „POLSUS” realizuje kolejny projekt 
badawczy „Wieprzowina mięsem bezpiecz-
nym dla konsumentów”, którego głównym 
celem jest wykazanie bezpieczeństwa mięsa 
wieprzowego pod względem jego alergenno-
ści oraz braku zanieczyszczeń chemicznych. 
W ramach zadania przeprowadzone zosta-
ją badania laboratoryjne na jednym z naj-
bardziej pożądanych elementów tuszy, tj. 
schabie, pochodzącym od świń krajowych 
o znanym i udokumentowanym pochodze-
niu. Wyniki badań laboratoryjnych zostają 
zebrane i opatrzone komentarzem zawiera-
jącym wnioski z przeprowadzonych analiz 
oraz są porównane z nielicznymi danymi 
literaturowymi. Następnie zostają wydane 
w formie książki udostępnionej podmiotom, 
które zajmują się szeroko rozumianym ży-
wieniem człowieka, a także organizacjom 
mającym bezpośredni lub pośredni wpływ 
na edukację społeczeństwa w zakresie jako-
ści mięsa wieprzowego.
Równocześnie z projektem badawczym 
realizowana jest „Strategia rozwoju syste-
mu PQS”, która zakłada umacnianie oraz 
budowanie współpracy pomiędzy poszcze-
gólnymi ogniwami łańcucha dostaw oraz 
wykształcenie poprawnych relacji pomiędzy 
jego uczestnikami. W ramach projektu pro-
wadzone są bezpośrednie działania skie-
rowane do producentów trzody i przedsta-
wicieli rynku detalicznego. Prowadzone są 
zarówno szkolenia grupowe (głównie wśród 
rolników) oraz indywidualne konsultacje 
(głównie wśród przetwórców/detalistów). 
Jednocześnie, dla wsparcia działań  roz-
wojowych systemu prowadzone są działa-
nia reklamowe skierowane do konsumen-
tów. Powstaje również nowe narzędzie 
internetowe, umożliwiające wyszukanie 
hodowców i producentów trzody chlewnej, 
którzy prowadzą produkcję zgodną z wyma-
ganiami Systemu Jakości Wieprzowiny PQS 
(wyszukiwarka PQS).
Podsumowanie zadania pozwoliło wyzna-
czyć kolejne cele, wśród których znalazło 
się dalsze umacnianie współpracy pomiędzy 
poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw 
oraz popularyzowanie certyfikowanego mię-
sa wieprzowego. W kolejnym zadaniu o na-
zwie „Realizacja strategii rozwoju systemu 
PQS-kontynuacja” główny nacisk położono 
na bezpośrednie działania skierowane do 
szerokiego grona potencjalnych odbiorców. 
Przeprowadzono także działania reklamowe 

i promocyjne skierowane do konsumentów, 
które wskazywały w jaki sposób odbywa się 
produkcja żywca wieprzowego oraz mięsa 
certyfikowanego i pokazały jego walory oraz 
polskie źródło pochodzenia.

Rok 2018
W ramach działań podejmowanych na 
rzecz hodowców, „POLSUS” wystosowuje 
do ministra rolnictwa pisma: 

• o ponowne uruchomienie programu 
wsparcia dla producentów świń w for-
mie refundacji kosztów zakupu loszek 
i knurów hodowlanych o przyznanie re-
kompensat dla hodowców znajdujących 
się w strefie zagrożonej i strefach obję-
tych ograniczeniami w związku z ASF. 

• z propozycją wymogów o charakterze 
podwyższonych standardów dobro-
stanu w utrzymaniu świń, za których 
przestrzeganie hodowcy mogliby otrzy-
mać dodatkowe środki. 

• protest do ministra rolnictwa w spra-
wie dysproporcji w podziale środków 
pochodzących z Funduszu Promocji 
Mięsa Wieprzowego pomiędzy środo-
wiskiem przetwórców a producentów.

Rok 2018 to także rok, w którym powsta-
ją nowe programy hodowlane „POLSUS”, 
dostosowane do aktualnie obowiązujących 
przepisów prawa unijnego, którymi są: 
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EU-
ROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1012 
z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zoo-
technicznych i genealogicznych warunków 
dotyczących hodowli zwierząt hodowla-
nych czystorasowych i mieszańców świni, 
handlu nimi i wprowadzania ich na tery-
torium Unii oraz handlu ich materiałem 
biologicznym wykorzystywanym do rozrodu 
i jego wprowadzania na terytorium Unii 
oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 
652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG 

i 90/425/EWG i uchylające niektóre akty 
w dziedzinie hodowli zwierząt („rozporzą-
dzenie w sprawie hodowli zwierząt”) oraz 
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KO-
MISJI (UE) 2017/717 z dnia 10 kwietnia 
2017 r. ustanawiające zasady stosowania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do 
wzorów formularzy świadectw zootechnicz-
nych dotyczących zwierząt hodowlanych 
i ich materiału biologicznego wykorzysty-
wanego do rozrodu.
W 2018 roku świnie rasy wielkiej białej 
polskiej i polskiej białej zwisłouchej zostały 
wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 
prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.
W latach 2005-2018 PZHiPTCh „POL-
SUS” zorganizował ponad 500 szkoleń 
o różnorodnej tematyce (hodowlane, 
prawnicze, z tworzenia grup producentów 
rolnych, systemów jakości, maklerskie, 
weterynaryjne, żywieniowe, handlowe), 
sfinansowanych lub współfinansowanych 
z różnych źródeł: z funduszy FAPA, z FP-
MWp, ze środków własnych, z udziałem 
sponsorów. Szkolenia organizowane były 
samodzielnie lub we współpracy z ODR-
-ami, Izbami Rolniczymi, MRiRW, KOWR, 
kancelarią radców prawnych, specjalistami 
z Warszawskiej Giełdy Towarowej. Szkole-
niowcami byli prawnicy, maklerzy giełdowi, 
specjaliści od grup producentów rolnych, 
pracownicy ODR, Izb Rolniczych oraz pra-
cownicy „POLSUS”, lekarze weterynarii, 
pracownicy naukowi. 
W latach 2006-2018 dr inż. Tadeusz Bli-
charski i dr inż. Katarzyna Skrzymowska 
wzięli udział w:

• 6 corocznych kongresach EPP (Eu-
ropean Pig Producers, Europejskie Sto-
warzyszenie Producentów Świń);

• 11 corocznych konferencjach EPSPA 
(European Pig Selectioners and Produ-
cers Association, Europejski Związek 
Selekcjonerów i Producentów Świń), 
w tym w 2007 konferencja została zor-
ganizowana przez „POLSUS” w War-
szawie;

• 45 spotkaniach z ramienia COPA/CO-
GECA (europejska organizacja zrzesza-
jąca rolnicze związki zawodowe i orga-
nizacje spółdzielcze, powstała w 1962 
w wyniku połączenia COPA – Komitetu 
Rolniczych Organizacji Związkowych 
z COGECA – Głównym Komitetem Spół-
dzielczości Rolniczej. Ma za zadanie re-
prezentować interesy rolników w UE); 

• spotkaniach grupy roboczej ds. wie-
przowiny, grupy ds. dialogu grupy robo-
czej ds. wieprzowiny, grupy ds. dialogu 
cywilnego, grupy ds. kastracji prosiąt, 
obserwatorium rynku mięsa, grupy pro-
gnostycznej ds. wieprzowiny.

W 2018 roku świnie  
rasy wielkiej białej  
polskiej i polskiej białej 
zwisłouchej zostały  
wpisane na Listę Produk-
tów Tradycyjnych prowa-
dzoną przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Czacharowski 
Kazimierz Srebrny Krzyż Zasługi 12.12.2001

Czapla Jan Brązowy Krzyż Zasługi 2005

Czarniak Dariusz Srebrny Krzyż Zasługi 17.01.2012

Czarniak Krzysztof
Złoty Krzyż Zasługi 26.06.2009

Srebrny Krzyż Zasługi 21.10.2004

Deka Jan Brązowy Krzyż Zasługi 23.10.2008

Dzierbicki Jan 
Kazimierz Złoty Krzyż Zasługi 2002

Erdmann Arkadiusz Brązowy Krzyż Zasługi 17.01.2012

Gawełek Mieczysław
Złoty Krzyż Zasługi 10.01.2011

Srebrny Krzyż zasługi 2005

Gołaś Mieczysław
Złoty Krzyż Zasługi 26.06.2009

Srebrny Krzyż Zasługi 21.10.2004

Grodzki Józef Brązowy Krzyż Zasługi 02.08.1978

Grudewicz Krzysztof Brązowy Krzyż Zasługi 19.12.2006

Hammermeister Anna Brązowy Krzyż Zasługi 19.03.2015

Hładyszewski 
Stanislaw Brązowy Krzyż Zasługi 19.12.2006

Hołownia Ryszard Brązowy Krzyż Zasługi 2005

Jabłonowski Janusz Brązowy Krzyż Zasługi 23.10.2008

Janiszewski  
Kazimierz Jan Srebrny Krzyż Zasługi 2005

Januszewski Andrzej Brązowy Krzyż Zasługi 10.01.2011
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Bajda Zbigniew Brązowy Krzyż Zasługi 5.05.2011

Balcerek Jarosław Brązowy Krzyż Zasługi 26.06.2009

Barełkowski Piotr
Srebrny Krzyż Zasługi 26.06.2009

Brązowy Krzyż Zasługi 1983

Bergmann Zenon Brązowy Krzyż Zasługi 17.01.2012

Biegniewska Wanda Brązowy Krzyż Zasługi 05.09.2005

Biegniewski Jan

Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski 31.07.2012

Brązowy Krzyż zasługi 10.07.2003

Złoty Krzyż Zasługi 04.06.1980

Blicharski Tadeusz

Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski 31.07.2012

Złoty Krzyż Zasługi 08.09.2005

Bociański Eugeniusz Srebrny Krzyż Zasługi 26.06.2009

Bogusławski Ryszard Srebrny Krzyż Zasługi 2005

Borychowski Roman Brązowy Krzyż Zasługi 5.05.2011

Bubacz Jadwiga Brązowy Krzyż Zasługi 19.12.2006

Bujak Tomasz Brązowy Krzyż Zasługi 05.09.2005

Burno Roman Srebrny Krzyż Zasługi 2005

Burno Stanisław Jan Srebrny Krzyż Zasługi 11.07.1984

Cieślak Andrzej Brązowy Krzyż Zasługi 5.05.2011

Cieślak Maria Srebrny Krzyż Zasługi 19.12.2006

Cybulski Zbigniew Brązowy Krzyż Zasługi 10.01.2011

PZHiPTCh „POLSUS” jest rolniczym zrze-
szeniem branżowym, a taka forma działal-
ności przyciąga ludzi, którzy w swej natu-
rze mają zacięcie społecznikowskie. Mają 
je zarówno członkowie jak i pracownicy 

Zasłużeni 
dla polskiej hodowli

ZASŁUŻENI

Katarzyna Skrzymowska, PZHiPTCh „POLSUS”

 Lista osób, które otrzymały odznaczenia państwowe 

związku. Zaangażowanie w pracę dla dobra 
branży najdobitniej wyraża ogromna liczba 
odznaczeń państwowych, resortowych oraz 
związkowych. Najcenniejsze i najtrudniej-
sze do zdobycia są odznaczenia państwo-

we, nadawane przez Prezydenta naszego 
kraju. Poniżej prezentujemy listę osób, któ-
re takie odznaczenia otrzymały. 

Zdajemy sobie sprawę, że lista może być 
niepełna, ponieważ nie zawsze to „POL-
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Januszewski Czesław
Złoty Krzyż Zasługi 26.06.2009

Srebrny Krzyż Zasługi 21.10.2004

Januszewski Ignacy

Złoty Krzyż Zasługi 26.06.2009

Srebrny Krzyż Zasługi 21.10.2004

Brązowy KZ 04.07.1979

Jaroś Zbigniew Brązowy Krzyż Zasługi 23.10.2008

Kabat Andrzej

Złoty Krzyż Zasługi 10.01.2011

Srebrny Krzyż Zasługi 21.10.2004

Brązowy Krzyż Zasługi 1984

Kalisz Waldemar 
Srebrny Krzyż Zasługi 10.01.2011

Brązowy Krzyż Zasługi 21.10.2004

Kałużny Stanisław Srebrny Krzyż Zasługi 26.06.2009

Kapelański Wojciech Złoty Krzyż Zasługi 7.08.2000

Karczykowski Herbert Brązowy Krzyż Zasługi 19.12.2006

Kawałek Lucjan Brązowy Krzyż Zasługi 5.05.2011

Kącki Cezary Brązowy Krzyż Zasługi 23.10.2008

Kiełpikowski Mariusz Srebrny Krzyż Zasługi 17.01.2012

Klaba Jerzy Złoty Krzyż Zasługi 2005

Klej Roman Brązowy Krzyż Zasługi 5.05.2011

Kokoszkiewicz Józef Brązowy Krzyż Zasługi 5.05.2011

Kołtun Andrzej Brązowy Krzyż Zasługi 5.05.2011

Kopeć Jan

Złoty Krzyż Zasługi 26.06.2009

Srebrny Krzyż Zasługi 05.07.1989

Brązowy Krzyż Zasługi 19.03.1980

Kowalewski Marcin Brązowy Krzyż Zasługi 10.01.2011

Kozłowski Jan
Brązowy Krzyż Zasługi 2004

Srebrny Krzyż Zasługi 17.01.2013

Krawczyk Joachim Brązowy Krzyż Zasługi 05.07.1989

Kujawski Grzegorz Jan Brązowy Krzyż Zasługi 02.07.1979

Lesiński Henryk
Złoty Krzyż Zasługi 17.08.1974

Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski 26.09.2002

Lewandowski Mariusz Brązowy Krzyż Zasługi 17.01.2012

Linka Ewa Srebrny Krzyż Zasługi 05.09.2005

Linka Janusz Krzyż Komandorski 
Orderu Odrodzenia Polski 11.11.2004

Łukaszewski Idzi Srebrny Krzyż Zasługi 05.09.2005

Mackiewicz Jarosław Brązowy Krzyż Zasługi 19.12.2006

Maćkiewicz Mirosław Brązowy Krzyż Zasługi 17.01.2012

Malinowski Tadeusz
Brązowy Krzyż Zasługi 1979

Srebrny Krzyż Zasługi 1984

Małecki Andrzej

Złoty Krzyż Zasługi 26.06.2009

Srebrny Krzyż Zasługi 28.04.2003

Brązowy Krzyż Zasługi 21.06.1989

Marciak Łucja Srebrny Krzyż Zasługi 2005

Michalska Halina Brązowy Krzyż Zasługi 17.01.2012

Michalski Andrzej Brązowy Krzyż Zasługi 17.01.2012

Miecznik Henryk Srebrny Krzyż Zasługi 19.12.2006

Mikołajczuk Zygmunt Brązowy Krzyż Zasługi 1979

Mołdrzyk Ryszard Brązowy Krzyż Zasługi 23.10.2008

Mońka Ignacy Brązowy Krzyż Zasługi 05.07.1979

Mońko Marek Brązowy Krzyż Zasługi 05.09.2005

Mystkowski Zygmunt
Złoty Krzyż Zasługi 26.06.2009

Brązowy Krzyż Zasługi 02.08.1978

Niemielewski Robert Złoty Krzyż Zasługi 2005

Niewęgłowski Jan Złoty Krzyż Zasługi 5.05.2011

Obryk Jan Brązowy Krzyż Zasługi 17.01.2012

Pietrzak Krzysztof Brązowy Krzyż Zasługi 23.10.2008

Polok Piotr Brązowy Krzyż Zasługi 05.09.2005

Rojek Eugeniusz Brązowy Krzyż Zasługi 17.01.2012

Sala Henryk Srebrny Krzyż Zasługi 5.09.2005
Skrzymowska 
Katarzyna Brązowy Krzyż Zasługi 19.03.2015

Skubaczewski 
Stanisław Srebrny Krzyż Zasługi 2005

Stachowicz Tomasz Brązowy Krzyż Zasługi 23.10.2008

Stolc Józef Brązowy Krzyż Zasługi 17.01.2013

Szcześniak Marek Brązowy Krzyż Zasługi 10.01.2011

Szymczak Władysław Brązowy Krzyż Zasługi 19.12.2006

Świć Witold Brązowy Krzyż Zasługi 5.05.2011

Świdrowski Waldemar
Brązowy Krzyż Zasługi 08.06.1988

Srebrny Krzyż Zasługi 05.09.2005

Tarnicki Ryszard Brązowy Krzyż Zasługi 17.01.2012

Tomczak Marcin Brązowy Krzyż Zasługi 17.01.2012

Urbanowski Roman Brązowy Krzyż Zasługi 10.01.2011

Walterski Jan
Złoty Krzyż Zasługi 26.06.2009

Srebrny Krzyż Zasługi 21.10.2004

Wiśniewski Kazimierz Srebrny Krzyż Zasługi 2005

Włodarski 
Włodzimierz Brązowy Krzyż Zasługi 23.04.2003

Wojnarowska Halina Brązowy Krzyż Zasługi 17.01.2012

Wojnarowski Tadeusz
Srebrny Krzyż Zasługi 26.06.2009

Brązowy Krzyż Zasługi 21.10.2004

Wysocka Jadwiga Brązowy Krzyż Zasługi 10.01.2011

Zagórski Ryszard Brązowy Krzyż Zasługi 19.12.2006

Zaliwski Jan Srebrny Krzyż Zasługi 11.06.1986

Zieliński Kazimierz Brązowy Krzyż Zasługi 19.12.2006

Ziółkowski Jan Brązowy Krzyż Zasługi 17.01.2012

Ziółkowski Tadeusz Brązowy Krzyż Zasługi 23.10.2008

Żółkiewski Zdzisław Brązowy Krzyż Zasługi 10.01.2011
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ZASŁUŻENI

SUS” występował z wnioskiem do Ministra 
Rolnictwa o przedstawienie Prezydentowi 
listy kandydatów do odznaczeń. Członko-
wie i pracownicy „POLSUS” to społeczni-
cy zauważani i doceniani także przez inne 
organizacje, które miały prawo zgłosić ich 
kandydaturę do Ministra. Poniższa lista zo-
stała sporządzona w oparciu o dokumenty 
dostępne w archiwum „POLSUS”, dlatego 
prosimy osoby niewymienione w poniższym 
zestawieniu o wyrozumiałość.

Warto wspomnieć o osobach zasłużonych, 
wybitnie zaangażowanych, które przyczyniły 
się do rozwoju związku, hodowli i produkcji 
świń w Polsce. Trudno sięgać bardzo dale-
ko wstecz, ale dzięki szerokim konsultacjom 
i integracji pracowników z hodowcami uda-
ło się wybrać wybitne osobistości. Należy 
do nich rodzina Stefanków z Niedrzwicy 
Kościelnej na Lubelszczyźnie. Hodowlą 
świń rodzina ta zajmuje się od 1948 roku, 
a od 1962 utrzymują rasę wbp. Aktualnie 
gospodarstwo prowadzi trzecie pokolenie, 
czyli pan Paweł Stefanek, który jest synem 
Józefa i wnukiem Stanisława Stefanka. In-
formacji o tej wyjątkowej rodzinie udzielił 
równie wyjątkowy i zasługujący na wzmian-
kę pracownik „POLSUS”, dr inż. Zbigniew 
Bajda, który w tym roku przekroczył 40 letni 
staż pracy w realizacji Krajowego Programu 
Hodowlanego. Można śmiało powiedzieć, 
że to człowiek legenda w środowisku ho-
dowlanym, a zwłaszcza wśród hodowców 
świń rasy puławskiej. Dr Bajda to człowiek, 
któremu udało się połączyć pracę zootech-
nika z pasją. Zawsze jest blisko hodowców, 
rozumie ich problemy i stara się je rozwią-
zywać. Obok profesora Zdzisława Zabiel-
skiego, który uznawany jest za głównego 
twórcę świń gołębskich (nazwanych później 
puławskimi), Pana dr Bajdę należy uznać za 
ojca chrzestnego tej rasy. Warto podkreślić 
zaangażowanie zespołu pracowników z rejo-
nu Lubelszczyzny, czyli Pani Mirosławy Ga-
moń, Pana Marka Gamonia, Pana Henryka 
Sali i Pan Marka Pitery, a także emerytowa-
nego już pracownika Pana Bolesława Błasz-
czaka, którzy od ponad 40 lat wykonują 
zawód zootechnika przy realizacji Krajowego 
Programu Hodowlanego. Spośród pracow-
ników, których praca nie zawsze przynosiła 
głośne i spektakularne efekty, ale była nie-
zbędna dla prawidłowego funkcjonowania 
firmy należy wspomnieć Pana Kazimierza 
Podkańskiego, który kilkadziesiąt lat prowa-
dził sprawy samorządowe w związku, Panią 
Elżbietę Talejko, która przez kilkadziesiąt lat 
samodzielnie prowadziła sprawy Mazowiec-
kiego Związku Hodowców i Producentów 
Trzody Chlewnej „POLSUS” oraz zajmowa-
ła się codzienną organizacją pracy biura 
w Warszawie, zastępcę dyrektora biura Pana 
Jarosława Ptaka, a wcześniej specjalistę 
ds. hodowli w Krajowym Centrum Hodowli 

Zwierząt, który opracował zasady funkcjono-
wania działu hodowli zgodnie z wymogami 
unijnymi i był odpowiedzialny za realizację 
Krajowego Programu Hodowlanego oraz 
funkcjonowanie programu komputerowego 
do realizacji KPH we współpracy ze śp. dr 
inż. Leszkiem Mroczko. Nie można pominąć 
Pani Joanny Kotwicz-Gilewskiej, która dzięki 
swojej ogromnej energii była motorem na-
pędowym usprawniającym funkcjonowanie 
biura w Warszawie. Była także pomysło-
dawczynią i realizatorką wielu niestandardo-
wych projektów, w tym tych sfinansowanych 
z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, 
do którego jako pierwsza napisała projekt 
zadania. Pieczę nad biurem w Warszawie 
od 1998 r. sprawuje nieprzerwanie dr inż. 
Tadeusz Blicharski, odznaczony w 2012 r. 
za zasługi na rzecz hodowli świń w Polsce 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski. Dyrektor Blicharski przyczynił się do 
rozsławienia związku na forum krajowym, 
goszcząc na łamach branżowej prasy, biorąc 
udział w grupach roboczych, programach 
radiowych i telewizyjnych jako branżowy 
ekspert, ale przede wszystkim na forum Eu-
ropejskim, włączając „POLSUS” w struktury 
europejskie COPA/COGECA, EPP i EPSPA.

Spośród hodowców aktualnie zrzeszo-
nych w „POLSUS” na szczególne wyróżnie-
nie zasługują były prezes i obecny wicepre-
zes Zarządu Głównego „POLSUS”, dr inż. 
Jan Biegniewski. Zasługi tego hodowcy są 
powszechnie znane i uznane, o czym świad-
czyć może nadanie mu w 2012 r. Krzyża 
Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. 
Podkreślić należy zwłaszcza bezpośred-
nie zaangażowanie Pana Biegniewskiego 
w utworzenie w Polsce funduszy promocji, 
w tym Funduszu Promocji Mięsa Wieprzo-
wego. Pan Jan Biegniewski wspólnie z ów-
czesnym sekretarzem Zarządu Głównego 
Panem Waldemarem Świdrowskim w maju 
2006 r. podpisali akt założycielski spółki 

POLSUS-AGRO Sp. z o.o., której pomysło-
dawcą było Prezydium Związku „POLSUS”. 
Sąsiad Pana Biegniewskiego i jednocześnie 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan 
Andrzej Kabat, również został nagrodzony 
orderami od brązowego aż po złoty za swoje 
zasługi społeczne na rzecz krajowego związ-
ku i regionalnego Pomorsko-Kujawskiego 
Związku Hodowców Trzody Chlewnej.

Jeśli chodzi o społeczne zaangażowanie 
to bez wątpienia należy wspomnieć na-
zwisko Pani Bożeny Jelskiej-Jaroś, która 
wraz z mężem Zbigniewem i od niedawna 
wspólnie z synem Pawłem, prowadzi go-
spodarstwo hodowlane realizujące Krajo-
wy Program Hodowlany. Pani Bożena była 
doradcą Ministra Rolnictwa zaangażowaną 
zwłaszcza w sprawy zwalczania ASF, któ-
rego pojawienie się w kraju w 2014 r. bez-
pośrednio dotknęło jej gospodarstwa. Pani 
Bożena jest sołtysem, radną powiatu so-
kólskiego i powszechnie szanowanym spo-
łecznikiem znanym w środowisku rolniczym 
w całym kraju. Zawsze gotowa do zaanga-
żowania się w pomoc innym. Społecznikow-
skie zacięcie, a także wyczucie branżowych 
trendów charakteryzowały także śp. Pana 
Bogumiła Roja, członka Zarządu Głównego 
„POLSUS”, który był reprezentantem pro-
ducentów świń w strukturach „POLSUS”, 
a także prekursorem powstawania grup 
producenckich w Polsce, w czasach kiedy 
nie było to tak ogromnie popularne i promo-
wane jak dziś. Spośród hodowców o ogrom-
nym zaangażowaniu w realizację krajowego 
programu hodowlanego, mającymi najwięk-
szy wkład w generowanie postępu hodow-
lanego można wymienić sporą grupę osób 
i jeśli ktoś z Państwa czytających niniejsze 
opracowanie nie odnajdzie w tej grupie 
swojego nazwiska, niech nie czuje się gor-
szym hodowcą. Wszyscy hodowcy rzetelnie 
realizujący założenia programu hodowlane-
go przyczyniają się do uzyskiwania postę-
pu, wszyscy są równie ważni w związku 
„POLSUS”, ale nie sposób opisać wszyst-
kich, czy dotrzeć do informacji o wszyst-
kich wybitnych i zasłużonych dla hodowli. 
W gronie osób określanych przez pracowni-
ków „POLSUS” jako hodowcy z ogromnym 
wyczuciem hodowlanym należy wymienić, 
oprócz wyżej już wspomnianych: Państwa 
Ewę i Janusza Linków z Szadku, których 
knury ras wbp i pbz testowane są w sta-
cjach SKURTCh i obecne są w każdej pra-
wie stacji SUL w kraju, mając wpływ na 
genetykę pogłowia świń w Polsce. Panowie 
Gręźlikowscy Marek i Piotr, ojciec i syn z Do-
brzejewic, którzy wspólnie prowadzą jedno 
z najbardziej dynamicznych gospodarstw 
hodowlanych w kraju, w którym obecne są 
wszystkie rasy świń objęte KPH: wbp, pbz, 
duroc, pietrain i hampshire. Hodowcy Ci 
nieustannie wzbogacają swoje stada o do-

Zaangażowanie w pracę 
dla dobra branży najdo-
bitniej wyraża ogromna 
liczba odznaczeń pań-
stwowych, resortowych 
oraz związkowych.
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lewy krwi z całego świata sprowadzając na-
sienie m.in. z Kanady czy Finlandii. Potrafili  
z sukcesem wziąć udział w skomplikowanej 
procedurze sprzedaży świń zarodowych, 
w drodze procedury zamówień publicznych 
do Mołdawii. Do grupy filarów polskiej ho-
dowli należy zaliczyć także Pana Henryka 
Lesińskiego z Mierzyna, którego zwierzęta 
wielokrotnie zdobywały tytuły czempionów 
i wiceczempionów na wystawach krajo-
wych i regionalnych. Pan Henryk w 2002 r. 
otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski za swoje zasługi na rzecz hodowli 
świń w Polsce. Efektem wieloletniej pracy 
hodowlanej, dbałości o selekcję oraz dobór 
odpowiednich zwierząt do hodowli (importy 
knurów, wycena w SKURTCh) jest wysokiej 
jakości materiał hodowlany sprzedawany 
w całym kraju. Pan Lesiński jest zwolen-
nikiem polskiej hodowli i orędownikiem jej 
wspierania. Pan Kazimierz Tokarski z Tu-
szewa prowadzi gospodarstwo hodowlane 
na bardzo wysokim poziomie a jego zwie-
rzęta były wielokrotnie nagradzane. Stado 
rasy pietrain należące do Pana Kazimierza 
uzyskało status wolnego od stresu i jest 
chlubą pana Tokarskiego. W 2013 roku zo-
stał on laureatem ogólnopolskiego konkursu 
na hodowcę i producenta trzody chlewnej. 
Agnieszka Tokarska-Dziąba, córka Pana 
Kazimierza kontynuuje tradycje rodzinne i 
również bierze udział w realizacji progra-
mu hodowlanego z wieloma sukcesami. 
Państwo Teresa i Grzegorz Pruszkowscy 
z Galomina, nie tylko wzorowo prowadzą 
hodowlę świń rasy wbp, pbz i duroc, ale 
z racji bliskiego położenia w stosunku do 
Warszawy często i chętnie przyjmują de-
legacje naprawdę z całego świata, m.in. 
z Ministra Rolnictwa Chin, czy delegację 
z Mołdawii, Ukrainy i wiele innych. Maria 
i Joachim Krawczyk z Luboszyc prowadzą 
gospodarstwo od 1975 r. Byli pionierami 
w hodowli świń rasy pietrain w Polsce. Pań-
stwo Krawczyk rozpoczęli produkcję knu-
rów mieszańców rasy pietrain z rasą duroc 
i hampshire. Zwiększyło to znacząco liczbę 
nabywców materiału hodowlanego. Jedno-
cześnie w 1994 roku przebadano wszyst-
kie zwierzęta stadne w kierunku określenia 
genotypu wrażliwości na stres i rozpoczęto 
eliminację niekorzystnego allelu z populacji. 
Pomimo rozlicznych obowiązków, Pan Jo-
achim znajduje czas na pracę samorządo-
wą i społeczną. Jest aktywnym członkiem 
Opolskiego Związku Hodowców Świń a za 
swoją działalność został wyróżniony od-
znaką „Zasłużony dla rolnictwa”. Państwo 
Lidia i Zbigniew Krzywda z Aleksandrii to 
kolejna rodzina hodowców, o których na-
leży wspomnieć. Pan Zbigniew Krzywda 
przejął gospodarstwo po rodzicach w 2004 
r. W jego gospodarstwie do rozrodu wy-
korzystywane są wyłącznie knury i losz-

ki wolne od genu wrażliwości na stres. 
Efekty pracy hodowlanej znajdują uznanie 
nie tylko w opiniach nabywców materiału 
hodowlanego ale także na wystawach ho-
dowlanych i w innych konkursach, (plebi-
scyt „Trzody Chlewnej” na najlepszego ho-
dowcę roku, Tytuł Wielkopolskiego Rolnika 
Roku, Konkurs Agrar Ekspert w kategorii 
produkcji prosiąt, czy puchar Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego). Pani 
Magdalena i Roman Nowak z Rogowa to 
kolejni uznani hodowcy „POLSUS”. Swoją 
przygodę z hodowlą trzody chlewnej Pan 
Roman Nowak rozpoczął bardzo wcześnie, 
jako syn wybitnego hodowcy Mieczysława 
Nowaka, znanego i cenionego w całym kra-
ju. Aktualnie w gospodarstwie funkcjonują 
stada zarodowe rasy wielkiej białej polskiej, 
polskiej białej zwisłouchej i rasy pietrain. 
Grono nabywców zwierząt z gospodarstwa 
Państwa Nowaków jest bardzo szerokie: 
hodowcy, stacje inseminacji, producenci 
tuczników, spółdzielnie produkcyjne i duże 
fermy. Pan Roman w hodowli wykorzystuje 
rozpłodniki z hodowli polskiej i zagranicznej 
m.in. ze Szwecji, Danii, Austrii, Niemiec 
i Norwegii. Pan Nowak znajduje czas na 
pracę samorządową i społeczną. Obecnie 
pełni funkcję prezesa Krobskiej Grupy Pro-
ducentów i Hodowców Trzody Chlewnej Sp 
z o.o. w Rogowie, która rocznie produkuje 
około 8 tysięcy tuczników. Kolejny hodow-
ca, Pan Jan Skrzypkowski ze Smołdzina 
prowadzi gospodarstwo założone w 1908 
roku przez pradziadka Jana. Pan Jan był 
jednym z pierwszych, którzy zapoczątko-
wali hodowlę zarodowej trzody chlewnej 
w swoim gospodarstwie na początku lat 
70-tych, potem tradycję kontynuował jego 
syn Szczepan, a teraz Jan. Zenon Mazu-
rowski z Zelgoszczy również założył hodow-
lę świń w latach 70 – tych a nieustanne 
doskonalenie hodowli przyniosło wymierne 
efekty w postaci bardzo dobrego materia-
łu hodowlanego i zaszczepiło pasję, którą 

Pan Zenon przekazał swojemu synowi. 
Barbara Cybulska z miejscowości Ostrowite 
prowadzi hodowlę, która była i jest na bar-
dzo wysokim poziomie. Wymaga to bardzo 
dużego zaangażowania całej rodziny, ale to 
Pani Barbara wprowadza nowoczesne roz-
wiązania, które cały czas podnoszą wartość 
i jakość hodowli. 

Oprócz osób prywatnych, KPH realizowa-
ny jest także przez duże firmy będące nie-
gdyś własnością Państwa. Należą do nich 
min. Ośrodek Hodowli Zarodowej „GŁO-
GÓWEK” Sp. z o.o., działający od 1953 r. 
Za wyjątkowe osiągnięcia w hodowli trzody 
chlewnej OHZ Głogówek otrzymał w 1992 
roku Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej, 
a w 1996 roku za całokształt pracy hodow-
lanej nagrodzony został przez Prezesa Rady 
Ministrów. W 2010 roku spółka została 
przyjęta do elitarnego grona „Gazel Biznesu” 
– najdynamiczniej rozwijających się firm. 

Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” 
Sp. z o.o., rozpoczął działalność w 1954 r. 
OHZ Garzyn jest znaczącym producentem 
materiału hodowlanego w Polsce. W okresie 
ostatnich dziesięciu lat sprzedano do innych 
hodowli i gospodarstw towarowych blisko 
11 tysięcy loszek i 1700 knurów hodowla-
nych. W 2005 i 2008 roku ośrodek otrzymał 
nagrodę „HIT” za znakomite efekty produk-
cji materiału zarodowego trzody chlewnej, 
bydła i owiec osadzone w najlepszych tra-
dycjach wielkopolskiej hodowli i nowocze-
snych metodach jej rozwoju. W 2006 roku 
firma została przyjęta do elitarnego grona 
„Gazele Biznesu, a w 2010 roku do grona 
„Gepardy Biznesu”. W 2011 roku OHZ zo-
stał laureatem XVIII edycji ogólnopolskiego 
konkursu „Rolnik – Farmer Roku”. 

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootech-
niki PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o. została 
wyodrębniona ze struktur Instytutu Zoo-
techniki PIB w Balicach w 1995 r. Śred-
ni stan loch wynosi obecnie ok. 600 sztuk 
a produkcja prowadzona jest w systemie 
zamkniętym. Jednostka posiada tzw. po-
zwolenie zintegrowane będące dowodem 
na to, że spełnia wszystkie wymogi zwią-
zane z ochroną powietrza, wody i gleby. 
Wskaźniki produkcyjne osiągane na fermie 
stawiają ją w rzędzie najwybitniejszych jed-
nostek tego typu w kraju – ponad 28 sztuk 
prosiąt odchowanych od maciory w roku, 
ponad 24 tuczniki sprzedane od jednej lo-
chy. Na terenie fermy prowadzi się działal-
ność produkcyjną (produkcja loszek, nasie-
nia i tuczników) oraz badawczo-naukową 
(doświadczenia genetyczne, żywieniowe 
i fizjologiczne, świnie transgeniczne na po-
trzeby ksenotransplantacji, bezodorowy na-
wóz organiczny, biogazownia, pozyskiwanie 
zarodków od świń ras zachowawczych). 
Działalność fermy w Żernikach to przykład 
ścisłego połączenia nauki z praktyką.

ZASŁUŻENI

Najcenniejsze i najtrud-
niejsze do zdobycia są 
odznaczenia państwowe, 
nadawane przez Prezy-
denta naszego kraju.
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Prof. dr hab. Marian Różyc-
ki – wieloletni pracownik 
Instytutu Zootechniki w Kra-
kowie, dwukrotny laureat 
tytułu doktora honoris causa 
– najwyższej godności aka-
demickiej. 

Pan Profesor był znany wszystkim, którzy mieli 
styczność z hodowlą i produkcją trzody chlewnej. 
Cieszył się uznaniem i szacunkiem nie tylko świa-
ta nauki, ale również środowiska hodowców świń 
oraz pracowników organizacji i instytucji związa-
nych z tym sektorem. Był człowiekiem niezwykle 
otwartym i przyjaznym dla ludzi, z dużym poczu-
ciem humoru, bardzo dowcipnym, co sprawiało, 
że miał wielu przyjaciół w każdym środowisku.

Prof. dr hab, dr h.c. mult. Marian Różycki
Jego wiedza, doświadczenie, wszechstronność 
i niesamowita intuicja naukowa stawiają go w czo-
łówce naukowców – genetyków zwierząt gospo-
darskich. Był niekwestionowanym autorytetem 
w dziedzinie hodowli świń. To on tworzył synte-
tyczną linię świń 990, pierwszy polski komponent 
męski do produkcji tuczników. Nadzorował pracę 
Stacji Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlew-
nej oraz opracowywał i udoskonalał metodykę oce-
ny stacyjnej. Pod kierownictwem Pana Profesora 
zespół pracowników opracował metodykę oceny 
użytkowości tucznej i rzeźnej świń przeprowadza-
nej przyżyciowo, która jest do tej pory podstawą 
doskonalenia genetycznego krajowego pogłowia. 
Pan Profesor Różycki był inicjatorem wprowadze-
nia do pracy nad doskonaleniem genetycznym 

Dr inż. Leszek Mroczko 
– ceniony specjalista ds. 
hodowli trzody chlewnej, 
bliski współpracownik Pol-
skiego Związku Hodowli 
Trzody Chlewnej „POL-

SUS”, autor informatycznych programów ho-
dowlanych. Główny specjalista w dziale Badań 
Naukowych Zakładu w Grodźcu, członek Pol-
skiego Towarzystwa Zootechnicznego, aktywny 
społecznik i Radny Gminy Jasienica. 
Przez ponad 20 lat, równolegle z badaniami na-

Bronisław Rak urodził się 
w Gorajcu na Zamojsz-
czyźnie, ale znaczną część 
młodzieńczego i dorosłego 
życia spędził na Warmii, 
głównie w Olsztynie. Tu 

ukończył szkołę średnią i studia na Wydziale Zoo-
technicznym w Olsztynie. 
Współorganizował Wydział Zootechniczny ATR 
w Bydgoszczy i zorganizował od podstaw, najpierw 
Zakład, a potem Katedrę Hodowli Trzody Chlew-
nej. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1987 
roku.
Główne zainteresowania badawcze skupiały się 
wokół problematyki technologii tuczu oraz pracy 
hodowlanej z wykorzystaniem belgijskiej rasy pie-
train. Był jednym z prekursorów badań nad wyko-
rzystani świń tej rasy, jeszcze w latach 70. Podjął 
prace zmierzające do wytworzenia nowej rasy 
świń, z udziałem rodzimej rasy złotnickiej pstrej 
i belgijskiej pietrain. Prace były mocno zaawanso-
wane, a nowa rasa miała już nawet swoją nazwę 
– „mazurska”. Wskutek niesprzyjających okolicz-
ności prac tych nie dokończono, jednak zdobyta 
wiedza, a przede wszystkim nowe doświadczenia 
dotyczące użytkowania rasy pietrain okazały się 
bezcenne w Jego późniejszych działaniach i pra-
cach hodowlanych. 
Kierował badaniami nad możliwością rzeźnego 

Dr inż. Leszek Mroczko

Prof. dr hab. Bronisław Rak

ukowymi, zajmował się opracowaniem i wdraża-
niem systemów komputerowych z zakresu zoo-
techniki, w tym m. in. krajowego systemu obsługi 
hodowli trzody chlewnej POLSUS – Trzoda, Cen-
tralnej Bazy Internetowej Polsus, komputerowego 
systemu obsługi stad trzody chlewnej AnaPig, 
programu do bilansowania receptur paszowych 
WinPasze i do kontroli inbredu oraz doboru do ko-
jarzeń OPTIMATE.
Niezwykle zaangażował się w życie lokalnej spo-
łeczności. Pełnił funkcję Radnego Gminy Jasieni-
ca, wiceprezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Mię-

użytkowania młodych knurków. Oryginalne i cie-
kawe, zwłaszcza ze względów poznawczych były 
wyniki obserwacji w zakresie etologii stosowanej. 
Znaczące były również pięcioletnie badania okre-
ślające przydatność do użytkowania rozpłodowe-
go młodych loszek, zróżnicowanych w okresie 
odchowu pod względem tempa wzrostu. Szeroko 
zakrojone prace badawcze nad wykorzystaniem do 
rozrodu knurów mieszańców zakończyły się wdro-
żeniem do praktycznej hodowli. Wyniki tych badań 
niewątpliwie miały wpływ na zmianę obowiązują-
cych w kraju przepisów hodowlanych i knury mie-
szańce zostały oficjalnie dopuszczone do rozpłodu. 
W latach 90. poszukiwał możliwości poprawy 
umięśnienia produkowanych w kraju tuczników. 
Jedną z propozycji był wznowiony po latach im-
port i wykorzystanie w krzyżowaniu świń wybitnie 
mięsnej rasy pietrain. Jego doświadczenie sprzed 
ponad 20 lat okazało się niezwykle ważne i przy-
datne, co zostało docenione przez środowiska ho-
dowlane, przemysł mięsny i lokalne władze. Na 
teren woj. toruńskiego sprowadzono z Niemiec 
starannie dobrane stado świń rasy pietrain. Dzię-
ki temu uruchomiono pierwszy w kraju, lokalny 
program produkcji tuczników wysokomięsnych 
o nazwie TORHYB (toruński hybryd). Efektem 
tego działania była stosunkowo szybka poprawa 
mięsności tuczników – w ciągu 4 lat o około 5%. 
W opinii studentów uchodził niezmiennie i bez-

dzyrzecza oraz wiceprezesa Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Międzyrzeczu Górnym. Był pomysło-
dawcą i współautorem wielu projektów społeczno-
-kulturalnych. Wszystko co robił cechowało ogrom-
ne zaangażowanie i profesjonalizm. Jego życiowy 
optymizm i pogoda ducha były dla nas dobrym 
przykładem zachowań w każdej sytuacji.
Zmarł w dniu 8 grudnia 2014 r. w wieku 54 lat. 
Żegnało go wielu mieszkańców Międzyrzecza 
i gminy Jasienica, przedstawiciele organizacji spo-
łecznych, współpracownicy, koledzy, przyjaciele 
i rodzina.

Barbara Mroczko, Łukasz Mroczko
Międzyrzecze

sprzecznie za jednego z najlepszych wykładow-
ców. Starannie przygotowane wykłady i szacunek 
dla każdego pojedynczego słuchacza spotykały  
się z wysoką oceną studentów i zapewniały na 
zajęciach frekwencję znacznie ponad przeciętną. 
Profesor Rak jest współautorem popularnego 
wśród studentów podręcznika akademickiego pt. 
”Hodowla i użytkowanie świń” opracowanego pod 
redakcją prof. Barbary Grudniewskiej. Podręcznik 
ten został wyróżniony przez Ministra Edukacji Na-
rodowej nagrodą I stopnia w roku 1988.
Był wielokrotnie wyróżniany nagrodami i odzna-
czeniami. Został odznaczony m.in. Złotym Krzy-
żem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, honorową odznaką „Zasłużony dla 
rolnictwa”, Medalem 200-lecia Szkolnictwa 
Rolniczego w Czechach oraz Medalem za Wal-
kę o Wolność i Człowieczeństwo przyznany 
z okazji 50-tej rocznicy Rewolucji Węgierskiej. 
Dwukrotnie otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji 
Narodowej za działalność dydaktyczną i pod-
ręcznik akademicki. Dwukrotnie był także laure-
atem Nagrody Wojewody Bydgoskiego. Decyzją   
Z. G. „POLSUS” został odznaczony odznaczeniem 
związkowym – „Medal za zasługi dla hodowli i pro-
dukcji trzody chlewnej”. Zmarł 15.06.2015 r.

Wojciech Kapelański, UTP w Bydgoszczy

ZASŁUŻENI

świń wartości hodowlanej szacowanej metodą 
BLUP – model zwierzęcia. 
Związek „POLSUS” ściśle współpracował z Panem 
Profesorem Różyckim zarówno na polu naukowym 
i dydaktycznym, jak również w praktyce hodow-
lanej. Należy wspomnieć, że Pan Profesor był 
jednym z nielicznych naukowców, który znał się 
i na świniach, i na tej zwykłej, codziennej pracy 
zootechnicznej. Dlatego też często zapraszano go 
jako eksperta do udziału w komisjach sędziow-
skich oceny świń na krajowych i regionalnych 
wystawach zwierząt hodowlanych. Pracę tę wy-
konywał niezwykle rzetelnie, oceniając zwierzęta 
z najwyższą starannością i obiektywizmem, za co 
był szczególnie ceniony i lubiany przez hodowców. 
Zmarł 2 września 2014 roku.

Opracowano na podstawie artykułu  
J. Ptaka, infoPOLSUS nr 18/2014
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Rynek trzody – Polska i inni

Już zbyt długo źle się dzieje na rynku 
trzody. Zresztą nie bądźmy egoistyczni. 
Na innych rynkach producentów także 
nie jest dobrze. Niezwykle tanie były 
owoce miękkie, ale także te nadające 
się do przechowywania, czyli jabłka czy 
gruszki. Ceny skupu tych owoców tak jak 
i naszej „świniny” były zatrważająco ni-
skie. Producenci rolni zostali dociśnięci 
do ostatniego grosza. Wielu rolników jest 
w tragicznej sytuacji, gdy chcąc postę-
pować z „duchem czasu”, a zwykle my-
śląc pozytywnie o przyszłości potomków, 
wzięło kredyt i tym samym obowiązki 
jego spłacenia.

Niestety, sytuacja rynkowa wieprzowi-
ny nie jest dobra w całej Europie i ge-
neralnie na świecie. Z wykresu widać, 
że sytuacja w zakresie cen jest i tak 

Tadeusz Blicharski, PZHiPTCh „POLSUS”

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

najlepsza w EU, jednak oznacza to ogrom-
ną presję cenową na rynki importerów ze 
strony produkcji w obu Amerykach. Rosną-
ca produkcja wieprzowiny w wielu krajach 
EU (średnio w EU + 2,4%) i coraz trud-
niejsza sprzedaż poza EU, ze względu na 
rosnącą konkurencję cenową powoduje, że 
w roku 2019 wchodzimy z najniższymi od 
kilku lat cenami. Największy do tej pory 
odbiorca europejskiej wieprzowiny – Chi-
ny stale zmniejszają import z EU. Rośnie 
eksport do Południowej Korei, Wietnamu, 
Filipin i na Ukrainę, jednak stale w EU wy-
stępuje nadwyżka produkcji. Od kilku mie-
sięcy ceny są niższe od kosztów produkcji 
w większości krajów EU.

W Polsce dodatkowym czynnikiem po-
garszającym sytuację jest postępujący 
swym zakresem afrykański pomór świń. 

Owszem, zimą problem ASF w stadach 
świń przygasł, ale utrzymuje się jego 
rezerwuar u dzików i bomba zegarowa 
tyka. Nawet w najlepiej prowadzonych 
gospodarstwach nie sposób uzyskać zy-
sku. Długo trwające straty osłabiają wie-
le gospodarstw.

Istnieją poważne obawy o skutki po-
tencjalnego wystąpienia ASF w Niem-
czech. Byłby to ogromny cios w europej-
ski rynek. Jeśli sytuacja w zakresie ASF 
nie zmieni się radykalnie, z wiosną moż-
na oczekiwać lepszej koniunktury. Już 
teraz wzrosły ceny prosiąt, co oznacza, 
że ich nabywcy liczą na poprawę sytuacji 
i sprzedaż tuczników z zyskiem. Wiele 
zależy od przyszłorocznych zbiorów zbóż 
i kosztów pasz. Spadek kosztów żywie-
nia byłby ratunkiem dla wielu chlewni.

Zmiany cen wieprzowiny w ostatnich latach w UE, Brazylii, ASA i Kanadzie (wg Meat Market Observatory)

Wykres 1.
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Konferencja nt. ASF

Wobec aktualnej sytuacji związanej 
z ASF, z inicjatywy COPA COGECA – euro-
pejskiej organizacji społecznej z Brukseli, 
odbyła się w Polsce konferencja-warszta-
ty nt. bioasekuracji „Walka z afrykańskim 
pomorem świń (ASF), Puławy-Polska 
2019”. Wsparcia finansowego warszta-
tów udzieliła Komisja Europejska. Była 
to konferencja o charakterze cyklicznym, 
przy czym pierwsza odbyła się w Buka-
reszcie. Miejsce na realizację konferencji 
w Polsce zapewnił Państwowy Instytut 
Weterynaryjny PIB w Puławach. Profesor 
Krzysztof Niemczuk – Dyrektor Instytutu, 
był gospodarzem spotkania. Wykładow-
cami byli: dr Piotr Barszcz z Głównego 
Inspektoratu Weterynarii oraz przedsta-
wiciele Komisji Europejskiej: Francesco 
Berlingieri, Paula de Veira, Thomas San-
chez, Jan Dahl, Joἂo Vieira, ale przede 
wszystkim hodowca z Polski-Pan Adam 
Zboina. 

Przedstawiciel Głównego Inspektoratu 
Weterynarii omówił aktualną sytuację 
w zakresie rozwoju ASF w Polsce. Pod-
kreślono rezultaty działań lekarzy we-
terynarii i rolników, prowadzące do ob-
niżenia tempa przemieszczania się ASF 
w kierunku zachodnim. Obecnie, zimą, 
uzyskano pewną stabilizację. Likwidacja 
padłych dzików i nasilenie ich odstrzału 
dają nadzieję na powstrzymanie tem-
pa przesuwania się choroby na zachód. 
Opracowano strategię planowej redukcji 
populacji dzików na granicy stref zaka-
żonych i wolnych, co pozwoliłoby na co 
najmniej zmniejszenie tempa pochodu 
choroby na zachód. Aczkolwiek należy 
zauważyć, że następuje lawinowa liczba 
zgłoszeń padłych dzików zwłaszcza w te-
renach zurbanizowanych. 

 Co ważne, a dotyczyło wszystkich na-
stępnych wystąpień, Główny Inspektorat 
Weterynarii współpracuje ściśle z podob-
nymi jednostkami w całej Europie. 

Bardzo obszerne i szczegółowe było 
wystąpienie pana Francesco Barlingie-

Tadeusz Blicharski, PZHiPTCh „POLSUS”

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

ri i DG SANTE z KE. Przedstawił aktu-
alną sytuację w sprawie ASF w Europie. 
Obecnie sytuacja przedstawia się najgorzej 
w krajach o największym udziale drobnych 
gospodarstw i zapewne dlatego pierw-
sze z serii warsztatów dotyczących ASF 
odbyło się w Rumunii. Pan Berelinghieri 
wskazał najważniejsze kierunki w ramach 
obecnie dostępnych metod walki z ASF, 
a wśród nich:

• Monitoring
• Bioasekuracja
• Usuwanie padłych dzików
• Depopulacja dzików

Należy zauważyć, że o ile pierwsze za-
sady są w zasadzie na poziomie powszech-
nie spełnianych, o tyle wyszukiwanie i uty-
lizacja padłych dzików są działaniami nie 
wszędzie docenianymi. Tymczasem, to one 
powinny być głównym celem działań służb 
leśnych. Owszem, polowania mogą (o ile 
są skuteczne) prowadzić do zmniejszenia 
populacji dzików, lecz tu należy mieć na 
uwadze, że odstrzał dotyczy zarówno dzi-
ków zakażonych, jak i przede wszystkim 
zdrowych. Zdecydowana większość to 
dziki zdrowe, niewiele jest tych chorych. 
Z kolei zarówno zwierzęta zdrowe, jak 
i chore, spłoszone, przemieszczając się 
roznoszą chorobę. Należy zatem zastano-
wić się nad celowością, a zwłaszcza formą 
polowań tak, aby tą drogą praktycznie pro-
wadzić do redukcji wirusa choroby. Nale-
ży mieć na uwadze społeczny odbiór tych 
działań i nadawać im niezbędny, lecz nie 
nadmierny wydźwięk. Tu uwaga ze strony 
wykładowcy, że bez zbytniego rozgłosu 
ograniczono populację dzików w Niem-
czech i bardzo drastycznie w Danii.

W podobnym duchu przedstawiane były 
kolejne prezentacje, zwracające szczegól-
ną uwagę na ochronę ferm i występują-
cych braków w bioasekuracji. Wskazano 
na ogólne zasady, ale także na ich prak-
tyczne niedostatki. W tym zakresie poja-

wiły się wątpliwości ze strony uczestni-
ków spotkania: jak zabezpieczyć fermę 
w niskich temperaturach. Szczęśliwie na 
sali był obecny przedstawiciel firmy far-
maceutycznej. Wskazał na kilka prostych 
i skutecznych rozwiązań, jednak w wy-
wiązanej dyskusji okazało się, że w eks-
tremalnie niskich temperaturach wiele 
środków dezynfekcyjnych nie działa. 
Chociaż są znane i sprawdzone metody 
dezynfekcji także w skrajnie niskich tem-
peraturach. Jednak jak wskazują staty-
styki ASF w chlewniach atakuje głównie 
latem. Szersze informacje na temat dzia-
łania środków dezynfekcyjnych zostaną 
zapewne ocenione w innym numerze in-
foPOLSUS.

W obecnie funkcjonującej globalizacji 
wymiana świń zarówno wewnątrz kraju, 
jak i międzynarodowa jest powszechną. 
Duńczycy, najwięksi eksporterzy prosiąt, 
są na tym względzie szczególne wy-
czuleni. Tam właśnie, decyzjami władz 
społecznych, wprowadzono restrykcyjne 
przepisy odnośnie wymogów sanitarnych 
w transporcie. Dotyczy to obostrzeń 
w stosunku do pojazdów wyjeżdżających, 
a przede wszystkim wjeżdżających na 
fermę. Samochody powracające z Polski 
i innych krajów, szczególnie z obszarów 
objętych ograniczeniami, tzw. czarnych 
stref, mają siedmiodniowy okres karen-
cji przed wjazdem na fermę w Danii. Te 
wewnętrzne przepisy są respektowane 
przez krajowych lekarzy weterynarii,  
gdyż wszyscy jasno zdają sobie sprawę, 
że żyją z tzw. „dojnej krowy”, czyli duń-
skiej świni.

Pozostali prelegenci wskazywali na 
rangę bioasekuracji i potencjalne jej 
braki i tegoż konsekwencje. W końco-
wej dyskusji okazało się, że pozycja ho-
dowcy jest wszędzie podobna. Choroby 
świń i ekonomiczna pozycja właściciela 
zwierząt są od siebie, mimo upływu lat, 
bardzo zależne. Chociaż prawdą nadal 
pozostaje, że duży może więcej.
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ASF  
w Polsce
skala problemu i działania „POLSUS”

CHOROBY

Piotr Kołodziejczyk, Katarzyna Skrzymowska, Agnieszka Warda, PZHiPTCh „POLSUS”

Z powodu bardzo niekorzystnej sytuacji 
epizootycznej obserwowanej za wschod-
nią granicą Polski od początku XXI wieku 
i potencjalnego zagrożenia wystąpienia 
kolejnych ognisk i przypadków choroby 
w kraju, afrykański pomór świń (ASF) jest 
obecnie uznawany za najgroźniejszą cho-
robę świń i dzików w Europie Wschodniej. 
Z uwagi na realne ryzyko zagrożenia całej 
europejskiej hodowli świń chorobie tej po-
święca się bardzo dużo uwagi także w Unii 
Europejskiej i na świecie.
Afrykański pomór świń jest to nieuleczalna, 
wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa cho-
roba świń domowych wszystkich ras oraz 
dzików wolno żyjących. Pozostałe gatunki 
zwierząt są na zakażenie wirusem ASF nie-
wrażliwe. Człowiek także nie jest wrażliwy 
na zakażenie wirusem ASF. W związku 
z zakazem leczenia zwierząt chorych oraz 
brakiem szczepionek przeciwko ASF, choro-
ba zwalczana jest wyłącznie metodami ad-
ministracyjnymi, poprzez wybijanie stad za-
każonych i ze strefy zapowietrzonej. Z tego 
powodu wystąpienie przypadków i ognisk 
ASF jest przyczyną niezwykle poważnych 
strat ekonomicznych ponoszonych przez 
hodowców i producentów świń, ale także 
przez budżet państwa. Są one związane 
zarówno z masowymi upadkami zwierząt, 
kosztami eradykacji, jak i wypłatą odszko-
dowań, a przede wszystkim wstrzymaniem 
obrotu i eksportu świń, wieprzowiny, arty-
kułów żywnościowych wyprodukowanych 
z mięsa wieprzowego oraz nasienia.

Występowanie i sytuacja epidemiologiczna 
na świecie
Po raz pierwszy ASF został stwierdzony 
i dokładnie opisany przez Montgomerego, 
w 1921 roku, w Kenii. W Europie choroba 
pojawiła się po raz pierwszy w 1957 roku, 

po jej zawleczeniu z Angoli (Afryka) do Por-
tugalii. Z Portugalii wirus ASF przedostał 
się do Hiszpanii, a następnie do innych 
krajów Europy w kierunku wschodnim. Na 
Półwyspie Iberyjskim ASF utrzymywał się 
endemicznie w Hiszpanii aż do 1995 r., 
a w Portugalii nawet do 1999 r. W latach 
70. i 80. ostra postać choroby wystąpiła 
także w Ameryce Środkowej (na Dominika-
nie, Haiti i Kubie) oraz Ameryce Południo-
wej (w Brazylii). Afrykański pomór świń ni-
gdy nie występował w Ameryce Północnej, 
Australii oraz w Azji. W Polsce pierwszy 
w historii przypadek choroby wykryto i po-
twierdzono w laboratorium referencyjnym 
u padłego dzika 14.02.2014 r. a drugi, 
także u padłego dzika trzy dni później. Od 
czasu kiedy zwalczono chorobę na Półwy-
spie Iberyjskim do czerwca 2007 r. wystę-
powanie ASF było ograniczone terytorialnie 
do krajów afrykańskich i to tylko tych leżą-
cych na południe od Sahary oraz w Europie 
zachodniej na Sardynii. 
Od czasu kiedy Światowa Organizacja Zdro-
wia Zwierząt – OIE, w dniu 6.06.2007 r. 
opublikowała pierwszy raport na temat wy-
stąpienia choroby na terytorium Gruzji, wi-
rus ASF został zawleczony do innych państw 
Kaukazu i na terytorium Rosji. Zgodnie 
z danymi rosyjskich służb weterynaryjnych 
od 2007 r. do początku 2014 r. w Rosji 
stwierdzono 597 ognisk choroby, w tym 322 
ogniska u świń oraz 233 przypadki u dzi-
ków. W 2014 r. wg. OIE w Rosji wykryto 
4 nowe ogniska (3 u świń i 1 u dzików). 
Ponadto 31.07.2012 r. pierwsze ognisko 
ASF potwierdzono na Ukrainie, na Zapo-
rożu, a 16.06.2013 r. wystąpienie ASF na 
swoim terytorium, w okolicy Grodna (170 
km od granicy Polski), potwierdziła Białoruś. 
Kolejne ognisko na Białorusi zarejestrowano 
01.07.2013 r. w okolicy Witebska (450 km 

od granicy Polski). W dniu 06.01.2014 r. na 
Ukrainie, w rejonie staniczno - łuhańskim, 
wykryto obecność materiału genetycznego 
wirusa ASF u martwego dzika znalezionego 
w rzece Derkul, 4 m od granicy z Federa-
cją Rosyjską. Region ten oddalony jest od 
wschodniej granicy Polski o ponad 1100 
km. Jest to pierwszy przypadek na Ukrainie 
od czasu zwalczenia choroby na Zaporo-
żu w 2012 r. W dniu 31.01.14 r. w tym 
rejonie potwierdzono kolejne ognisko ASF 
u świń w chlewni przyzagrodowej. Następ-
nie, 24.01.14 r. pierwszy przypadek ASF, 
poza ogniskami występującymi na Sardynii, 
wykryto na terytorium UE – na Litwie, przy 
granicy z Białorusią, u dzika odstrzelonego 
na terenie regionu solecznickiego w okręgu 
wileńskim oraz u dzika padłego w regionie 
orańskim, w okręgu olickim – 80 km od 
wschodniej granicy Polski. W Polsce bada-
nia monitoringowe w zakresie ASF zostały 
wdrożone już w 2011 r. Do chwili obecnej 
przebadano kilkadziesiąt tysięcy zwierząt. 
W związku z niekorzystną sytuacją epide-
miologiczną w zakresie ASF za wschodnią 
granicą kraju niezbędne stało się zinten-
syfikowanie działań szkoleniowych wśród 
hodowców i producentów świń, ponieważ 
sukces w obronie kraju przed ASF zależał 
w istotnym stopniu od poziomu ich świado-
mości. Niestety, mimo tych działań na dzień 
dzisiejszy wirus ASF jest potwierdzony na 
Litwie, Łotwie, w Estonii, na Białorusi, 
w Rosji, na Ukrainie, w Czechach, Rumu-
nii, Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce i Bel-
gii. W odległych nam Chinach także. 

Czynnik etiologiczny
Czynnikiem etiologicznym choroby jest wi-
rus ASF, który namnaża się przede wszyst-
kim w komórkach odpornościowych. Na 
szczególne podkreślenie zasługuje znaczna 
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oporność wirusa ASF na działanie czyn-
ników środowiskowych, np. temperatury 
czy czynników chemicznych. Przykładowo 
w mięsie mrożonym pochodzącym od świń 
zakażonych wirus przeżywa 1000 dni, 
w mięsie suszonym – 300 dni, w mięsie 
solonym 182 dni, a w mięsie mielonym 
105 dni. We krwi przechowywanej w tem-
peraturze pokojowej zarazek utrzymuje się 
w stanie zakaźnym przez 10 – 18 tyg., 
a w kale – 11 dni. Wirus ASF jest także 
oporny na wysychanie i gnicie. 
Na terenie Hiszpanii stwierdzono obecność 
zakaźnego wirusa w zagrodach, w których 
wybito zwierzęta 4 miesiące wcześniej. 
W gnijących zwłokach pozostawionych 
w temperaturze pokojowej zachował on ży-
wotność przez 18 tygodni, zaś w śledzionie 
zakopanej w ziemi przez 280 dni. W niskiej 
temperaturze wirus ASF jest żywotny i zja-
dliwy przez kilka lat, ciepło natomiast nisz-
czy go relatywnie szybko: w temperaturze 
550 C ginie po 45 min., a w temperaturze 
600 C po 20 – 30 minutach. 

Patogeneza 
Najczęstszą bramą wejścia zarazka do or-
ganizmu jest przewód pokarmowy, zakaże-
nie może nastąpić także przez drogi odde-
chowe, uszkodzoną skórę, przez odbyt lub 
zakażone nasienie. Po wtargnięciu do orga-
nizmu, wirus drogą naczyń krwionośnych 
i limfatycznych dostaje się w pierwszej ko-
lejności do komórek odpornościowych tka-
nek, do których ma szczególne powinowac-
two (migdałki, węzły chłonne żuchwowe), 
a następnie do innych narządów, w których 
namnaża się intensywnie, po czym ponow-
nie wraca do układu krwionośnego, gdzie 
utrzymuje się aż do śmierci zwierzęcia. 

Objawy kliniczne
Rozróżnia się postać nadostrą (charakte-
ryzują ją nagłe padnięcia, bez objawów 
towarzyszących), postać ostrą, podostrą, 
przewlekłą oraz utajoną. Najczęściej ob-
serwowane objawy kliniczne ujawniają się 
dopiero 6-10 dni po zakażeniu ASFV (Afri-
can Swine Fever Virus). Objawy kliniczne 
i przebieg choroby zależą od tego, jakie 
narządy uległy uszkodzeniu. Najbardziej 
dramatyczne objawy kliniczne i zmiany 
sekcyjne towarzyszą ostremu przebiegowi 
infekcji. Pierwszym i jedynym objawem kli-
nicznym choroby jest wzrost wewnętrznej 
ciepłoty ciała do 41-420C, któremu jednak 
nie towarzyszą inne symptomy. Gorączkują-
ce świnie mają na ogół zachowany apetyt, 
poruszają się normalnie i tylko niektóre wy-
kazują objawy podniecenia lub dużo leżą. 
Stan taki utrzymuje się przez 3-4 dni, tj. do 
momentu spadku wewnętrznej ciepłoty cia-
ła poniżej normy, który ma miejsce zwykle 
24 godziny przed śmiercią. Wtedy pojawia-

ją się inne objawy kliniczne, które ulegają 
szybkiemu nasileniu i powodują śmierć 
zwierząt. Do najczęściej spotykanych obja-
wów klinicznych, które powstają po spad-
ku gorączki i poprzedzają śmierć zwierząt 
chorych, należą: sinica skóry uszu, brzucha 
i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczy-
ny na skórze, duszność, pienisty i niejed-
nokrotnie krwisty wypływ z nosa, zapalenie 
spojówek i wypływ z worka spojówkowego, 
biegunka, często z domieszką krwi, wymio-
ty. U niektórych świń zakażonych sztucznie 
obserwowano objawy nerwowe. Maciory 
prośne z reguły ronią. Błony płodowe i skóra 
płodów wykazują często wybroczyny i wy-
lewy krwawe. Wskaźnik zachorowalności 
i śmiertelności sięga do 100% zwierząt. 

Zwalczanie
Dotychczas nie opracowano szczepionki 
przeciw ASF. Aktualnie zwalczanie choro-
by odbywa się wyłącznie metodami admi-
nistracyjnymi poprzez wybijanie zwierząt 
chorych oraz znajdujących się w strefie 
zapowietrzonej. Zwalczanie ASF polega 
w pierwszej kolejności na uniemożliwieniu 
wprowadzenia wirusa ASF na obszar kraju. 
Dalsze wprowadzenie ASFV do Polski jest 
możliwe poprzez:

• przewożenie (przemyt) żywności  
przez osoby zza wschodniej granicy, 

• skarmianie świń resztkami, 
• środki transportu, 
• migrację zwierząt dzikich.

Sytuacja bieżąca, czyli pomór kontrataku-
je w Polsce
Dwieście trzynaście ognisk u świń i ponad 
3000 przypadków u dzików na początku 
grudnia 2018 r. Wszystko zaczęło się w lu-
tym 2014 r. od znalezionego w lesie za-
marzniętego dzika, u którego w badaniach 
wykonanych w PIWet PIB w Puławach 
potwierdzono obecność wirusa afrykań-
skiego pomoru świń w tkankach. Jeszcze 
na spotkaniu w hali Areny w Łodzi podczas 
targów Ferma Świń i Drobiu (luty 2014 r.) 
naukowcy przekonywali, że ASF u dzików 
nie ma większego znaczenia, bo wszystkie 
zakażone dziki wkrótce po infekcji muszą 
zdechnąć. A zatem wirus ma małe szanse 
na przetrwanie, a jeśli nawet zakazi inne 
dziki, to te też przecież muszą zdechnąć. 
Jeden z wybitnych specjalistów chorób świń 
stwierdził tego dnia, że największy autory-
tet w sprawie zwalczania pomoru w Europie 
profesor Jose Manuel Sanchez – Vizcaino 
z Hiszpanii wypowiedział się na spotkaniu 
z lekarzami weterynarii, które odbyło się 
poprzedniego dnia, że musimy natychmiast 
w Polsce zlikwidować produkcję świń najle-
piej ok. 100 km od naszej wschodniej gra-
nicy, w głąb kraju. Wszyscy zareagowaliśmy 
zdumieniem, mimo zdawania sobie sprawy 

z powagi sytuacji. Jednak przez długi czas 
choroba obchodziła się z nami bardzo ła-
godnie. Trzy pierwsze ogniska u świń, 
w stadach liczących kilka osobników, pew-
nie musiały się przydarzyć. Dla wszystkich 
było jasne, że świnie zostały zakażone, 
a wektorem zakażenia był człowiek pozba-
wiony podstawowej umiejętności obsługi-
wania zwierząt, tzn. zmień buty wchodząc 
do chlewni. Dla lekarza weterynarii sprawa 
była jasna, że to człowiek wprowadził wiru-
sa do chlewni. Stało się wówczas również 
jasnym, że te najmniejsze chlewnie pozba-
wione jakichkolwiek zasad bioasekuracji 
i obsługiwane przez nieświadomych zagro-
żenia ludzi, będą w najbliższej przyszłości 
źródłem zakażenia dla kolejnych, powiąza-
nych stad zwierząt, jak i dla wolno żyjących 
dzików. Mimo tego przez półtora roku nie 
stało się nic wielkiego, odnotowywaliśmy 
wprawdzie kolejne dodatnie przypadki 
ASF u dzików i widać było migrację zaka-
żonych zwierząt – dzików w głąb Podlasia. 
Jednocześnie zmieniała się nasza wiedza 
na temat zakaźności tego wirusa. Bardziej 
zainteresowanych odsyłam do strony PIWet 
w Puławach (www.piwet.pulawy.pl), gdzie 
w zakładce afrykański pomór świń, można 
zapoznać się z każdym przypadkiem i ogni-
skiem ASF w Polsce. Widać tam, że dziki, 
które miały padać w kilka dni po zakażeniu, 
przeżywają co najmniej 3-4 tygodnie, gdyż 
oprócz obecności wirusa w tkankach bada-
nych zwierząt techniką PCR, stwierdza się 
obecność przeciwciał we krwi. Każe nam 
to domniemywać, że zakażone dziki nawet 
do miesiąca po zakażeniu rozsiewają wi-
rusa po terytorium, w którym przebywają. 
I chyba w tym momencie zrozumieliśmy, że 
rzeczywistym problemem w Polsce nie jest 
zwalczanie ASF u świń, ale u dzików. Na tej 
podstawie należy wysnuć wniosek, że zmie-
niła się zakaźność wirusa, który do tej pory 
był uznawany za bezwzględnie śmiertelny, 
tak dla świń, jak i dla dzików. Jest łagod-
niejszy, inny niż w pozostałych przypadkach 
i ogniskach na świecie!
Kiedy 23 czerwca 2014 r. wykryto zaka-
żenie wirusem ASF w stadzie liczącym ok. 
260 świń tuczników i około 50 prośnych 
loch w powiecie hajnowskim, służby wete-
rynaryjne zareagowały błyskawicznie. Sta-
do natychmiast zlikwidowano, usuwając 
w ten sposób czwarte ognisko. I w tym mo-
mencie zaczęły się problemy. Okazało się 
bowiem, że brak jest w regionie Podlasia 
firmy utylizacyjnej, która zdecydowałaby 
się zutylizować kilkadziesiąt ton padliny 
i to z ASF. Dlatego w trybie pilnym zabite 
świnie zostały przetransportowane kilkaset 
kilometrów na zachód Polski do północnej 
Wielkopolski. Cała branża zamarła. Warto 
tylko zdawać sobie sprawę z tego, że gdy-
by mimo konwojowania, taki samochód 

CHOROBY
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się rozszczelnił czy uległ wypadkowi, to 
w promieniu 3 kilometrów gdzieś w Polsce 
powstałoby nowe ognisko ASF. Z obecnej 
wiedzy wynika, że tym razem się udało. Ale 
czy wolno tak robić czy nie wolno, warto 
zapytać tych, którzy z chorobą już walczyli 
– skutecznie. Każdy z bacznych obserwato-
rów pamięta przecież jak w Wielkiej Bryta-
nii po wybuchu pryszczycy płonęło na opo-
nach bydło, poddawane natychmiastowej 
utylizacji. Na miejscu, na fermie! I nikt tam 
pewnie nikogo nie pytał o zgodę w sytuacji 
wyższej konieczności. Tak trzeba i koniec. 
Kolejne ogniska powstały po upływie pół-
tora miesiąca w małych stadach. I tu znów 
najsłabszym ogniwem, a zarazem wektorem 
okazał się nieodpowiedzialny człowiek. W kil-
ku ogniskach zwierzęta dostarczone zostały 
najprawdopodobniej z tego samego miejsca, 
niewykluczone jest również, że z przemytu, 
choć to jest przedmiotem dochodzenia pro-
kuratury. Podejrzewa się, że źródłem infekcji 
był handlarz sprzedający nielegalnie zwierzę-
ta bez dokumentów pochodzenia. Prawdopo-
dobnie na targowisku w miejscowości Sokoły 
w woj. podlaskim. 
Od tego momentu w ciągu dwóch tygo-
dni kolejne ogniska zaczęły się „sypać” 
jak z rękawa, to tu to tam. Choroba zajęła 
trzy województwa: podlaskie, mazowiec-
kie i lubelskie. Oficjalnie do 15.11.2014 
r. potwierdzono 23 ogniska. Zutylizowano 
ponad 1200 świń, w tym wiele ciężarnych 
loch, tuczników i prosiąt. A zatem sytuacja 
wymyka się spod kontroli. 
W tym miejscu należy nadmienić, że In-
spekcja Weterynaryjna działa niezwykle 
szybko. Likwidacja ogniska odbywa się 
w kilka godzin od potwierdzenia wyników 
pozytywnych. Zakład Chorób Świń w Puła-
wach pracuje na trzy zmiany, tak by wyni-
ki były gotowe natychmiast po otrzymaniu 
próbek do badań. Ale jak wskazuje na to 
wcześniejszy tekst nie można powiedzieć, 
że jesteśmy na pomór przygotowani. Pa-
miętajmy, że póki co ogniska dotyczyły 
nieznacznej liczby zwierząt, góra kilkuset. 
A przecież w pobliżu odnotowanych już 
ognisk znajdują się fermy liczące kilka, 
a nawet kilkanaście tysięcy zwierząt – fer-
my przemysłowe, świetnie funkcjonujące, 
zatrudniające wielu pracowników. Dopiero 
w tej chwili, władze zaczynają mówić o nie-
zbędnych grzebowiskach, aby nie wywozić 
skażonej padliny, np. do Strugi Jezuickiej 
pod Inowrocławiem, jak to miało miejsce 
podczas likwidacji ogniska w powiecie wy-
sokomazowieckim. 
Trudno przyznać, że wyłożenie kilku mat 
dezynfekcyjnych na lokalnych drogach i wy-
stawienie żółtych znaków z napisem „Afry-
kański Pomór Świń” powstrzyma rozprze-
strzenianie się choroby. Służby mogą dwoić 
się i troić, ale skoro funkcjonuje nielegal-

ny obrót zwierzętami, to zapewne istnieje 
też takowy w handlu mięsem i wyrobami. 
Chociażby tzw. chłopski stół, jakże popu-
larny na większości imprez – ciekawe czy 
z dodatkiem dziczyzny? I to właśnie może 
okazać się największym nieszczęściem 
i źródłem dla dalszego, niekontrolowanego 
rozprzestrzeniania się choroby. Jeden z do-
tkniętych ASF producentów wyrabiał takie 
wędliny i wprowadzał je do obrotu, ponoć 
z dodatkiem dziczyzny. Powstanie specjalne-
go, międzyresortowego zespołu należy uznać 
za niezwykle słuszne, tylko dwa lata spóźnio-
ne. Warto retrospektywnie wrócić do wszyst-
kich myśli wyrażanych przez fachowców i lu-
dzi z branży, że tylko ktoś z nadzwyczajnymi 
pełnomocnictwami jest w stanie zapanować 
nad sytuacją. Przecież już to wielokrotnie 
słyszeliśmy. Zgubił nas pozorny spokój, mała 
liczba chlewni na Podlasiu. Coś się tam dzia-
ło wokół dzików, były jakieś nakazy, zakazy. 
A pomór jak był, tak jest i właśnie kontrata-
kuje. Przy tym tempie i tych dodatkowych 
kilkudziesięciu lekarzach weterynarii, którzy 
wspomagają podlaskie inspektoraty, policja, 
służba celna i inspekcja transportu drogowe-
go choroby też nie zatrzyma. 
Potrzeba nam było radykalnych zmian. Wy-
daje się, że należało natychmiast wdrożyć:

1  Bezwzględny zakaz uboju zwierząt na 
potrzeby własne w zagrożonych regio-
nach.

2  W całej Polsce zakazać handlu trzodą 
chlewną na targowiskach.

3  Natychmiastowe wprowadzenie świa-
dectw zdrowia dla zwierząt przy jakim-
kolwiek przemieszczaniu trzody chlew-
nej w rejonach zagrożonych – zrealizo-
wano we wrześniu 2016 r.

4  Bezwzględny nakaz, aby każdy kto 
utrzymuje trzodę chlewną niezależnie 
od liczby zwierząt musiał mieć podpi-
saną umowę na obsługę stada przez 
konkretnego lekarza weterynarii, któ-
rego obowiązkiem staje się wtedy mo-
nitorowanie stanu zdrowia zwierząt. 
Pozwoli to uświadamiać hodowców 
i producentów i ochronić maksymal-
nie dużo stad przed wirusem. Lekarz 
weterynarii, wizytując gospodarstwo 
musi mieć za każdym razem jedno-
razowy strój lub odzież wielorazową 
przeznaczoną tylko do użytku w da-
nym gospodarstwie (i tam przechowy-
waną). Hodowca powinien zapewnić 
odpowiednie miejsce – tzw. śluzę sa-
nitarną, tak aby lekarz wizytujący go-
spodarstwo mógł w sposób bezpieczny 
zmienić odzież (tzn. nic nie przynieść 
– nic nie wynieść). W większych go-
spodarstwach powinien znajdować sie 
odpowiednio wyposażony prysznic.

5  Każde miejsce utrzymywania zwierząt 

w rejonach objętych restrykacjami musi 
być zgłoszone, a zwierzęta trwale ozna-
kowane – zrealizowano w 2016 roku.

6  Perlustracje na terenie powiatu muszą 
być przeprowadzane nie rzadziej niż 
raz w miesiącu przez wyznaczonego 
lekarza weterynarii, dzielnicowego 
policjanta lub inne wyznaczone do 
tego służby np. przez strażaków OSP, 
bowiem sprawdzeniu muszą podlegać 
wszystkie budynki na terenie każdego 
gospodarstwa. Na terenach zagrożo-
nych perlustracje należy przeprowa-
dzać dużo częściej. Jeżeli w danym 
gospodarstwie nie ma świń, właści-
ciele muszą zostać poinformowani 
o zagrożeniu i o konieczności natych-
miastowego zgłoszenia do powiatowe-
go inspektoratu weterynarii już nawet 
o zamiarze zakupu zwierząt, tak aby 
wyznaczony lekarz mógł je oznakować, 
np. zakolczykować – trudne do realiza-
cji ze względu na brak kadr.

7  Każdy kto utrzymuje trzodę chlewną 
musi przejść dwugodzinne szkolenie 
nt. ASF i zasad ochrony stada przed 
zakażeniem, zorganizowane przez wój-
ta gminy, ARiMR oraz powiatowego 
lekarza weterynarii. Wówczas nikt nie 
będzie mógł powiedzieć nie wiedzia-
łem! Nie odbycie tego szkolenia należy 
sankcjonować niewypłaceniem dopłat 
obszarowych. Szkolenia muszą się od-
być w każdej gminie w Polsce!!! 

8  Transport zwierząt bez odpowiednich 
dokumentów, bez zgłoszenia do po-
wiatowego inspektoratu weterynarii 
powinien być zatrzymany natychmiast 
przez policję, a zwierzęta zutylizowane 
na koszt kierowcy (osoby zatrzymanej).

9  Na terenie każdego powiatu, a najle-
piej gminy muszą zostać wyznaczone 
grzebowiska dla zwierząt, na których 
zgromadzone zostaną odpowiednie 
środki i materiały do dezynfekcji.

10 Za każdego znalezionego i zgłoszonego 
dzika wyznaczyć nagrodę pieniężną.

11 Związek łowiecki zobowiązać do na-
tychmiastowej depopulacji dzików 
w terenie zagrożonym, we wszystkich 
trzech strefach.

12 Każdy hodowca, który świadomie ła-
mie podstawowe zasady bioasekura-
cji i przyczynia się do wybuchu ASF 
w swoim gospodarstwie (np. poprzez 
nielegalny zakup zwierząt niewiado-
mego pochodzenia) powinien zostać 
pozbawiony prawa do odszkodowania 
i obciążony kosztami jego utylizacji 
oraz pociągnięty do odpowiedzialności 
karnej.

13 My wszyscy, którzy żyjemy z trzody 
chlewnej weźmy odpowiedzialność za 
swoich sąsiadów, prośmy, edukujmy 

CHOROBY
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a jeśli nie przynosi to efektu, dla wła-
snego i ich dobra zgłaszajmy wszystkie 
nieprawidłowości. Nie donosisz, tylko 
ratujesz swoją przyszłość. ASF może 
zniszczyć produkcję świń w Polsce na 
długie lata.

A co dalej z producentami w strefach? 
Wygląda na to, że na dziś nie ma dobre-
go pomysłu. Kto jest w niebieskiej strefie 
nie może sprzedawać zwierząt poza nią. 
Po wprowadzeniu pierwszej Specustawy 
zwierzęta z zakreskowanej strefy, po bada-
niu krwi, mogą zostać sprzedane wyłącznie 
do wyznaczonych zakładów mięsnych. To 
bardzo ważna Ustawa. Poprawia byt ho-
dowców i producentów w strefie, przynaj-
mniej daje na to nadzieję. Nie ma też ja-
snych i konkretnych przepisów dotyczących 
kompartmentu – czyli zasad jakie muszą 
spełniać chlewnie pozostające na obsza-
rach zagrożonych i zarażonych, aby mogły 
być traktowane jak te położone w pozosta-
łej części kraju. A przecież zasady te były 
już opracowywane. Trzeba je jedynie prze-
tłumaczyć, wdrożyć w życie i wymagać. 
Wówczas zabezpieczone fermy produkują-
ce przecież na wysokim poziomie mogłyby 
się tam utrzymać, a na tym wszystkim nam 
zależy. Musimy natychmiast wyznaczyć ze-
spół, który przygotuje i wdroży te zasady. 

Inaczej czeka nas likwidacja bardzo dobrze 
funkcjonujących ferm, a setki ludzi stracą 
bezpowrotnie pracę. Produkcja nie odtwo-
rzy się. Pan Profesor Zygmunt Pejsak, orę-
downik kompartmentalizacji, przygotował 
wstępnie takie zasady. Poniżej zostały opi-
sane główne założenia. 
Promowana przez OIE, wychodząca naprze-

Virocid®

Doskonały produkt dezynfekcyjny
• najskuteczniejszy środek dezynfekcyjny

• potwierdzona skuteczność na całym 
świecie (normy EN i AOAC)

• powszechnie zalecany do zwalczania 
ognisk chorobowych

• do stosowania na matach dezynfekcyjnych, 
bramach przejazdowych

• polecany do dezynfekcji samochodów
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Przebadany pod
kątem skuteczności
na wirusa ASF!
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Warunki, jakie powinien spełniać  
kompartment w odniesieniu do ASF. 
Znajdujące się w utworzonym z powo-
du ASF kompartmencie, świnie uzyskują 
zdolność eksportową, czyli istnieje pew-
ność, że za ich pośrednictwem nie zostanie 
przeniesiony ASFV do pogłowia świń kraju 
importującego, jeżeli spełniają wymagania 
przedstawione w rozdziale 15.1. tomu II 
Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych.
Zgodnie z powyższym kompartment może 
być uznany jako wolny od ASF, jeżeli nie 
wystąpił w nim wybuch ASF w czasie minio-
nych 3 lat; okres ten może być zredukowany 
do 12 miesięcy, jeżeli nie ma dowodów, że 
istnieje udział kleszczy jako wektorów ASFV. 
Kolejnym do spełnienia warunkiem jest prze-
gląd stanu zdrowotnego świń w kierunku 
ASF utrzymywany przez 12 minionych mie-
sięcy i efekt, że świnie spełniają wszystkie 
warunki, wykluczające ich zakażenie ASFV. 

Potwierdzona powinna też zostać nieobec-
ność na obszarze kompartmentu dzików 
zgodnie z artykułem 15.1.7. II tomu Kodek-
su Zdrowia Zwierząt Lądowych. 
Ponowne uznanie kompartmentu, w którym 
wystąpił ASF, za wolny od ASF może mieć 
miejsce, kiedy po likwidacji wszystkich 
świń i po przeglądach kliniczno-epidemio-
logicznych oraz badaniach laboratoryjnych 
świń wprowadzonych do kompartmentu 
dowiedzione zostanie, że przez co najmniej 
3 miesiące po wstawieniu żadna świnia 
kompartmentu nie została zakażona przez 
ASFV. Kolejnym koniecznym do spełnienia 
warunkiem jest niewystępowanie w kom-
partmencie i jego sąsiedztwie dzików. Bez-
względnym warunkiem jest przestrzeganie 
przyjętych zasad bioasekuracji.
W przypadku importu świń na obszar kraju 
lub do kompartmentu, GLW kraju importu-
jącego powinien domagać się od GLW kraju 
eksportującego urzędowego świadectwa po-
twierdzającego, że świnie w czasie załadun-
ku nie wykazywały objawów ASF i pochodzi-
ły z kraju wolnego od ASF od urodzenia albo 
przynajmniej przez minione 40 dni. 
W przypadku importu do kompartmentu 
świń z kraju zakażonego przez ASFV, GLW 
kraju importującego powinien uzyskać 
urzędowe świadectwo, że świnie w czasie 
załadunku nie wykazywały objawów ASF 
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ciw gospodarce, idea kompartmentu i kom-
partmentalizacji, umożliwia eksport świń, 
dzików, mięsa, przetworów, nasienia i zarod-
ków z krajów, a nawet z regionów, w których 
występuje ASF. Warunkiem, który musi być 
spełniony jest udokumentowane spełnienie 
przedstawionych wymagań, które zabezpie-
czają kraj importujący przed wprowadze-
niem na jego obszar ASF.
Chlewnie niespełniające zasad kompart-
mentu w terenie niebieskim i czerwonym 
muszą przestać istnieć. Przecież kto od nich 
kupi żywiec, prosięta. 
We wszystkich wymienionych działaniach, 
a to tylko kropla w morzu potrzeb, Pań-
stwo musi pomóc finansowo. W prze-
ciwnym razie skutki finansowe likwidacji 
i rekompensat za świnie wielokrotnie prze-
kroczą proponowane nakłady. Nikt nawet 
nie rozważa kwot, które mogą wchodzić 
w grę jeżeli zaraza dojdzie do tzw. regio-
nów świńskich.

Działania „POLSUS”
Wobec poważnych obaw, czy podjęte przez 
MRiRW i GIW środki mające zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się ASF są wystarczają-
ce, „POLSUS” podjął niezależne wielokie-
runkowe działania.

Organizacja międzynarodowej konferen-
cji „Zagrożenia dla sektora trzody chlewnej 
ze strony ASF”

Jednym z pierwszych działań „POLSUS” 
była organizacja międzynarodowej konfe-
rencji „Zagrożenia dla sektora trzody chlew-
nej ze strony ASF”.

1  Organizacja międzynarodowej konfe-
rencji „Zagrożenia dla sektora trzody 
chlewnej ze strony ASF” pozwoliła 
urzędnikom MRiRW, GIW, lekarzom 
weterynarii, zootechnikom, przedsta-
wicielom sektora trzodowego, przemy-
słu mięsnego, hodowcom i producen-
tom trzody chlewnej, a także krajowym 
mediom – TV i prasie, na zapoznanie 
się z opinią ekspertów krajowych i za-
granicznych w sprawie ASF.

2  Utworzenie zespołu ekspertów-do-
radców, które umożliwiło dyskusję 
i wymianę poglądów w wąskim gronie 
specjalistów. Włączenie do tej grupy 
zagranicznych prelegentów pozwoliło 
na pełniejsze wykorzystanie wiedzy 
zaproszonych gości, ich sugestii czy 
porad w zakresie ASF.

3  Opracowanie Propozycji Projektu Pla-
nu zwalczania Afrykańskiego Pomoru 
Świń w Polsce, którego przygotowanie 
miało na celu wsparcie działań MRiRW 
oraz GIW w zakresie zwalczania ASF 
w Polsce. Opracowanie przygotowano 
do druku i wydrukowano w formie bro-
szury w nakładzie 1000 egzemplarzy. 
Publikację rozpropagowano w środo-
wisku związanym z sektorem trzody 
chlewnej, a także skierowano do orga-
nizacji branżowych. Jego dystrybucja 
odbyła się w formie papierowej i elek-
tronicznej. 

Tezy wypracowane przez zespół ekspertów: 

1  Bezwzględne egzekwowanie przez 
stosowne służby zasad bioasekuracji 
określonych w ustawie o ochronie zdro-
wia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt i rozporządzeniu 
w sprawie środków podejmowanych 
w związku z wystąpieniem u dzików 
afrykańskiego pomoru świń.

2  Szybkie i skuteczne ograniczenie popu-
lacji dzików, przede wszystkim w woje-
wództwie podlaskim.

3  Zapewnienie przez budżet państwa 
środków finansowych pozwalających 
na realizację przedstawionych postu-
latów.

4  Analiza i potencjalna zmiana rozporzą-
dzeń w zakresie restrykcji wobec stad 
świń spełniających wymogi bioaseku-
racji w sytuacji, gdy ASF występuje 
tylko u dzików.

Człowiek nie jest  
wrażliwy na zakażenie 
wirusem ASF.

CHOROBY

i przebywały przez 40 ostatnich dni w kom-
partmencie wolnym od ASF.
W odniesieniu do dzików importowanych 
z kraju, w którym występuje ASF, GLW po-
winien otrzymać urzędowe świadectwo, że 
w czasie załadunku nie wykazywały one ob-
jawów mogących wskazywać na ASF i, że 
były odłowione w strefie wolnej od ASF. Je-
żeli jednak kompartment, z którego pocho-
dziły dziki przylegał do obszaru, w którym 
u dzików stwierdzano ASF, to przeznaczone 
na eksport dziki powinny przejść 40-dnio-
wą kwarantannę oraz powinny być podda-
ne badaniu wirusologicznemu i serologicz-
nemu, wykonanemu co najmniej 21 dni po 
wejściu do kwarantanny.
W przypadku importu nasienia od knurów 
przebywających w kompartmencie, w tym 
również w kraju wolnym od ASFV, GLW 
powinien uzyskać urzędowe świadectwo 
potwierdzające, że knury dawcy przebywały 
w kompartmencie wolnym od ASF od uro-
dzenia lub co najmniej przez 40 dni przed 
pobraniem nasienia oraz, że nie wykazywały 
objawów klinicznych ASF w dniu pozyskania 
nasienia i, że nasienie było pobrane, pod-
dane obróbce i zmagazynowane, zgodnie 
z wytycznymi rozdziału 4.5. i 4.6. I tomu 
Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych.
W przypadku importu nasienia knurów 
z krajów lub stref uznanych za zakażone 
ASFV, GLW powinien wymagać przedsta-
wienia urzędowego świadectwa, potwier-
dzającego, że knury przebywały w kompart-
mencie wolnym od ASF od urodzenia lub co 
najmniej 40 dni przed pobraniem nasienia 
i nie wykazywały klinicznych objawów ASF 
w dniu pobierania i przez następne 40 dni 
oraz, że nasienie było pozyskane, poddane 
obróbce i magazynowanie zgodnie z roz-
działem 4.5. i 4.6. tomu I Kodeksu Zdrowia 
Zwierząt Lądowych.
W przypadku importu z krajów lub kom-
partmentów wolnych od ASF zarodków 
świń, GLW powinien uzyskać urzędowe 
świadectwo potwierdzające, że lochy daw-
czynie przebywały w kraju lub kompart-
mencie, wolnym od ASF od urodzenia lub 
co najmniej od 40 dni do momentu pobra-
nia zarodków oraz nie wykazywały objawów 
klinicznych ASF w dniu pobrania zarodków 
jak też, że zarodki były uzyskane, poddane 
obróbce i zmagazynowane zgodnie z wy-
tycznymi rozdziału 4.7. i 4.9. I tomu Ko-
deksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE.
W przypadku importu z kompartmentu 
świeżego mięsa od świń domowych, GLW 
powinien otrzymać urzędowe świadectwo, 
że cała partia mięsa pochodzi od zwierząt, 
które przebywały w kompartmecie wolnym 
od ASF od urodzenia lub co najmniej przez 
40 dni i mięso to było importowane zgodnie 
z artykułem 15.1.5. albo 15.1.6., to jest, 
że świnie były ubite w rzeźni akredytowa-

nej, jak też były poddane badaniu przed- 
i poubojowemu, zgodnie z rozdziałem 
6.2. Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych 
i uznane zostały jako wolne od ASFV.
W przypadku importu z krajów lub stref 
wolnych od ASF świeżego mięsa dzików, 
GLW powinien otrzymać od GLW kraju 
eksportującego urzędowe świadectwo po-
twierdzające, że cała partia pochodzi od 
zwierząt, które zostały odstrzelone w kra-
ju (w strefie) wolnym od ASF oraz zostały 
poddane badaniu pośmiertnemu i uznane 
jako wolne od zmian wskazujących na ASF. 
Jeżeli strefa na której obszarze zabito dziki, 
dawcy mięsa, graniczy ze strefą występo-
wania ASF u dzików, to wtedy od każdego 
dzika zabitego w strefie wolnej od ASF po-
winny być pobrane próbki do badań wiruso-
logicznych i serologicznych, zakończonych 
wynikiem ujemnym.
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5  Podnoszenie i utrzymywanie na wyso-
kim poziomie świadomości rolników 
o stałym zagrożeniu stad świń ze stro-
ny ASF (spotkania, plakaty, lokalne in-
formacje medialne).

6  Powołanie niezależnego zespołu moni-
torującego działania władz w zakresie 
efektywności zwalczania ASF.

7  Jak najszybsze rozpoczęcie w kraju 
prac badawczych nad opracowaniem 
szybkich testów diagnostycznych oraz 
programów umożliwiających obiek-
tywną, bieżącą ocenę ryzyka szerze-
nia się zarazy.

8  Zabieganie o współpracę z krajami 
sąsiadującymi w zakresie wspólnych 
programów zwalczania ASF.

9  Celowość nadania Głównemu Lekarzo-
wi Weterynarii większych uprawnień 
w zakresie wyznaczania stref w zależ-
ności od m. in. wyników monitoringu 
i historii przebiegu ASF.

10 Wobec informacji o dużej ilości konfi-
skowanych na granicy z Białorusią pro-
duktów żywnościowych pochodzenia 
zwierzęcego, a jednocześnie mając na 
uwadze znaczenie człowieka jako wek-
tora przenoszenia wirusa ASF, należy 
wprowadzić wyrywkową kontrolę lub 
lepiej kontrolę na spulowanych próbach 
pobranych ze skonfiskowanej żywności. 

11 Wobec tego, że Białoruś nie współpracu-
je z UE w zakresie zwalczania ASF, na-
leży przygotować program postępowania 
i wdrożyć odgrodzenie się od Białorusi.

12 Ze względu na konieczność współpra-
cy wielu resortów w zwalczaniu ASF, 
przykładem państw, które zwalczyły 
tę chorobę, kierowanie programem jej 
zwalczania powinno być ponadresorto-
we. Afrykański pomór świń jest zarazą 
(plague), która może doprowadzić do 
totalnego zrujnowania hodowli świń 
w Polsce, a w konsekwencji wielu in-
nych gałęzi gospodarki narodowej. Tak 
więc współpraca wielu resortów jest 
absolutną koniecznością.

Współpraca z Litwą
W dniu 20 marca 2014 r. w Augustowie 

miało miejsce spotkanie z przedstawicie-
lami litewskiego związku hodowców świń. 
W spotkaniu, ze strony litewskiej, wzięli 
udział hodowcy: Zdzisław Kulesza, Jonas 
Zultauskas, Saulis Leonavicius oraz Al-
gis Baravykas – dyrektor biura litewskiego 
związku. Ze strony polskiej obecni byli re-
prezentanci Podlaskiej Izby Rolniczej w Sej-
nach: Olgierd Palanis i Teresa Gaus oraz 
PZHiPTCh „POLSUS”: Tadeusz Blicharski, 
Piotr Kołodziejczyk i Katarzyna Skrzymow-
ska. Spotkanie dotyczyło aktualnej, kryzy-
sowej sytuacji w obu krajach, związanej 
z przypadkami stwierdzenia afrykańskiego 

pomoru świń u dzików.
Każda ze stron spotkania przedstawiła rozwój 
działań i decyzji podejmowanych po stwier-
dzeniu ASF u dzików oraz środki zaradcze 
jakie podejmowano prewencyjnie przed wy-
stąpieniem pomoru na Litwie i w Polsce.
Spotkanie podsumowano koniecznością 
wspólnego działania władz Polski i Litwy oraz 
innych krajów nadbałtyckich, na rzecz obro-
ny interesów hodowców i producentów świń, 
którzy ponoszą konsekwencje ekonomiczne 
wszelkich decyzji urzędowych podejmowa-
nych na szczeblu krajowym i wspólnotowym.

Apel do Ministra Rolnictwa
W dniu 16.12.2014 r. „POLSUS” zaape-
lował do Ministra Rolnictwa o podjęcie 
działań w Komisji Europejskiej w kierunku 
uruchomienia interwencji na rynku trzody 
w związku z ASF.
Działania podjął również GIW, który po-
wołał Grupę Ekspertów ds. ASF. Do podję-
cia prac w tym zespole zostali zaproszeni 
przedstawiciele “POLSUS”: dr inż. Tadeusz 
Blicharski i dr n. wet. Piotr Kołodziejczyk.

Ochrona stad hodowlanych przed ASF
W związku z ASF, „POLSUS”, niezależnie od 
działań podejmowanych przez Ministerstwo 
Rolnictwa i GIW, skierował do hodowców 
trzody chlewnej w całym kraju własne za-
lecenia ochrony stad przed ASF. Podstawo-
we, minimalne warunki dla ochrony stad 
PZHiPTCh „POLSUS” przed zakażeniem 
wirusem ASF przyjęte zostały w formie 
uchwały przez Prezydium Z.G. „POLSUS”.

1  Chlewnia, w której znajdują się świnie 
powinna być odgrodzona od środowi-
ska zewnętrznego płotem lub ścianą 
budynku.

2  Ściółka oraz obornik powinien być za-
bezpieczony w taki sposób, aby unie-
możliwiał dostęp zwierząt dzikich.

3  W miarę możliwości stosować starą 
słomę. Świeżą stosować po upływie 
kilku miesięcy.

4  Przed bramą wjazdową na podwórko 
stosować maty dezynfekcyjne pole-
wane często płynem dezynfekcyjnym. 
Koła ciągników i przyczep opryskiwać 
z opryskiwacza ręcznego skutecznym 
środkiem wirusobójczym. 

5  Przed każdymi drzwiami wejściowymi 
do chlewni rozłożyć matę dezynfekcyj-
ną i dbać o jej wilgotność. 

6  Wszyscy wchodzący do chlewni muszą 
zmieniać buty lub zakładać ochrania-
cze jednorazowe.

7  Myć ręce i zakładać nakrycie głowy 
przed kontaktem ze zwierzętami.

8  Założyć zeszyt wejść i wyjść do chlew-
ni, w którym prowadzone będą rejestry 
osób wizytujących chlewnie.

9  Zakazać wstępu do chlewni kupującym, 
sprzedającym i osobom postronnym.

10 Lekarz weterynarii i zootechnicy muszą 
być ubrani w czystą odzież jednorazo-
wą i obuwie. Dopuszczalna jest odzież 
wielorazowa pozostająca wyłącznie 
w chlewni właściciela.

11 Wprowadzić zakaz wjazdu na teren go-
spodarstwa dla wszystkich pojazdów, 
w tym lekarzy i zootechników. 

12 Stosować wyłącznie fermowy sprzęt we-
terynaryjny. Sprzęt zootechniczny zde-
zynfekować przed wejściem do obiek-
tów. Niedopuszczalne jest wprowadze-
nie do chlewni używanych poskramia-
czy, strzykawek czy igieł, otwartych 
butelek z lekami czy pasz pochodzących 
z innych gospodarstw hodowlanych. 

13 Zadbać o dużą liczbę miejsc dezynfek-
cji obuwia (przy każdym wejściu do 
chlewni), ponieważ dezynfekcja całego 
podwórka jest utrudniona. 

14 Brama wjazdowa musi być zawsze 
zamknięta, co uchroni przed wtargnię-
ciem osób i pojazdów niebezpiecznych. 

15 Nie dopuszczać do kontaktu samo-
chodu utylizacyjnego z chlewnią – wy-
wozić padlinę poza teren fermy, a na-
stępnie dezynfekować teren i sprzęt 
natychmiast po odjechaniu samocho-
du. Nie wpuszczać pracownika firmy 
utylizacyjnej na teren gospodarstwa!!!

16 Sprzedaż zwierząt prowadzić w wyzna-
czonym miejscu, a po sprzedaży natych-
miast dezynfekować teren i sprzęt: wóz-
ki, przyczepy z opryskiwacza ręcznego.

Oprócz zaleceń skierowanych do hodow-
ców, zootechnicy „POLSUS” poprzez we-
wnętrzne procedury zobowiązani zostali do 
przestrzegania dodatkowych zasad ochrony 
przed pomorem we wszystkich stadach 
objętych oceną wartości użytkowej, w tym 
obowiązkowego odkażania sprzętu stoso-
wanego do pomiarów i znakowania świń. 
Podejmowane działania mają wykluczyć 
możliwość przenoszenia wirusa ASF i dać 
dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa zdro-
wotnego świń hodowlanych. 
W związku z ASF przedstawiciele „POL-
SUS” udzielają wypowiedzi w mediach,  
przygotowują stanowiska, biorą czynny 
udział w spotkaniach w MRiRW, GIW 
i w posiedzeniach sejmowej Komisji Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. 
W ostatnim czasie reprezentant Z.G. „POL-
SUS” Pan Adam Zboina dwukrotnie przed-
stawiał sytuację rolników podczas spotka-
nia w Warszawie z przedstawicielami Ko-
misji Europejskiej oraz w czasie konferencji 
w Puławach z udziałem reprezentantów  
COPA COGECA, zwracając uwagę na pro-
blemy hodowców i producentów świń zwią-
zane z występowaniem ASF.

CHOROBY
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Wet. Nr Ident. Nazwa zakładu Adres zakładu Zakres  
działalności

Wyznaczone  
w zakresie

Stosowana  
metoda obróbki Powiat Gmina

Lokalizacja zakładu  
na obszarze z części  

Dec. KE 2014/709/UE
Zdolność ubojowa

06110219 Zakład Mięsny "Wierzejki" J.M.Zdanowscy  
spółka jawna 

Płudy 21
21-404 Trzebieszów Ubój, rozbiór A łukowski Trzebieszów II 1500 szt /dobę

06140204 Zakłady Mięsne "Dobrosławow" 
Henryk Amanowicz

Dobrosławow 43
24-100 Puławy Ubój, rozbiór A puławski Puławy I 4620 szt./tydzień

06190102 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- 
Usługowe Gramar Sp. z o. o.

22-200 Włodawa 
ul. Przemysłowa 6 Ubój, rozbiór A włodawski Włodawa 500 szt./tydzień

14240201 Zakład Mięsny LENARCIK  
Sławomir Lenarcik 

06-126 Gzy,
Gotardy 37 Ubój, rozbiór, przetw. A, F pułtuski GZY I 3900 szt./tydz.

14260201 Zakład Mięsny 
Mościbrody Sp. z o. o.

08-112 Wiśniew
Mościbrody 53 Ubój, rozbiór, przetw. A, E, D Obróbka cieplna przeprowadzona w temperaturze  

co najmniej 80°C, którą uzyskuje się wewnątrz mięsa siedlecki Wiśniew III 7200 szt./tydzień

14260203 Zakład Mięsny Rzeźnik S. J.
Henryk Wysocki, Wojciech Wysocki

08-106 Zbuczyn
ul. Terespolska 19 Ubój, rozbiór, przetw. A, D, E Obróbka cieplna przeprowadzona w temperaturze  

co najmniej 80°C, którą uzyskuje się wewnątrz mięsa siedlecki Zbuczyn II 1800 szt./tydz

14263803 Zakład Mięsny 
WIJAR Wiesława Mazur

08-119 Siedlce Chodów,  
ul. Graniczna 4 Ubój, rozbiór A, E siedlecki Siedlce II 2500 szt./tydzień

14290202 Zakłady Mięsne "ŚWIDERSCY"  
Kazimierz Świderski

08-330 Kosów Lacki,
ul. Radosna 6 Ubój, rozbiór, przetw. A, F sokołowski Kosów Lacki I 1000 szt./tydz.

14293801 Zakłady Mięsne "ZAKRZEWSCY"  
Dariusz Zakrzewski, Janusz Zakrzewski Sp. J.

08-330 Kosów Lacki,
ul. Wiejska 7 Ubój, rozbiór A, E, F sokołowski Kosów Lacki I 7200 szt./tydzień

20023805
Zakład Mięsny BOST 
Jakim Bogdan, Jakim Stanisław 
spółka jawna

18-106  
Turośń Kościelna  
ul. Lipowa 48

Ubój, rozbiór A białostocki Turośń  
Kościelna II  180 szt./tydz

20023802 Multi - Construction Plus Sp. z o.o.
ul. Kordeckiego 19, 04-143 Warszawa

Płonka Strumianka 131 
18-100 Łapy Ubój, rozbiór A białostocki Łapy II

20030201 Punkt Uboju Zwierząt 
Wojciech Nowicki

17-100 Bielsk Podlaski
Lewki 79 Ubój, rozbiór, przetw. A, D, E, F Obróbka cieplna przeprowadzona w temperaturze  

co najmniej 80°C, którą uzyskuje się wewnątrz mięsa bielski Bielsk  
Podlaski II 300 szt./tydzień

20030202 PPHU "SOKÓŁ"
Jan Sokołowski

17-120 Brańsk
ul. Sienkiewicza 45 Ubój, rozbiór, przetw. A, D, E, F Obróbka cieplna przeprowadzona w temperaturze  

co najmniej 80°C, którą uzyskuje się wewnątrz mięsa bielski Brańsk I 480 szt./tydzień

20030203 Rzeźnictwo i Wędliniarstwo
Andrzej Mortel

17-120 Brańsk
Patoki 28 Ubój, rozbiór, przetw. A, D, E, F Obróbka cieplna przeprowadzona w temperaturze  

co najmniej 80°C, którą uzyskuje się wewnątrz mięsa bielski Brańsk I 140 szt./tydzień

20030204 Zakład Mięsny Kliniccy
Wiesław Klinicki

17-120 Brańsk
ul. Poniatowskiego 23 Ubój, rozbiór, przetw. A, D, E, F Obróbka cieplna przeprowadzona w temperaturze  

co najmniej 80°C, którą uzyskuje się wewnątrz mięsa bielski Brańsk I 1000 szt./tydzień

20080101 Rzeźnia Braci Szypcio Spółka Jawna 19-100 Mońki 
ul. Kilińskiego 6 Ubój, rozbiór A, C moniecki Mońki II 2100 szt./tydzień

20090201 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"  
w Sejnach

16-500 Sejny
ul. 1-go Maja 42 Ubój, rozbiór, przetw. A sejneński Sejny II 200 szt./tydz.

20123804 PPHU Mariusz Rudziewicz 16-406 Rutka Tartak
Ignatowizna 10 Ubój, rozbiór A

20620208 MASARNIA s.c. Wioletta, Bogdan Łepkowscy 18-400 Łomża,  
ul. Nowogrodzka 216 Ubój, rozbiór, przetw. A, F łomżyński Łomża II 250 szt/tydzień

20633801 Zakład Usług Rzeźniczych
Józef Romać

ul. Sejneńska 93
16-400 Suwałki Ubój, rozbiór A suwalski Suwałki II 100 szt/tydzień

28050201 Animex foods spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością spółka komandytowa oddział w Ełku

19-300 Ełk 
ul. Suwalska 86 ubój, rozbiór, przetw. A, D Obróbka cieplna w hermetycznie zamkniętym opakowaniu  

przy wskaźniku sterylizacji Fo w wysokości co najmniej 3,00 ełcki Ełk 27000 szt./tydzień

CHOROBY

Wyjaśnienie
Zakłady z pkt. A – § 5 ust. 2 rozporządze-
nia MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. – rzeź-
nie położone poza obszarem pozyskujące 
świeże mięso od świń pochodzących z ob-
szarów wymienionych w załączniku część 
III (art. 4 decyzji Komisji 2014/709) – 
znakowane kołem;
Zakłady z pkt. B – § 13 ust. 2 rozporządze-
nia MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. – zakłady 
położone na obszarze produkujące świeże 
mięso, mięso mielone, MOM, surowe wy-
roby mięsne i produkty mięsne (inne niż te 
poddane obróbce, o której mowa w pkt. D 

niniejszego pisma) pozyskane ze świń nie 
pochodzących z obszarów wymienionych 
w załączniku część II, III i IV, albo pozy-
skane od świń pochodzących z obszarów 
wymienionych w załączniku część III, ale 
spełniających dodatkowe warunki  (art. 
5 decyzji Komisji 2014/709);
Zakłady z pkt. C – § 12 ust. 2 pkt 3 rozpo-
rządzenia MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. – 
zakłady położone na obszarze produkujące 
świeże mięso, mięso mielone, MOM, suro-
we wyroby mięsne i produkty mięsne (inne 
niż te poddane obróbce, o której mowa 
w pkt. D niniejszego pisma) ze świń nie 

pochodzących z obszarów wymienionych 
w załączniku część II, III i IV (art. 11 ust. 
2 decyzji Komisji 2014/709];
Zakłady z pkt. D – § 2 ust. 2 rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
21 października 2016 roku w sprawie pro-
dukcji produktów pochodzenia zwierzęce-
go pochodzących z obszaru podlegającego 
ograniczeniom w zakresie zdrowia zwierząt 
(Dz.U. z 2016 poz. 1762) - produkty mię-
sne poddane obróbce wymienionej w za-
łączniku II część A tegoż rozporządzenia;
Zakłady z pkt. E – rzeźnie produkujących 
świeże mięso wieprzowe oznakowane 

Wykaz zakładów wyznaczonych do przetwarzania świń pochodzących z obszarów występowania ASF



29

Wet. Nr Ident. Nazwa zakładu Adres zakładu Zakres  
działalności

Wyznaczone  
w zakresie

Stosowana  
metoda obróbki Powiat Gmina

Lokalizacja zakładu  
na obszarze z części  

Dec. KE 2014/709/UE
Zdolność ubojowa

06110219 Zakład Mięsny "Wierzejki" J.M.Zdanowscy  
spółka jawna 

Płudy 21
21-404 Trzebieszów Ubój, rozbiór A łukowski Trzebieszów II 1500 szt /dobę

06140204 Zakłady Mięsne "Dobrosławow" 
Henryk Amanowicz

Dobrosławow 43
24-100 Puławy Ubój, rozbiór A puławski Puławy I 4620 szt./tydzień

06190102 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- 
Usługowe Gramar Sp. z o. o.

22-200 Włodawa 
ul. Przemysłowa 6 Ubój, rozbiór A włodawski Włodawa 500 szt./tydzień

14240201 Zakład Mięsny LENARCIK  
Sławomir Lenarcik 

06-126 Gzy,
Gotardy 37 Ubój, rozbiór, przetw. A, F pułtuski GZY I 3900 szt./tydz.

14260201 Zakład Mięsny 
Mościbrody Sp. z o. o.

08-112 Wiśniew
Mościbrody 53 Ubój, rozbiór, przetw. A, E, D Obróbka cieplna przeprowadzona w temperaturze  

co najmniej 80°C, którą uzyskuje się wewnątrz mięsa siedlecki Wiśniew III 7200 szt./tydzień

14260203 Zakład Mięsny Rzeźnik S. J.
Henryk Wysocki, Wojciech Wysocki

08-106 Zbuczyn
ul. Terespolska 19 Ubój, rozbiór, przetw. A, D, E Obróbka cieplna przeprowadzona w temperaturze  

co najmniej 80°C, którą uzyskuje się wewnątrz mięsa siedlecki Zbuczyn II 1800 szt./tydz

14263803 Zakład Mięsny 
WIJAR Wiesława Mazur

08-119 Siedlce Chodów,  
ul. Graniczna 4 Ubój, rozbiór A, E siedlecki Siedlce II 2500 szt./tydzień

14290202 Zakłady Mięsne "ŚWIDERSCY"  
Kazimierz Świderski

08-330 Kosów Lacki,
ul. Radosna 6 Ubój, rozbiór, przetw. A, F sokołowski Kosów Lacki I 1000 szt./tydz.

14293801 Zakłady Mięsne "ZAKRZEWSCY"  
Dariusz Zakrzewski, Janusz Zakrzewski Sp. J.

08-330 Kosów Lacki,
ul. Wiejska 7 Ubój, rozbiór A, E, F sokołowski Kosów Lacki I 7200 szt./tydzień

20023805
Zakład Mięsny BOST 
Jakim Bogdan, Jakim Stanisław 
spółka jawna

18-106  
Turośń Kościelna  
ul. Lipowa 48

Ubój, rozbiór A białostocki Turośń  
Kościelna II  180 szt./tydz

20023802 Multi - Construction Plus Sp. z o.o.
ul. Kordeckiego 19, 04-143 Warszawa

Płonka Strumianka 131 
18-100 Łapy Ubój, rozbiór A białostocki Łapy II

20030201 Punkt Uboju Zwierząt 
Wojciech Nowicki

17-100 Bielsk Podlaski
Lewki 79 Ubój, rozbiór, przetw. A, D, E, F Obróbka cieplna przeprowadzona w temperaturze  

co najmniej 80°C, którą uzyskuje się wewnątrz mięsa bielski Bielsk  
Podlaski II 300 szt./tydzień

20030202 PPHU "SOKÓŁ"
Jan Sokołowski

17-120 Brańsk
ul. Sienkiewicza 45 Ubój, rozbiór, przetw. A, D, E, F Obróbka cieplna przeprowadzona w temperaturze  

co najmniej 80°C, którą uzyskuje się wewnątrz mięsa bielski Brańsk I 480 szt./tydzień

20030203 Rzeźnictwo i Wędliniarstwo
Andrzej Mortel

17-120 Brańsk
Patoki 28 Ubój, rozbiór, przetw. A, D, E, F Obróbka cieplna przeprowadzona w temperaturze  

co najmniej 80°C, którą uzyskuje się wewnątrz mięsa bielski Brańsk I 140 szt./tydzień

20030204 Zakład Mięsny Kliniccy
Wiesław Klinicki

17-120 Brańsk
ul. Poniatowskiego 23 Ubój, rozbiór, przetw. A, D, E, F Obróbka cieplna przeprowadzona w temperaturze  

co najmniej 80°C, którą uzyskuje się wewnątrz mięsa bielski Brańsk I 1000 szt./tydzień

20080101 Rzeźnia Braci Szypcio Spółka Jawna 19-100 Mońki 
ul. Kilińskiego 6 Ubój, rozbiór A, C moniecki Mońki II 2100 szt./tydzień

20090201 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"  
w Sejnach

16-500 Sejny
ul. 1-go Maja 42 Ubój, rozbiór, przetw. A sejneński Sejny II 200 szt./tydz.

20123804 PPHU Mariusz Rudziewicz 16-406 Rutka Tartak
Ignatowizna 10 Ubój, rozbiór A

20620208 MASARNIA s.c. Wioletta, Bogdan Łepkowscy 18-400 Łomża,  
ul. Nowogrodzka 216 Ubój, rozbiór, przetw. A, F łomżyński Łomża II 250 szt/tydzień

20633801 Zakład Usług Rzeźniczych
Józef Romać

ul. Sejneńska 93
16-400 Suwałki Ubój, rozbiór A suwalski Suwałki II 100 szt/tydzień

28050201 Animex foods spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością spółka komandytowa oddział w Ełku

19-300 Ełk 
ul. Suwalska 86 ubój, rozbiór, przetw. A, D Obróbka cieplna w hermetycznie zamkniętym opakowaniu  

przy wskaźniku sterylizacji Fo w wysokości co najmniej 3,00 ełcki Ełk 27000 szt./tydzień

CHOROBY

specjalnym znakiem jakości zdrowot-
nej – owalnym przekreślonym (niezależ-
nie od wymagań art. 14 decyzji Komisji 
2014/709);
Zakłady z pkt. F – § 5 ust. 2 i § 13 ust. 
3 rozporządzenia MRiRW z dnia 6 maja 
2015 r. – zakłady (z wyłączeniem rzeźni) 
produkujące świeże mięso, mięso mielone, 
MOM, surowe wyroby mięsne i produk-
ty mięsne (inne niż te poddane obróbce, 
o której mowa w pkt. D niniejszego pisma) 
z mięsa świń pochodzących z obszarów 
wymienionych w załączniku część III – 
znakowane kołem.

Istnieje możliwość odbierania przez dany zakład 
ubojowy świń ze stref ASF i spoza stref ASF.  
Taki zakład ma obowiązek prowadzenia oddzielnych 
cykli produkcyjnych, dezynfekcji określonymi  
środkami i ścisłej kontroli temperatury obróbki tusz.
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Wyjaśnienie legendy z Powiatowych Biur 
Inspekcji Weterynaryjnej:
A – zakłady leżące poza obszarem zagro-
żonym, czyli poza promieniem 10 km od 
ogniska ASF uprawnione do odbioru świń ze 
strefy niebieskiej i znakujące to mięso kołem 
(mięso tylko na rynek polski, nie może trafić 
do innych krajów UE ani krajów trzecich)
B – zakłady leżące w strefach ASF ale ubi-
jające świnie spoza stref ASF. Produkty po-
chodzą od świń zdrowych i są znakowane 
standardowo owalem, czyli dopuszczone są 
do handlu na terenie całej UE i do krajów 
trzecich, chyba że odrębne przepisy tych 
krajów stanowią inaczej, a w przypadku 
ASF przepisy tych krajów z reguły stanowią 
inaczej ograniczając dostęp towarów z tych 
zakładów na swoich rynkach. 
C – zakłady leżące w strefach ASF, ale NIE 
uprawnione do odbioru świń ze stref ASF.
D – zakłady uprawnione do odbioru świń ze 
strefy położonej 10 km wokół ogniska ASF, 
mięso poddane jest obowiązkowo obróbce 
termicznej w 80°C. 
E – znakiem owalnym przekreślonym 2 li-
niami prostymi przecinającymi się pod ką-
tem prostym w środku pieczęci, znakowane 
są tusze, czy mięso ze świń pochodzących 
z terenu zagrożonego, czyli z promienia 10 
km od ogniska ASF lub świnie, które trafią 
do rzeźni położonej w obszarze zagrożo-
nym, czyli w promieniu 10 km od ogniska 
ASF. Zakłady z pkt. E nie mają możliwości 
poddania surowca obróbce i mięso czy tu-
sze z tych zakładów może trafić tylko do 
zakładów z punktu E, które mogą poddać je 
odpowiedniej obróbce i po obróbce wypro-
dukowany towar oznakować kołem. 
F – zakłady nie prowadzące uboju świń, są 
to zakłady przetwórcze i rozbiorowe sku-
pujące tusze lub elementy od zakładów 
z punktu E. Zakłady z punktu F są zakła-
dami uprawnionymi do zakupów tusz i/lub 
elementów ze strefy niebieskiej i czerwonej 
i znakujące te produkty kołem (czyli przezna-

czony do handlu tylko na rynku polskim). 
Istnieje możliwość odbierania przez dany 
zakład ubojowy świń ze stref ASF i spoza 
stref ASF. Taki zakład ma obowiązek pro-
wadzenia oddzielnych cykli produkcyjnych, 
dezynfekcji określonymi środkami i ścisłej 
kontroli temperatury obróbki tusz. Takie 
zakłady podlegają najściślejszej kontroli Po-
wiatowych Lekarzy Weterynarii.

Wyjaśnienie z Głównego Inspektoratu 
Weterynarii:
Kryteria, dla zakładów z wymienionych 
powyżej kategorii, zostały opracowane na 
podstawie obowiązującego prawa, zgod-
nie, z którym w określonych przypadkach 
obowiązkowe jest wyznaczenie zakładów 
w związku z przyjmowaniem świń z pewnych 
stref lub obszarów (w przypadku ASF strefy 
objętej ograniczeniami, strefy zagrożenia). 
Główny Lekarz Weterynarii opracował po-
wyższe zestawienie na potrzeby PLW, aby 
jasno określić wymagania dla wyznaczenia 
zakładów do przyjęcia świń pochodzących 
z obszarów objętych restrykcjami lub mięsa 
pozyskanego od tych świń.
Przedmiotowy rejestr nie zawiera wszyst-
kich podmiotów przyjmujących świnie ze 
stref, ponieważ nie taka jest jego rola. 
Należy zaznaczyć, że decyzja o chęci przy-
jęcia świń z określonych stref leży wyłącz-
nie w gestii właścicieli rzeźni, zadaniem 
Inspekcji Weterynaryjnej jest sprawdzenie, 
czy dany zakład jest w stanie zapewnić wy-
maganą prawem produkcję (rozdział, pro-
cedury, środki myjące itd.). 
Zgodnie z §16.1 pkt. 1- 3) Obwieszczenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłosze-
nia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra-
wie środków podejmowanych w związku 
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru 
świń nakazuje się oznakowanie znakiem 
w kształcie koła:

1  świeżego mięsa, mięsa mielonego, mię-
sa odkostnionego mechanicznie, suro-
wych wyrobów mięsnych i produktów 
mięsnych, których wysyłanie do innych 
państw niż Rzeczpospolita Polska jest 
zakazane zgodnie z § 12, oraz

2  świeżego mięsa otrzymanego z dzików 
odstrzelonych na obszarze ochronnym 
oraz mięsa mielonego, surowych wyro-
bów mięsnych i produktów mięsnych 
składających się z mięsa takich dzików 
lub zawierających w swoim składzie 
takie mięso,

3  świeżego mięsa pozyskanego ze świń 
pochodzących z obszaru zagrożenia 
oraz mięsa mielonego, mięsa odkost-
nionego mechanicznie, surowych wy-
robów mięsnych, produktów mięsnych 
oraz innej żywności, składających się 
z mięsa takich świń lub zawierających 
w swoim składzie takie mięso, wysyła-
nych poza obszar zagrożenia zgodnie 
z § 13 ust. 2 pkt 2.

W §3.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2016 
r. w sprawie produkcji produktów pochodze-
nia zwierzęcego pochodzących z obszaru 
podlegającego ograniczeniom w zakresie 
zdrowia zwierząt określono, iż znakiem 
owalnym z dwoma przecinającymi się pod 
kątem prostym liniami oznakowuje się świe-
że mięso pochodzące z obszaru podlegające-
go ograniczeniom w zakresie zdrowia zwie-
rząt wydanym na podstawie przepisów Unii 
Europejskiej wprowadzających środki zwal-
czania chorób zakaźnych zwierząt ze wzglę-
du na chorobę zakaźną zwierząt wymienioną 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub na 
podstawie przepisów wydanych w trybie ta-
kich przepisów Unii Europejskiej, pozyskane 
od zwierząt, do których mają zastosowanie 
te ograniczenia.

CHOROBY

Wszyscy wchodzący do chlewni muszą zmieniać buty lub zakładać 
ochraniacze jednorazowe, myć ręce i zakładać nakrycie głowy  
przed kontaktem ze zwierzętami.            fot. dusanpetkovic1 / stock.adobe.com 
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Bioasekuracja ma na celu maksymalne 
zminimalizowanie ryzyka wprowadzenia 
patogenów będących źródłem chorób na 
fermę. Procedura bioasekuracji fermy skła-
da się z wielu elementów i jest uzależniona 
od czynników panujących na danej fermie. 
Niewątpliwie bardzo ważnym ogniwem 
w procesie bioasekuracji fermy jest dezyn-
fekcja pojazdów wjeżdżających na teren 
fermy. Szacuje się, że pojazdy odpowie-
dzialne są w 65% za przenoszenie wirusów. 
Pojazdy mogą przenosić wirusy szybko i na 
duże odległości. Patogeny chorobotwórcze 
przenoszone są nie tylko na kołach pojazdu, 
ale także na całej jego powierzchni.
 W Polsce, od czasu występowania ASF, 
dezynfekcja pojazdów utożsamiana jest 
z przejazdem pojazdu przez maty dezyn-
fekujące lub niecki. Niestety jest to dezyn-
fekcja pojazdu tylko w kilku procentach 
i bardzo często mało skuteczna. Brakuje 
informacji o nowych, znacznie skuteczniej-
szych metodach dezynfekcji pojazdów ta-
kich jak bramy dezynfekcyjne czy tunele do 
dezynfekcji pojazdów, stosowanych w wielu 
krajach, nie tylko europejskich.
Jak wiadomo, podstawą skutecznej dezyn-
fekcji powierzchni jest jej uprzednie umycie. 
O ile łatwo możemy to zrobić w przypadku 
chlewni, sprzętu i urządzeń używanych na 
terenie fermy, to już trudniej wyobrazić so-
bie mycie pojazdów dostarczających pasze 
lub odbierających żywiec na wjeździe do 
naszej fermy. Powiedzmy szczerze, jest to 
prawie niemożliwe. Dlatego należy wziąć to 
pod uwagę, wybierając metodę dezynfekcji 
pojazdów.
Porównajmy podstawowe metody dezynfek-
cji pojazdów, zalecane przez służby wete-
rynaryjne pod kątem kosztów ich zakupu/
budowy, kosztów użytkowania, skuteczno-
ści stosowania.

Maty dezynfekcyjne
Maty dezynfekcyjne są najprostszym i naj-
tańszym sposobem dezynfekcji tylko dolnej 
części kół pojazdów. Są łatwo dostępne, po 
rozłożeniu wystarczy nasączyć roztworem 
środka dezynfekującego. Koszt zakupu kom-
pletu mat pod samochody ciężarowe to ok.  
2 400 PLN brutto. Niestety bardzo dużą ich 
wadą jest niska trwałość, nie wytrzymują 
dużego ruchu pojazdów. Każdy rolnik, który 
stosował maty dezynfekcyjne wie, że jest to 
rozwiązanie tymczasowe. W perspektywie 
roku potrzeba kilku kompletów mat, więc 
ten pozornie niski koszt bardzo szybko wzra-
sta. Kolejną ważną kwestią jest ich czysz-
czenie. Nie wystarczy uzupełniać roztworem 

Dezynfekcja  
pojazdów
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ważnym ogniwem w bioasekuracji ferm

dezynfekującym. Małe maty wykładane przy 
drzwiach, jesteśmy w stanie uprać w pralce, 
ale dużych już nie. Jeżeli będziemy polewali 
brudną matę, środek dezynfekujący będzie 
się szybko dezaktywował i mata nie będzie 
spełniała swojej funkcji. Podczas opadów 
konieczne jest jej przykrywanie, aby deszcz 
nie wypłukiwał środka dezynfekującego, na-
tomiast latem – częste uzupełnianie, bo bar-
dzo szybko wysychają. W okresie zimowym 
należy do roztworu środka dezynfekującego 
dodawać alkohol, który zapobiegnie zama-
rzaniu maty.

Niecki dezynfekcyjne
Niecki dezynfekcyjne stosowane były w la-
tach 60. Niecki buduje się zazwyczaj przy 
wjeździe na posesję lub w samej bramie 
wjazdowej. Pełnią one podobną funkcję, 
jak maty dezynfekcyjne, czyli pojazd prze-
jeżdżając przez nieckę, dezynfekuje tylko 
koła. Poza kosztami budowy samej niecki 
(niezadaszonej ok. 8 000 PLN, zadaszonej 
ok. 20 000 PLN), kolejnym znaczącym 
kosztem jest koszt jej użytkowania. Sku-
teczność bakteriobójcza roztworu dezynfe-
kującego wynosi do 5 dni, w przypadku gdy 
mamy nieckę dezynfekcyjną o pojemności 
2 000 l potrzebujemy minimum 10 l kon-
centratu, aby uzyskać 0,5% roztwór. Jest to 
koszt ok. 300 zł na środek dezynfekujący. 
Czyli średnio 4 razy w miesiącu koniecz-
ne jest wypompowanie brudnego roztworu 
dezynfekującego, usunięcie zanieczyszczeń 
i ponowne napełnienie wodą ze środkiem 
dezynfekcyjnym. Zaleca się, aby niecki de-
zynfekcyjne były zadaszone, co zapobiega 
zbyt szybkiemu parowaniu roztworu dezyn-
fekującego oraz rozcieńczaniu przez deszcz. 
Wiąże się to z bardzo dużymi kosztami oraz 
nakładami pracy. Bieżąca kontrola skutecz-
ności roztworu dezynfekującego jest bardzo 

Brama bioasekuracyjna 
jest nowoczesną alter-
natywą dla klasycznych 
mat czy niecek, znacznie 
ułatwia oraz zwiększa 
skuteczność przepro-
wadzanej dezynfekcji, 
poprzez możliwość 
dostarczenia rozpylone-
go środka biobójczego 
do trudno dostępnych 
miejsc.
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trudna. Gdy roztwór nie jest wymieniony na 
czas, pojazdy przejeżdżające przez nieckę 
nie są dezynfekowane, a są infekowane 
i przenoszą bakterie/wirusy dalej, czyli jest 
to stwarzanie dodatkowych ognisk infeku-
jących. Przy ujemnych temperaturach takie 
niecki dezynfekcyjne bez dodania środków 

obniżających temperaturę zamarzania za-
mieniają się w lodowiska, nie spełniając 
swojej funkcji. Niecki dezynfekujące zajmu-
ją bardzo dużo miejsca, nie w każdym go-
spodarstwie jest techniczna możliwość jej 
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wybudowania. W przypadku małego ruchu 
pojazdów koszt jej utrzymania w przelicze-
niu na każdy dezynfekowany pojazd jest 
bardzo wysoki.

Brama bioasekuracyjna
Brama bioasekuracyjna jest nowoczesną al-
ternatywą dla klasycznych mat czy niecek, 
znacznie ułatwia oraz zwiększa skutecz-
ność przeprowadzanej dezynfekcji, poprzez 
możliwość dostarczenia rozpylonego środka 
biobójczego do trudno dostępnych miejsc. 
Roztwór środka dezynfekującego nanoszo-
ny jest z każdej strony pojazdu (dezynfek-
cja 360°: boki, góra, przód, tył, podwozie) 
w postaci delikatnej rosy, długo utrzymu-
jącej się na powierzchni pojazdu. Roztwór 
środka dezynfekującego jest przygotowywa-
ny automatycznie na bieżąco, co gwaran-
tuje najwyższą skuteczność dezynfekcji. Na 
jeden samochód ciężarowy, zużywane jest 
ok 20 l, na osobowy ok 8 l roztworu środka 
dezynfekującego, więc łatwo możemy prze-
liczyć, ile jesteśmy w stanie zdezynfekować 
pojazdów z jednego napełnienia niecki o po-
jemności ok. 2000 l. W przypadku małych 
ferm, o małym natężeniu ruchu pojazdów, 
do kilku tygodniowo to rozwiązanie jest nie-
zwykle ekonomiczne. Brama bioasekuracyj-
na nie potrzebuje bieżącej kontroli czystości 
roztworu dezynfekującego, bo roztwór jest 
czysty i aktywny zawsze. W okresie zimo-
wym przy ujemnych temperaturach, należy 

dodać alkohol do roztworu środka dezynfe-
kującego. Bardzo dużą zaletą jest to, że bra-
ma bioasekuracyjna zajmuje znacznie mniej 
miejsca niż niecka dezynfekcyjna oraz jest 
możliwość jej przeniesienia w inne miejsce 
w przypadku reorganizacji gospodarstwa, 
czyli poniesione koszty na jej zakup nie są 
stracone, jak w przypadku betonowej niec-
ki, której nie przeniesiemy. Średni koszt za-
kupu bramy bioasekuracyjnej to ok. 15 000 
PLN brutto, czyli jest wyższy od wcześniej 
wymienionych metod, jednak niski koszt 
jej stosowania daje szybki zwrot tej różnicy 
zakupu (nawet w kilka miesięcy), a w póź-
niejszym okresie oszczędności. 
 Porównując bramę bioasekuracyjną do 
mat oraz niecek dezynfekcyjnych pod ką-
tem skuteczności działania, bez wątpienia 
widzimy, że brama bioasekuracyjna nanosi 
środek dezynfekujący na całą powierzchnię 
pojazdu, natomiast maty i niecki tylko na 
część kół. To jakby porównać wzięcie prysz-
nica do umycia rąk. Przy wyborze bramy 
bioasekuracyjnej należy zwrócić uwagę na 
system nanoszenia środka dezynfekującego 
na koła i podwozie, czyli powierzchnie po-
tencjalnie najbardziej zanieczyszczone.

Podsumowując
Dezynfekcja pojazdów nie jest pana-
ceum na zatrzymanie wirusa ASF, ale na 
pewno stanowi znaczącą barierę w sys-
temie bioasekuracji do jego dalszego 
rozprzestrzeniania się. Ważne, aby przy 
wyborze metody dezynfekcji dokładnie 
przeanalizować jej skuteczność, trwałość 
oraz późniejsze koszty użytkowania. Bar-
dzo ważny jest także wybór środka de-
zynfekującego, zakres jego skuteczności 
oraz krótki czas działania. Bardzo często 
w różnych zaleceniach jest napisane, że 
przedmiot dezynfekowany musi być za-
nurzony przez 20-30 minut w środku de-
zynfekcyjnym. Jest to informacja wpro-
wadzająca w błąd hodowców, ponieważ 
są dostępne środki dezynfekujące, które 
zabijają wirus ASF już w kilkanaście se-
kund, ale są też takie, które wymagają 
ekspozycji nawet ok. 40 minut. Należy 
zapoznać się z informacją podawaną 
przez producenta.
 Podobnie jest z zanurzaniem w roztworze 
dezynfekującym. Większość dostępnych 
środków dezynfekujących wymaga nanie-
sienia na powierzchnię w postaci opry-
sku, polania lub piany, czyli zwilżenia po-
wierzchni i utrzymanie jej w takim stanie 
przez zalecony czas ekspozycji, a nie za-
nurzanie. Producenci niektórych środków 
dezynfekujących deklarują możliwość ich 
stosowania bezpośrednio na powierzch-
nie zabrudzone, w odpowiednio wyższym 
stężeniu, co jest szczególnie istotne przy 
dezynfekcji pojazdów.

Brama bioasekuracyjna
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Zmiany
w ocenie poubojowej świń

HODOWLA

Anna Hammermeister, Tadeusz Blicharski, PZHiPTCh „POLSUS”
Ostatnie posiedzenie Rady Hodowlanej 
i Komisji Hodowlanej – organów pomocni-
czych „POLSUS” było okazją do zaprezen-
towania zmian w Stacjach Kontroli Użyt-
kowości Trzody Chlewnej (SKURTCh) jakie 
wprowadził Instytut Zootechniki, m. in. 
pod wpływem sugestii „POLSUS”. Ocena 
w SKURTCh jest oceną poubojową, bardzo 
dokładną, która pozwala ocenić knura na 
podstawie potomstwa oraz jego kojarzenia. 
Idąc z duchem czasu, IZ wprowadził istotne 
zmiany w metodyce oceny wartości użytko-
wej i hodowlanej, tak aby uzyskiwane wyniki 
mogły jak najlepiej odwzorowywać obecne 
wymagania zakładów ubojowych w zakresie 
masy tuszy i wyrębów podstawowych oraz 
cech jakości mięsa, które szczególnie ważne 
są dla konsumentów. Dziś, to konsumenci 
wyznaczają cele hodowlane i oczekują, że 
jakość mięsa będzie naturalnym efektem 
pracy hodowlanej, a nie wynikiem polepsza-
nia jego walorów w końcowej fazie przygo-
towań do sprzedaży.
Zasadnicze zmiany dotyczą końcowej masy 
ciała tuczników. Do oceny typuje się tak, 
jak do tej pory – po 2 reprezentatywne dla 
miotu loszki siostry. Tucz trwa od 30 do 
120 kg, a nie jak dotychczas do 100 kg.
Wartości hodowlane knurów szacowane są 
metodą BLUP oddzielnie dla poszczegól-
nych ras dla cech:

• przyrost dzienny w teście,
• średnia grubość słoniny z pięciu 

pomiarów,
• masa szynki zadniej,
• powierzchnia „oka” polędwicy,
• procent mięsa w tuszy,
• zużycie paszy na kg przyrostu  

masy ciała.
Ocena jakości mięsa obejmuje pomiar kwa-
sowości mięsa mierzony w polędwicy i szyn-
ce 45 min. i dobę po uboju, barwę w sys-
temie L*a*b*, wodochłonność (WHC) oraz 
poziom tłuszczu śródmięśniowego (IMF). 
Nową metodykę oceny rozszerzono o ocenę 
tekstury mięsa (twardość, sprężystość, spo-
istość, żujność i elastyczność). 
Trzy ww. parametry, tj. barwa, wodo-
chłonność i IMF już od kilku lat są wy-

znacznikiem wysokiej jakości wieprzowiny 
w krajowym systemie jakości PQS. To one 
w największym stopniu decydują o przydat-
ności mięsa do dalszego przerobu i są waż-
ne z punktu widzenia konsumenta. 
Klient w momencie zakupu przede wszyst-
kim kieruje się barwą mięsa, która prze-
kazuje pierwsze wrażenia o oferowanym 
produkcie. Kupujący na podstawie barwy 
ocenia świeżość i przydatność kulinarną 
mięsa. Pożądana jest barwa od jasnoróżo-
wej do czerwonej. Konsumenci niechętnie 
nabywają mięso o zbyt ciemnej barwie lub 
zbyt jasnej. Zbyt ciemna barwa mięsa może 
wskazywać na wadę jakości określaną jako 
DFD (mięso ciemne, twarde i suche), na-
tomiast mięso o zbyt jasnej barwie może 
wskazywać na wadę jakości typu PSE (mię-
so jasne, miękkie i cieknące). W przypadku 
wieprzowiny szczególnie częste jest poja-
wianie się mięsa jasnego.
Kolejnym, zauważalnym podczas zakupów 
mięsa parametrem, jest zawartość soku 
mięśniowego (zwyczajowo zwanego wodą), 
który szczególnie widoczny jest w mięsie 
pakowanym. Świadczy on o wodochłonno-
ści, czyli zdolności do utrzymywania wody 
zawartej w mięsie. Parametr ten wskazuje 
na przydatność mięsa do dalszego przero-
bu. Zbyt duży wyciek soku mięśniowego 
jest niepożądany zarówno przez przemysł 
przetwórczy, jak i konsumentów. Najczę-
ściej mamy do czynienia z nadmierną utratą 
soku mięśniowego podczas przechowywa-
nia i obróbki cieplnej. 
Tłuszcz śródmięśniowy (IMF) – jest jedy-
nym rodzajem tłuszczu pożądanym w mię-
sie, bowiem jest on nośnikiem smaku, so-
czystości i kruchości mięsa. Jest widoczny 
w mięsie w postaci cieniutkich, jasnych 
niteczek i najłatwiej zaobserwować go na 
przekroju schabu. Wyniki badań wskazują 
na często zbyt niski poziom tłuszczu śród-
mięśniowego u tuczników, co skutkuje małą 
kruchością i mniejszą smakowitością mię-
sa. Natomiast zbyt wysoka zawartość IMF 
(powyżej 3%) nie jest akceptowana przez 
konsumentów ze względów estetycznych. 
Obecnie funkcjonują dwie stacje oceny – 

w Chorzelowie i w Pawłowicach, a i tak 
IZ ma problemy ze znalezieniem chętnych 
hodowców, którzy chcieliby tam oceniać 
swoje zwierzęta, mimo zachęcającej ceny 
za młode loszki. 

Dziś wydaje się, że w dobie rosnących 
oczekiwań konsumentów, co do jakości 
mięsa, a zakładów mięsnych do cięższych 
tuczników i dużej masy najcenniejszych 
wyrębów, warto oceniać swoje knury i koja-
rzenia, aby pozostawiać do dalszej hodowli 
te zwierzęta, które w największym stopniu 
spełniają oczekiwania odbiorców – zarówno 
konsumentów, jak i zakładów ubojowych 
i przetwórczych. Warto też sprawdzić, któ-
re knury i kojarzenia pozwalają uzyskiwać 
wieprzowinę o pożądanych parametrach 
w zakresie pH, barwy, WHC czy IMF, a tak-
że nowej cechy – tekstury mięsa. Obecnie 
nie ma innej, powszechnej metody oceny 
ww. parametrów jakości mięsa na żywym 
zwierzęciu. Są to nowe parametry, z któ-
rych warto wykorzystać w pracy hodowla-
nej we własnym stadzie.

Ceny zakupu prosiąt przeznaczonych  
do oceny w Stacjach Kontroli  

Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej.  
Obowiązuje od 1.07.2018

Przedział  
masy ciała

Masa  
ciała  
kg

Cena  
za 1 kg  

zł

Wartość
zł

poniżej 18 kg 15
16
17

14,50
14,00
13,50

217,50
224,00
229,50

18 – 25 kg

18
19
20
21
22
23
24
25

13,00
13,00
13,00
12,50
12,50
12,00
12,00
12,00

234,00
237,50
260,00
262,50
275,00
276,00
288,00
300,00

powyżej 25 kg
300,00 zł  
+ 5,00 zł
za każdy 
kilogram
powyżej 25 kg

26
27
28
29
30

305,00
310,00
315,00
320,00
325,00
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Postęp 
w hodowli 
na przestrzeni lat

HODOWLA

Martyna Snopkiewicz, PZHiPTCh „POLSUS”

W 1958 roku, kiedy powołano Polskie Zrze-
szenie Producentów Trzody Chlewnej Beko-
nowej i Szynkowej, ocena użytkowości świń 
prowadzona była przez wojewódzkie stacje 
oceny zwierząt, które przesyłały roczne ze-
stawienia oceny wartości użytkowej loch do 
Ministerstwa Rolnictwa, tam je opracowy-
wano i publikowano na łamach „Przeglą-
du Hodowlanego”. Od 1962 roku rolę tę 
przejął Zakład Hodowli Trzody Chlewnej 
Instytutu Zootechniki, dzięki uruchomieniu 
Ośrodka Maszyn Statystyczno-Analitycz-
nych w Balicach, gdzie dokonywano obli-
czeń, interpretowano wyniki i publikowano 
je we własnym wydawnictwie. Od 2003 
roku wyniki oceny wartości użytkowej świń 
wraz z ich omówieniem ukazują się pod 
szyldem PZHiPTCh „POLSUS” w opracowa-
niu pt. „Wyniki oceny trzody chlewnej w … 
roku”. Publikacja dostępna jest również na 
www.polsus.pl.
Począwszy od końca lat pięćdziesiątych, 
branża hodowców i producentów trzody 
chlewnej przeżywała wzloty i upadki. Po-
pulacja świń hodowlanych rozwijała się 
do około 2000 roku. Po tym czasie odno-

towywany jest ciągły spadek pogłowia loch 
objętych oceną wartości użytkowej. Bez 
względu na warunki ekonomiczne sektora 
produkcji świń, praca nad doskonaleniem 
poszczególnych ras trwa nadal i przyno-
si policzalne efekty. Wystarczy przyjrzeć 
się postępowi jaki osiągnięto w plenności 

gospodarczej, szczególnie w obrębie rasy 
wbp i pbz, która wynosi odpowiednio 
25,0 i 24,3 prosiąt (tab.3). Wartości te 
uzyskano przez znaczne skrócenie okresu 
międzymiotu o odpowiednio 43 i 37 dni 
oraz zmniejszenie śmiertelności prosiąt 
w okresie od urodzenia do 21. dnia życia 

Tabela 1

Wielkość pogłowia loch zarodowych na przestrzeni lat

Rok oceny Liczba loch pod oceną Liczba stad Liczba gospodarstw
1958a 6840 - -
1963b 8802 - -
1965b 10782 - -
1970b 12325 - -
1975b 21559 - -
1982b 17222 - 1640
1986b 19523 - 1705
1990b 22084 - -
1995c 26082 2091 1858
2000c 31237 1149 955
2003 29596 910 749
2005 28538 814 693
2010 14752 542 443
2015 10955 405 332
2017 8235 325 258

dane: a – Przegląd Hodowlany nr 8-9, 1958; b – IZ Balice, c – CSHZ/KCHZ

dane: a – Przegląd Hodowlany nr 8-9/1958

Tabela 2

Rok oceny Liczba loch Liczba prosiąt  
urodzonych w roku

Liczba prosiąt 
odchowanych do 21.  

dnia życia w roku

1958a 640 14,9 12,6
2017 1321 20,55 18,3

Postęp fenotypowy +5,65 +5,7

Wyniki oceny użytkowości rozpłodowej loch rasy puławskiej

Bez względu na warunki 
ekonomiczne sektora 
produkcji świń praca 
nad doskonaleniem  
poszczególnych ras  
trwa nadal i przynosi 
policzalne efekty
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Tabela 3

Postęp fenotypowy w zakresie cech użytkowości rozpłodowej loch

Rok 
oceny

Liczba 
loch

Liczba prosiąt 
urodzonych żywo  

w miocie

Liczba prosiąt  
w 21. dniu życia

Plenność, 
szt.

Liczba 
sutków 
lochy

Wiek 
pierwszego 

oproszenia, dni

Okres 
międzymiotu, dni

wbp

1963a 5990 10,33 9,26 16,2 13,70 413 209

2017 3121 12,30 11,37 25,0 14,78 360 166

Postęp fenotypowy +1,97 +2,11 +8,8 +1,08 -53 -43

pbz

1963a 2443 10,56 9,53 16,9 14,00 397 206

2017 4472 12,20 11,25 24,3 15,02 348 169

Postęp fenotypowy +1,64 +1,72 +7,4 +1,02 -49 -37

puławska

1963a 399 10,05 8,88 15,7 13,10 391 207

2017 1321 10,54 9,37 18,3 14,39 359 187

Postęp fenotypowy +0,49 +0,49 +2,6 +1,29 -33 -20

hampshire

1974a 48 7,69 7,13 14,4 13,59 394 181

2017 23 11,93 10,53 20,4 13,07 372 188

Postęp fenotypowy +4,24 +3,40 +6,0 -0,52 -22 +7

duroc

1993a 658 8,99 8,43 16,3 13,54 397 189

2017 445 11,48 10,53 23,0 13,52 365 167

Postęp fenotypowy +2,49 +2,1 +6,7 -0,02 -32 -22

pietrain

1993a 336 9,14 8,49 15,8 14,01 403 196

2017 445 11,79 11,07 23,5 14,02 378 172

Postęp fenotypowy +2,65 +2,58 +7,7 +0,01 -25 -24
dane: a – IZ

Rasa PBZ Rasa PUŁAWSKA

Rasa DUROCRasa HAMPSHIRE

Rasa WBP

Rasa PIETRAIN
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Tabela 4

Tabela 5

Postęp fenotypowy w zakresie cech użytkowości tucznej i rzeźnej knurków i loszek

Stopień realizacji celu hodowlanego dla ras ojcowskich

HODOWLA

Rok oceny Przyrost dzienny, g Średnia grubość słoniny, 
mm

Wysokość „oka”  
polędwicy, mm

Zawartość mięsa  
w tuszy, %

wbp
KN LO KN LO KN LO KN LO

1996a 621 564 12,2 12,6 47 46 55,9 55,2
2017 748 653 8,9 10,2 60 58 60,6 59,2

Postęp  
fenotypowy

+127 +89 -3,3 -2,4 +13 +12 +4,7 +4,0

pbz
KN LO KN LO KN LO KN LO

1996a 630 583 12,7 13,1 47 46 55,6 54,8
2017 724 664 9,2 10,2 58 57 60,2 58,8

Postęp  
fenotypowy

+94 +81 -3,5 -2,9 +11 +11 +4,6 +4,0

puławska
KN LO KN LO KN LO KN LO

1996a 614 590 13,9 14,8 46 46 54,3 53,4
2017 569 562 14,1 13,6 53 52 54,6 54,9

Postęp  
fenotypowy

-45 -32 +0,2 -1,2 +6 +6 +0,3 +1,5

hampshire
KN LO KN LO KN LO KN LO

1996a 592 543 12,1 11,8 48 47 56,3 56,1
2017 791 699 8,7 9,2 64 63 61,6 61,8

Postęp  
fenotypowy

+199 +156 -3,4 -2,6 +16 +16 +5,3 +5,7

duroc
KN LO KN LO KN LO KN LO

1996a 611 585 13,1 13,7 46 46 54,8 54,3
2017 746 688 8,8 9,7 61 60 61,0 60,1

Postęp  
fenotypowy

+135 +103 -4,3 -4,0 +15 +14 +6,2 +5,8

pietrain
KN LO KN LO KN LO KN LO

1996a 580 570 9,1 10,0 52 52 59,8 59,0
2017 694 657 7,7 8,5 64 63 63,2 62,6

Postęp  
fenotypowy

+114 +87 -1,4 -1,5 +12 +11 +3,4 +3,6

dane: a – CSHZ

Cecha Rasa Wartość docelowa Wyniki oceny w 2017 r. Stopień realizacji celu hodowlanego

Zawartość mięsa  
w tuszy, %

duroc 62,0 61,0 98,4%

hampshire 62,0 61,6 99,4%

pietrain 65,0 63,2 97,2%

Przyrost dzienny, g

duroc 850 746 87,8%

hampshire 850 791 93,1%

pietrain 850 694 81,6%
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o odpowiednio 2,8 i 2,0%. Niewiele gorszy 
postęp wykazują lochy ras ojcowskich. Ho-
dowla świń puławskich podporządkowana 
jest przepisom programu ochrony zasobów 
genetycznych, który zakłada utrzymanie 
maksymalnie dużej różnorodności biolo-
gicznej. Lochy puławskie nie dorównują 
wskaźnikami użytkowości rozpłodowej 
pozostałym rasom matecznym, jednak 
na przestrzeni lat widzimy pozytywne ich 
zmiany. Obecnie, z pewnością zbyt wysoka 
jest śmiertelność prosiąt puławskich, która 
wynosi 11,1%. Poprawa tego wskaźnika, 

Wykres 2

Zawartość mięsa w tuszy knurków w latach 1996-2017
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Wykres 1

Plenność loch hodowlanych w latach 1996-2017
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to jeden z kierunków działań na 
kolejne lata. 
Postęp widoczny jest również 
w zakresie cech użytkowości 
tucznej i rzeźnej knurków i lo-
szek w odniesieniu do wszyst-
kich ras z wyjątkiem świń rasy 
puławskiej (tab. 4). Zgodnie 
z kierunkiem selekcji odnoto-
wano wyższe wartości przyrostu 
dziennego, zwiększyła się wyso-
kość „oka” polędwicy i zawar-
tość mięsa w tuszy, natomiast 

Mięsność knurków i loszek 
rasy wbp i pbz zbliża się do 
poziomu osiąganego przez 
populacje ojcowskie, a cel  
hodowlany został już osiągnię-
ty i wynosi ponad 100%.
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Tabela 6

Stopień realizacji celu hodowlanego dla ras matecznych

Cecha Rasa Wartość docelowa Wyniki oceny w 2017 r. Stopień realizacji  
celu hodowlanego

Liczba prosiąt żywo urodzonych, szt.
wbp

13
12,30 94,6%

pbz 12,20 93,8%

Liczba prosiąt w 21. dniu życia, szt.
wbp

12
11,37 94,8%

pbz 11,25 93,8%

Plenność, szt.
wbp

27
25,0 92,6%

pbz 24,3 90,0%

Wiek pierwszego oproszenia, dni
wbp

340
360 94,1%

pbz 348 97,7%

Okres międzymiotu, dni
wbp

160
166 96,3%

pbz 169 94,4%

Liczba sutków, szt.
wbp

16
14,78 92,4%

pbz 15,02 93,8%

Zawartość mięsa w tuszy, %
wbp

♂ 60, ♀ 58
♂ 60,6; ♀ 59,2 ♂ 101,0; ♀ 102,1%

pbz ♂ 60,2; ♀ 58,8 ♂ 100,3; ♀ 101,4%

Przyrost dzienny, g
wbp

♂ 800, ♀ 680
♂ 748; ♀ 653 ♂ 93,5; ♀ 96,0%

pbz ♂ 724; ♀ 664 ♂ 90,5; ♀ 97,6%

średnia grubość słoniny zmniejszyła się. 
Obecnie mięsność knurków i loszek rasy 
wbp i pbz zbliża się do poziomu osiąganego 
przez populacje ojcowskie, a cel hodowlany 
został już osiągnięty i wynosi ponad 100%. 

Jest to sygnał, aby hamować ten kierunek 
selekcji. Również tempo wzrostu knurków 
ras wbp i pbz jest znaczące i wynosi odpo-
wiednio 748 i 724 g. W przypadku warto-
ści przyrostu dziennego knurków ras duroc 
i pietrain nie osiągnięto jeszcze celu hodow-
lanego, czyli 850 g. Podobna sytuacja jest 
w przypadku mięsności knurków tych ras. 
Zawartość mięsa w tuszy tych zwierząt 
wynosi odpowiednio 61,0 i 63,2 %. War-
tości parametrów oceny tucznej i rzeźnej 

świń puławskich prawie nie uległy zmia-
nie. Można by rzec, że świnia ta jest po-
nadczasowa…

W latach 2003-2017 wykonano pracę 
hodowlaną, która w liczbach wygląda na-
stępująco:

• Liczba ocenionych miotów  
 – 583 556

• Liczba urodzonych prosiąt żywych  
 – 6 719 445

• Liczba prosiąt w 21. dniu  
 – 6 272 038

Tempo wzrostu knur-
ków ras wbp i pbz jest 
znaczące i wynosi odpo-
wiednio 748 i 724 g.

• Liczba ocenionych knurków  
 – 274 779

• Liczba ocenionych loszek  
 – 1 204 033

• Liczba zakwalifikowanych zwierząt  
 – 1 108 680

• Liczba knurów wpisanych do ksiąg  
 – 144 906

• Liczba loch wpisanych do ksiąg  
 – 90 193.

 Pokaz knurka rasy duroc, archiwum „POLSUS”

HODOWLA
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Nowe
HODOWLA

Anna Hammermeister, Tadeusz Blicharski,  
Robert Kaźmierczak, Piotr Polok, PZHiPTCh „POLSUS”

programy hodowlane „POLSUS”

Kilka miesięcy trwały prace zespołu „POL-
SUS” nad dostosowaniem krajowego pro-
gramu hodowlanego do wymogów rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/1012 oraz rozporządzenia wy-
konawczego Komisji (UE) 2017/717. Takie 
zadanie miały wszystkie związki hodowców 
oraz podmioty zajmujące się hodowlą po-
szczególnych gatunków zwierząt gospodar-
skich – i to nie tylko w Polsce, ale także 
w całej UE. 
Zasadnicza zmiana polegała na przygo-
towaniu oddzielnych programów hodow-
lanych dla poszczególnych ras świń i ich 
krzyżówek. Efektem tych prac jest 12 pro-
gramów hodowlanych dedykowanych każ-
dej rasie czystej i ich mieszańcom:

1  Program hodowlany dla świń rasy 
wielkiej białej polskiej (wbp)

2  Program hodowlany dla świń rasy 
polskiej białej zwisłouchej (pbz)

3  Program hodowlany dla świń rasy 
puławskiej

4  Program hodowlany dla świń rasy 
duroc

5  Program hodowlany dla świń rasy 
pietrain

6  Program hodowlany dla świń rasy 
hampshire

7  Program hodowlany dla mieszańców 
świń ras duroc i hampshire

8  Program hodowlany dla mieszańców 
świń ras pietrain i duroc

9  Program hodowlany dla mieszańców 
świń ras pietrain i hampshire

10 Program hodowlany dla mieszańców 
świń ras wielkiej białej polskiej i pol-
skiej białej zwisłouchej

11 Program hodowlany dla mieszańców 
świń ras puławskiej i wielkiej białej 
polskiej

12 Program hodowlany dla mieszańców 
świń ras puławskiej i polskiej białej 
zwisłouchej

Poszczególne programy zostały opracowa-
ne na podstawie wytycznych zawartych 
w rozporządzeniu UE 2016/1012. W pro-
gramach określono m. in. cele hodowlane, 
zasady prowadzenia oceny wartości użyt-
kowej świń i prac hodowlanych, metodyki 
oceny, regulaminy wpisu do ksiąg, warunki 
wydawania świadectwa zootechnicznego, 
prawa i obowiązki zarówno hodowców, jak 
i PZHiPTCh „POLSUS”. 

Cel hodowlany
W każdym programie hodowlanym określo-
no cel hodowlany dostosowany do predys-
pozycji poszczególnych ras i ich mieszań-
ców. Przepisy unijne wymagają również, 
aby określić nazwy zwierząt objętych pro-
gramem hodowlanym – co ma szczególne 
znaczenie przy krzyżówkach, a także przed-
stawić szczegółową charakterystykę i wzo-
rzec rasy czystej bądź mieszańca.  

Obszar geograficzny
W programie hodowlanym należało wska-
zać obszar geograficzny, na którym będzie 
on realizowany. Generalnie wszystkie nasze 
programy realizowane są na terenie Polski. 
Gdyby jednak jakiś hodowca z innego kra-
ju UE zechciał prowadzić hodowlę np. rasy 
wbp, to „POLSUS”, który decyzją MRiRW 
jest jedynym podmiotem mającym pozwo-
lenie na prowadzenie ksiąg hodowlanych 

dla tej rasy, musiałby rozszerzyć zasięg 
działania programu hodowlanego o dany 
kraj i tam prowadzić ocenę wartości użyt-
kowej oraz księgę hodowlaną dla tej rasy.
 
Podmioty realizujące zadania związane 
z programem hodowlanym
 W każdym programie należało przedsta-
wić wykaz podmiotów realizujących na 
zlecenie PZHiPTCh „POLSUS” niektóre 
zadania związane z realizacją programu 
hodowlanego. Jednym z zadań jest we-
ryfikacja pochodzenia zwierząt, którą dla 
„POLSUS” prowadzi IZ w Balicach, po-
twierdzając pochodzenie zwierząt, które 
zgodnie z nowymi przepisami nosi nazwę 
weryfikacji tożsamości.
 
Sposób identyfikacji zwierząt i ewidencjo-
nowania rodowodów
Bez zmian pozostaje sposób identyfikacji 
zwierząt i system ewidencjonowania rodo-
wodów świń wpisanych do księgi hodow-
lanej lub zarejestrowanych w rejestrze mie-
szańców.

Zasadnicza zmiana  
polegała na przygotowa-
niu oddzielnych progra-
mów hodowlanych dla 
poszczególnych ras świń 
i ich krzyżówek.
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Tabela 1

Cele programu hodowlanego dla knurów rasy pbz

Liczba sutków
minimum 16 (8/8) symetrycznie rozmieszczonych 
(dopuszczalna asymetria jednego sutka)

Przyrost dzienny 750 g

Mięsność tuszy 60%

Genotyp wrażliwości na stres RYR1CC odporny/niewrażliwy na stres

Tabela 2

Cele programu hodowlanego dla loszek rasy pbz

Liczba sutków
minimum 16 (8/8) symetrycznie 
rozmieszczonych (dopuszczalna  
asymetria jednego sutka) 

Liczba prosiąt żywo urodzonych w miocie 14 szt.

Liczba prosiąt w 21 dniu życia 13 szt.

Wiek pierwszego oprosienia 340 dni

Długość okresu międzymiotu 160 dni

Plenność gospodarcza 30 prosiąt/lochę/rok

Przyrost dzienny 680 g

Mięsność tuszy 58%

Genotyp wrażliwości na stres RYR1CC odporny/niewrażliwy na stres

Szczegółowe kryteria w zakresie selekcji
Nowe przepisy wymagają, aby oprócz okre-
ślenia celu programu hodowlanego, o któ-
rym wspomniano na początku, wskazać 
główne cele programu hodowlanego w za-
kresie selekcji i hodowli wraz ze szczegóło-
wymi kryteriami w zakresie selekcji. 
Dlatego zootechnik dokonuje kwalifikacji 
zwierzęcia do realizacji programu hodow-
lanego. Kwalifikacja zwierząt do realizacji 
programu hodowlanego następuje na wnio-
sek Hodowcy. Hodowca zgłasza zwierzęta 
do kwalifikacji w terminie do 90 dni od dnia 
przeprowadzenia oceny użytkowości tucz-
nej i rzeźnej przeprowadzonej przyżyciowo. 
Dla przykładu w tabelach 1-4 podano cele 
programu hodowlanego i kryteria kwalifiku-
jące zwierzęta do realizacji programu ho-
dowlanego dla rasy pbz.
Świnie rasy pbz przeznaczone do dalszej 
hodowli oraz świnie, od których pozyski-
wany i wykorzystywany do rozrodu będzie 
materiał biologiczny poddawane są ocenie 
użytkowości tucznej i rzeźnej przeprowa-
dzonej przyżyciowo na fermie oraz ocenie 
budowy, wzrostu, rozwoju i zgodności ze 
wzorcem rasy, a także ocenie genotypu pod 
względem wrażliwości na stres.
We wszystkich programach hodowlanych 
zostały określone również kryteria do za-
kwalifikowania zwierząt oraz materiału bio-
logicznego do realizacji programu hodow-
lanego, które pochodzą z innych państw 
członkowskich UE oraz państw trzecich. 

System wykorzystywany do generowania, 
rejestracji, przekazywania i wykorzysty-
wania wyników oceny wartości użytkowej 
oraz do przeprowadzania oceny genetycz-
nej zwierząt.
To kolejny wymóg programu hodowlanego. 
Wyniki wartości użytkowej są generowane, 
rejestrowane, przekazywane i wykorzysty-
wane przy zastosowaniu systemu informa-
tycznego POLSUS-Trzoda.

Tabela 3

Kryteria do zakwalifikowania knurów pbz do realizacji  
programu hodowlanego

Ocena budowy wyrażana w skali słownej dobra lub bardzo dobra 

Liczba sutków
minimum 14 (7/7) symetrycznie 
rozmieszczonych (dopuszczalna 
asymetria jednego sutka)

Przyrost dzienny nie mniejszy niż 600 g

Mięsność tuszy nie mniejsza niż 55%

Oszacowana wartość genetyczna BLUP 

Genotyp wrażliwości na stres RYR1CC określony 
na podstawie badania w laboratorium

odporny/niewrażliwy na stres

Tabela 4

Kryteria do zakwalifikowania loszek pbz do realizacji programu hodowlanego

Ocena budowy wyrażana w skali słownej dobra lub bardzo dobra 

Liczba sutków
minimum 14 (7/7) symetrycznie rozmieszczo-
nych (dopuszczalna asymetria jednego sutka)

Przyrost dzienny nie mniejszy niż 500 g

Mięsność tuszy nie mniejsza niż 54%

Oszacowana wartość genetyczna BLUP 

Genotyp wrażliwości na stres RYR1CC 
określony na podstawie rodowodu

odporny/niewrażliwy na stres

HODOWLA

Bez zmian pozostaje 
sposób identyfikacji 
zwierząt i system ewi-
dencjonowania rodowo-
dów świń wpisanych  
do księgi hodowlanej  
lub zarejestrowanych  
w rejestrze mieszańców.
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Dla wszystkich zwierząt objętych progra-
mem hodowlanym szacowana jest wartość 
genetyczna zwierząt – metodą BLUP z wy-
korzystaniem „modelu zwierzęcia”, którą 
– na zlecenie PZHiPTCh „POLSUS” – prze-
prowadza Instytut Zootechniki Państwowy 
Instytut Badawczy w Balicach, zgodnie 
z przyjętą metodyką oceny.
Rozporządzenie UE 2016/1012 zwra-
ca uwagę, że informacje genealogiczne  
i zootechniczne dotyczące mieszańców 
świń wnoszą znaczący wkład w ocenę ja-
kości genetycznej populacji zwierząt czy-
storasowych, w konsekwencji przyczyniają 
się do uwiarygodnienia rankingów zwierząt 
hodowlanych czystorasowych. Nieuwzględ-
nienie informacji o mieszańcach może po-
wodować zniekształcenie wyników oceny 
genetycznej jakości zwierząt czystoraso-
wych, które są powiązane z nimi genetycz-
nie. Dlatego obok wyników oceny wartości 
użytkowej świń ras czystych, tj. wyników 
użytkowości rozpłodowej, wyników oceny 
tucznej i rzeźnej dokonywanej przyżycio-
wo oraz oceny pokroju (budowy), do oceny 
wartości genetycznej rodziców (loch i knu-
rów) czystorasowych oraz oceny własnej 
wykorzystuje się wyniki loszek bądź knu-
rów mieszańców tych ras w zakresie oceny 
tucznej i rzeźnej dokonywanej przyżyciowo, 
a także oceny pokroju (budowy).

Sposób ewidencjonowania wyników oceny 
wartości użytkowej i genetycznej zwierząt
Wymogiem dla każdego programu było 
określenie sposobu ewidencjonowania wy-
ników oceny wartości użytkowej i genetycz-
nej zwierząt. A zatem, wyniki oceny: użyt-
kowości rozpłodowej, użytkowości tucznej 
i rzeźnej przeprowadzonej przyżyciowo, 
użytkowości tucznej i rzeźnej knurów oce-
nionych na podstawie potomstwa oraz 
kojarzeń, oceny wartości genetycznej ewi-
dencjonowane są w księdze hodowlanej dla 
danej rasy świń.

Księga hodowlana
Każdy program hodowlany zwierząt czy-
storasowych musi posiadać również regu-
lamin prowadzenia księgi hodowlanej. Tu 
są zmiany. Dla ras czystych prowadzi się 
sekcję główną księgi hodowlanej. Jest ona 
prowadzona razem dla loch i knurów. Do 
sekcji głównej księgi hodowlanej mogą być 
wpisane zwierzęta czystorasowe, które od-
powiadają warunkom określonym w prze-
pisach Unii Europejskiej, tj. muszą być 
wyraźnie oznakowane i posiadać dwa po-
kolenia przodków wpisanych do ksiąg. Do 
sekcji głównej księgi hodowlanej mogą być 
wpisywane zwierzęta zarówno z hodowli 
krajowej, jak i pochodzenia zagranicznego. 
Wpisu do księgi dokonuje się na pisemny 
wniosek hodowcy.

Sekcja główna księgi hodowlanej podzielo-
na jest na dwie klasy:

• genealogiczną
• elitarną.

Do klasy genealogicznej wpisuje się zwie-
rzęta, które pochodzą od rodziców i dziad-
ków, którzy zostali wpisani do sekcji głów-
nej księgi hodowlanej dla tej samej rasy. 

Do klasy elitarnej mogą być wpisane świnie 
spełniające łącznie warunki: 

• są wpisane do klasy genealogicznej 
księgi hodowlanej

• zostały zakwalifikowane do realizacji 
programu hodowlanego dla świń  
rasy duroc

• knury, które uzyskały wynik BLUP 
ZWH na poziomie min. 11,00

• knury, które uzyskały indeks oceny 
na potomstwie potomstwa w Stacji 
Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody 
Chlewnej (SKURTCH) na poziomie 
min. 25,00 pkt.

• knury, po których uzyskano minimum 
1 odchowany miot w hodowli zaro-
dowej

• lochy, które uzyskały wynik BLUP 
ZWH na poziomie min. 10,90

• lochy po odchowaniu do 21 dnia 
minimum 1 miotu.

Jeśli zwierzęta spełniają ww. kryteria, są 
przenoszone do klasy elitarnej automatycz-
nie. Dla rasy puławskiej nie prowadzi się 
klasy elitarnej.

Fot. Art by Pixel / stock.adobe.com

Informacje genealo-
giczne i zootechniczne 
dotyczące mieszańców 
świń wnoszą znaczący 
wkład w ocenę jakości 
genetycznej populacji 
zwierząt czystorasowych
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Świadectwa zootechniczne
Program hodowlany musi określać tryb 
i sposób wystawiania świadectw zootech-
nicznych. Przede wszystkim dotychczasowe 
nazwy świadectw hodowlanych i zaświad-
czeń hodowlanych zastąpiło jedno – świa-
dectwo zootechniczne. Na etapie tworzenia 
programów wiele dylematów wzbudzał 
wzór świadectwa – wg jakiego wzoru po-
winno ono być – UE czy własnego? Własny 
już mieliśmy określony i oprogramowany. 
Jednak pojawiły się obawy, że własny wzór 
może stanowić barierę w handlu zagranicz-
nym, wiec „POLSUS” zdecydował, że będą 
stosowane wzory świadectw określone 
w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
(UE) 2017/717. Wymagało to od Związku 
dodatkowych prac związanych z oprogra-
mowaniem kilkustronicowych świadectw – 
nie tylko dla zwierząt hodowlanych czysto-
rasowych czy mieszańcowych, ale także dla 
materiału biologicznego (nasienia, oocytów, 
zarodków).  
Przepisy unijne jasno określają, że przy 
każdym wprowadzeniu do obrotu zarówno 
zwierzęciu hodowlanemu, jak i materiałowi 
biologicznemu musi towarzyszyć świadec-
two zootechniczne. Taki wymóg stał się 
pewnym utrudnieniem dla podmiotów han-

dlujących materiałem biologicznym (nasie-
niem, zarodkami), bowiem za każdym ra-
zem powinny one zwrócić się do „POLSUS” 
o wystawienie świadectw zootechnicznych 
dla rozprowadzanego materiału biologicz-
nego. Dla ułatwienia w programach hodow-
lanych „POLSUS” zastosowano odstępstwo 
od art. 30 ust. 2 lit a. rozporządzenia UE 
2016/1012 w zakresie wydawania świa-
dectw zootechnicznych dla materiału bio-
logicznego. Wszystkie podmioty, które pro-
wadzą taką działalność i pozyskują materiał 

od zwierząt hodowlanych pochodzących 
z programu hodowlanego „POLSUS” mogły 
zwrócić się do Związku z wnioskiem o wpi-
sanie ich na listę podmiotów uprawnionych 
do wystawiania świadectw zootechnicz-
nych. Kilka podmiotów skorzystało z tej 
możliwości i nabyło prawo do samodzielne-
go wystawiania świadectw. Są to:

• Stacja Hodowli i Unasienniania  
Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy 

• Wielkopolskie Centrum Hodowli  
i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu   
z/s w Tulcach 

• Mazowieckie Centrum Hodowli   
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.  
w Łowiczu 

• Małopolskie Centrum Biotechniki  
Sp. z o.o. Krasne 

• INSEFARM Sp. z o.o. Śmiłowo
• INSEMICA, Bucz 
• Choice Genetics Sp. z o.o. 
• „WET-ROL”, Górka Stogniowska 

Regulamin uczestnictwa w programie 
hodowlanym
Do tej pory zasady obustronnej współpra-
cy były ujęte w regulaminie wewnętrznym 
Związku i w umowie zawieranej na prowa-
dzenie oceny wartości użytkowej. Zgodnie 
z nowymi wymogami, każdy program ho-
dowlany musi mieć opracowany regulamin 
uczestnictwa w programie hodowlanym, 
który będzie precyzyjnie określał prawa 
i obowiązki hodowców uczestniczących 
w programach hodowlanych oraz prawa 
i obowiązki PZHiPTCh „POLSUS”. 
Nowością jest wymóg zapisania w progra-
mie hodowlanym regulaminu rozstrzyga-
nia sporów z hodowcami uczestniczącymi 
w programach hodowlanych. Przepisy unij-
ne obligują związki hodowców do podejmo-
wania próby rozwiązywania wszelkich spo-
rów na poziomie krajowym, z wykorzysta-
niem własnych struktur. Regulamin wska-
zuje jakie są prawa i obowiązki hodowców. 
Zapewnia także o równym traktowaniu 
hodowców uczestniczących w programach 
hodowlanych, bowiem w odniesieniu do 
sposobu realizacji każdego programu ho-
dowlanego prawa i obowiązki hodowców są 
takie same, niezależnie od tego czy są oni 
członkami „POLSUS” czy nie. 

Prawo własności zwierząt
W każdym programie hodowlanym zapew-
niono hodowców o prawie własności do 
zwierząt objętych programem hodowlanym 
i prawie do podejmowania decyzji hodow-
lanych. Oznacza to, że działania „POLSUS” 
związane z prowadzeniem ksiąg hodow-
lanych i rejestrów nie pozbawiają hodow-
ców prawa własności do swoich zwierząt. 
Według nowych przepisów hodowca ma 
swobodę w zakresie podejmowania decy-

HODOWLA

Dotychczasowe nazwy 
świadectw hodowlanych 
i zaświadczeń hodow-
lanych zastąpiło jedno 
– świadectwo zootech-
niczne.
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Hodowca może sprzedać 
zwierzęta hodowlane  
jeszcze przed oceną  
przyżyciową – ma   
prawo uzyskać dla nich 
świadectwo zootechniczne.

zji hodowlanych, to jednak trzeba mieć na 
uwadze, że prowadzący program hodowla-
ny określa ostateczne kryteria kwalifikacji 
zwierząt do realizacji swojego programu 
hodowlanego, które pozwalają pozostawiać 
do dalszej hodowli zwierzęta o określonym 
potencjale genetycznym, a hodowca przy-
stępując do tego programu zobowiązany 
jest do ich przestrzegania. Jest tym samym 
zobligowany, aby na remont własny pozo-
stawiać tylko te zwierzęta, które spełniają 
wymagane kryteria selekcyjne. Jeśli zwie-
rzęta sprzedawane są do innych stad ho-
dowlanych przed kwalifikacją, to nabywca 
musi mieć na uwadze, że przed wprowa-
dzeniem do stada hodowlanego zwierzęta 
muszą zostać zakwalifikowane do realizacji 
programu hodowlanego przez zootechnika 
„POLSUS” .

Publikacja wyników oceny
„POLSUS” jest zobligowany do publikacji 
wyników oceny wartości użytkowej obję-
tych programem hodowlanym, co również 
zostało określone w programach hodowla-
nych.
Rozpoczęcie stosowania od 01.11.2018 r. 
rozporządzenia UE 2016/102 i 2017/17 
nie będzie miało bezpośrednio większego 
wpływu na dotychczasowy sposób prowa-

dzenia oceny wartości użytkowej w sta-
dach hodowlanych i nie spowoduje również 
żadnych utrudnień dla hodowców, a wręcz 
przeciwnie – wprowadza pewne ułatwienia, 
np. hodowca może sprzedać zwierzęta ho-
dowlane jeszcze przed oceną przyżyciową 
– ma prawo uzyskać dla nich świadectwo 
zootechniczne. Hodowca kupujący zwie-
rzęta czystorasowe przed oceną przyżycio-
wą, a co za tym idzie przed kwalifikacją do 
realizacji programu hodowlanego, będzie 
mógł w swoim stadzie ocenić te zwierzęta 
i po kwalifikacji (dopuszczeniu do realizacji 
programu hodowlanego) wprowadzić je do 
swojego stada jako materiał remontowy.
Korzystna jest także możliwość oceny przy-
życiowej w stadzie innym, niż to, w którym 
zwierzę się urodziło. Potencjalni hodowcy 
mogą zakupić młode zwierzęta czystoraso-
we i po ich odchowaniu do wieku 150-210 
dni poddać ocenie przyżyciowej, a następ-
nie procedurze dopuszczenia do realizacji 
programu hodowlanego. Na takim materia-
le hodowlanym mogą rozpocząć współpra-
cę z „POLSUS”.
Nowe przepisy nałożyły liczne obowiązki na 
„POLSUS”, które wiązały się nie tylko z do-
stosowaniem programów hodowlanych do 
nowych wymogów, ale również z koniecz-
nością wprowadzenia zmian w systemie 

informatycznym POLSUS-Trzoda i jego mo-
dułach, aby prawidłowo generować dane, 
transmitować je i zapisywać. Nowego opro-
gramowania wymagały wzory świadectw 
zootechnicznych i dokumentów wewnętrz-
nych. Dużym przedsięwzięciem było tak-
że przeszkolenie wszystkich pracowników 
„POLSUS” zajmujących się prowadzeniem 
oceny wartości użytkowej i ksiąg hodow-
lanych z nowych przepisów, tak aby z po-
czątkiem listopada mogli rozpocząć pracę 
wg nowych zasad, a hodowcy nie odczuli 
złożoności wprowadzonych zmian.
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PZHiPTCh „POLSUS” realizuje różne 
działania  promocyjno-informacyjne wspie-
rające  sektor hodowli i chowu świń. Jed-
nym z nich są publikowane co miesiąc (dla 
prenumeratorów Trzody Chlewnej) informa-
cje o wynikach oceny przyżyciowej knur-
ków i loszek oraz o statusie zdrowotnym 
stada, z którego pochodzą ocenione zwie-
rzęta. 

Każdy hodowca, którego stado jest obję-
te prowadzeniem oceny wartości użytkowej 
świń ma możliwość bezpłatnego zarekla-
mowania swojego materiału hodowlanego 
na różne sposoby. Do tej pory najbardziej 
cenionym przez hodowców sposobem były 
targi i wystawy hodowlane, które niestety, 
ze względu na ASF, odbywają się obecnie 
bez zwierząt. Mimo że przygotowane filmy 
promocyjne nie oddają klimatu obecności 
zwierząt, to jednak są formą promocji, do 
której być może trzeba będzie się przyzwy-
czaić zarówno hodowcom, jak i zwiedza-
jącym. 

Innym sposobem promocji jest aktu-
alizowane co roku wydawnictwo pt. TOP 
GENETICS – praktyczny informator dla 
wszystkich uczestników rynku trzodowe-
go. Stanowi zbiór najważniejszych infor-
macji o trzodzie chlewnej pochodzącej 
z programów hodowlanych realizowanych 
przez „POLSUS”. Zawiera podstawowe 
informacje o hodowanych rasach i możli-
wościach ich wykorzystania w programach 
krzyżowania oraz aktualne dane o wartości 
użytkowej ras świń we wszystkich stadach 
realizujących programy hodowlane. Za-
mieszczone dane teleadresowe hodowców 
umożliwiają potencjalnym nabywcom bez-
pośredni kontakt z właścicielem zwierząt 
hodowlanych. 

Każdego roku „POLSUS” publikuje wyni-
ki użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeź-
nej trzody chlewnej objętej programami 
hodowlanymi „POLSUS” w wydawnictwie 
pt. WYNIKI OCENY TRZODY CHLEWNEJ. 

Korzyści 
z udziału w programach 
hodowlanych „POLSUS”

HODOWLA

Anna Hammermeister, PZHiPTCh „POLSUS”

Są tam wartości średnie dla ras pbz, wbp, 
puławskiej, duroc, hampshire i pietrain, 
dzięki czemu nabywcy materiału hodowla-
nego mogą poznać możliwości genetyczne 
krajowego materiału hodowlanego, a ho-
dowcy odnieść je do własnych rezultatów 
hodowlanych. 

Oprócz materiałów drukowanych „POL-
SUS” oferuje nowoczesne narzędzia ko-
munikacji w postaci wyszukiwarek inter-
netowych. Na stronie internetowej www.
polsus.pl. można skorzystać z Wyszuki-
warki materiału hodowlanego. Umożliwia 
ona przeglądanie i porównywanie wyników 
oceny użytkowości tucznej i rzeźnej oraz 
wartości hodowlanej BLUP zakwalifikowa-
nych do hodowli knurków i loszek, dzięki 
czemu można podejmować właściwe de-
cyzje dotyczące zakupu zwierząt.

Z kolei w Katalogu Hodowców są szcze-
gółowe informacje o hodowcach trzody 
chlewnej z całej Polski, numery telefonów, 
adresy stron www i miejscowości oraz wy-
niki hodowlane ich stad. Jest to najwięk-
szy katalog tego typu, a informacje w nim 
zawarte pozwalają znaleźć hodowlę zgodną 
z oczekiwaniami nabywcy i najbliższą miej-
scu zamieszkania. 

Uruchomiona została również Wyszuki-
warka producentów Systemu PQS. Są tu 
dane kontaktowe do producentów, prze-
twórców, dystrybutorów i sklepów, którzy 
oferują produkty PQS. Dodatkowo, na ży-
czenie producentów żywca PQS, zmodyfi-
kowano Kryteria Techniczne Systemu PQS, 
dzięki czemu możliwe będzie wskazanie 
na certyfikacie konkretnych rodzimych ras: 
wbp, pbz i puławskiej. Ma to bezpośredni 
związek z promocją znaku „Produkt Pol-
ski” i pojawiającym się zainteresowaniem 
niektórych ZM i sieci handlowych rasami 
polskimi. 

Ponadto, na stronie internetowej w dzia-
le HODOWLA www.polsus.pl/hodowla/
blup/wyniki-blup co tydzień zamieszczana 

jest lista knurków o najwyższej wartości 
hodowlanej BLUP. Są to knurki, które pod 
względem zbiorczej wartości hodowlanej 
BLUP (ZWH BLUP) przewyższają o jedno 
odchylenie standardowe średnią krajową 
dla danej rasy.

Hodowcy mają także dostęp do bezpłat-
nych materiałów informacyjnych i wydaw-
nictw dotyczących hodowli. Jednym z nich 
jest przewodnik pt. Jak postępować z loszką 
i knurkiem hodowlanym? Jest to nowocze-
sny poradnik, przygotowany z myślą o na-
bywcach materiału hodowlanego pochodzą-
cego z programów hodowlanych „POLSUS”. 
Znajdują się tu praktyczne wskazówki na 
temat właściwego wyboru rasy oraz pra-
widłowego postępowania z zakupionym 
materiałem hodowlanym. Prace nad prze-
wodnikiem wsparte zostały konsultacjami 
naukowymi pracowników IZ w Balicach 
i z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego 
w Puławach.

Ponadto cyklicznie wydawany jest biu-
letyn informacyjny pt. infoPOLSUS, który 
za pośrednictwem pracowników tereno-
wych „POLSUS” trafia do każdego hodow-
cy. W biuletynie prezentowane są, przez 
specjalistów z różnych dziedzin nauki, 
interesujące i aktualne zagadnienia dla 
wspomnianej grupy czytelników. Te i inne 
wydawnictwa są dostępne również w po-
staci plików pdf na naszej stronie interne-
towej. www.polsus.pl w dziale WYDAW-
NICTWA.

Hodowcy mogą brać udział w bezpłat-
nych specjalistycznych szkoleniach i konfe-
rencjach organizowanych przez „POLSUS” 
oraz korzystać z doradztwa weterynaryjne-
go, hodowlanego i zootechnicznego. Oferu-
jemy pomoc w transakcjach zagranicznych 
przy handlu materiałem hodowlanym. Dla 
zwiększenia gwarancji zdrowia materiału 
hodowlanego „POLSUS” realizowany jest 
specjalny Program Ochrony Zdrowia Stad 
Zarodowych.
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Standardy
ochrony danych osobowych  
stosowane w „POLSUS”

RODO

Anna Hammermeister, PZHiPTCh „POLSUS”

Emocje związane z wdrażaniem RODO 
ogarnęły niemal wszystkie podmioty mają-
ce do czynienia z danymi osobowymi. Nie 
ominęły również sektora hodowli trzody 
chlewnej. A wszystko w związku z wejściem 
w życie rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodne-
go przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządze-
nie o ochronie danych – RODO).
Mimo, że przepisy dotyczące ochrony da-
nych osobowych obowiązują od lat 90., to 
nikt wcześniej specjalnie nie przywiązywał 
do nich uwagi. Dopiero groźba kar finan-
sowych za nieprzestrzeganie RODO spowo-
dowały, że każdy kto zbiera tego typu dane 
stara się informować użytkowników o ich 
przetwarzaniu. 

Czym są dane osobowe? 
Oznaczają one informacje o zidentyfiko-
wanej lub możliwej do zidentyfikowania 
osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka 
szczególnych czynników określających fi-
zyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychicz-
ną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną 
tożsamość, w tym wizerunek, nagranie 
głosu, dane kontaktowe, dane o lokaliza-
cji, informacje zawarte w korespondencji, 
informacje gromadzone za pośrednictwem 
sprzętu rejestrującego lub innej podobnej 
technologii. 

Na czym polega ich przetwarzanie? 
Jest to każda czynność wykonywana na da-
nych osobowych, niezależnie od tego, czy 
jest realizowana w sposób zautomatyzo-
wany, czy nie. Jest to np. zbieranie, prze-
chowywanie, utrwalanie, porządkowanie, 
modyfikowanie, przeglądanie, wykorzysty-
wanie, udostępnianie, ograniczanie, usu-
wanie lub niszczenie. 
PZHiPTCh „POLSUS” przywiązuje dużą 
uwagę do ochrony danych osobowych i po-
szanowania prywatności osób, których one 
dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się zgodnie z ogólnym rozporządze-
niem o ochronie danych (RODO). 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
danych osobowych przygotowano i wdro-
żono Politykę ochrony danych osobowych, 
która kompleksowo odnosi się do tematu 
ochrony danych osobowych. Opisuje jakie 
dane zbieramy lub otrzymujemy, w jaki spo-
sób je wykorzystujemy, udostępniamy i chro-
nimy, w jaki sposób korzystamy z plików 
Cookie. Wobec osób, których dane przetwa-
rzamy dopełniamy obowiązku informacyjne-
go o podstawach prawnych przetwarzania, 
sposobach zbierania i wykorzystywania da-
nych osobowych oraz o przysługujących tym 
osobom prawach. 
Odpowiedni poziom bezpieczeństwa da-
nych osobowych przetwarzanych w „POL-

Dla zapewnienia bez-
pieczeństwa i ochrony 
danych osobowych przy-
gotowano i wdrożono 
Politykę ochrony danych 
osobowych, która kom-
pleksowo odnosi się  
do tematu ochrony  
danych osobowych.

Fot. Kange Studio / stock.adobe.com
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SUS” zapewniają zastosowane rozwiązania 
techniczne i organizacyjne, które chronią 
dane przed wszelkiego rodzaju zagrożenia-
mi, tak wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, 
w szczególności przed naruszeniem bezpie-
czeństwa danych osobowych, prowadzą-
cego do przypadkowego lub niezgodnego 
z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfi-
kowania, nieuprawnionego dostępu do da-
nych osobowych przesyłanych, przechowy-
wanych lub w inny sposób przetwarzanych. 
Określone zostały obszary, w których prze-
twarzane są dane osobowe, wyłącznie 
przez upoważnione do tego osoby i tylko 
w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze 
względu na wykonywane przez nie zadania. 
Dodatkowo osoby te zobowiązane są do 
zachowania poufności informacji. Podejmu-
jemy wszelkie niezbędne działania, by nasi 

podwykonawcy i inne podmioty współpra-
cujące również zapewniały wystarczające 
gwarancje bezpieczeństwa danych. 
Widocznym zabezpieczeniem na stronie 
internetowej „POLSUS” jest zastosowanie 
certyfikatu SSL. W poczcie elektronicznej 
zamieszczono informację na temat poufno-
ści przesyłanych informacji, a w przypadku 
przesyłania plików zawierających dane oso-
bowe stosowanym zabezpieczeniem jest ich 
zahasłowanie. 
Każdorazowo przy pozyskiwaniu danych 
osobowych dopełniamy obowiązku informa-
cyjnego o tym kto jest ich administratorem, 
w jakim celu dane są zbierane, jak długo 
będą przechowywane i jakie prawa przysłu-
gują osobom, których dane przetwarzamy. 
W przypadku hodowców trzody chlewnej, 
których stada są objęte oceną wartości 
użytkowej trzody chlewnej administrato-
rem danych osobowych jest Polski Zwią-
zek Hodowców i Producentów Trzody 
Chlewnej „POLSUS” z siedzibą w Warsza-
wie. Przetwarzamy dane osobowe w róż-
nych celach, przy czym w zależności od 
celu, zastosowanie mogą mieć różne spo-
soby zbierania, podstawy prawne przetwa-
rzania, w tym udostępniania oraz okresy 
przechowywania.
Dane osobowe wykorzystujemy tylko w ce-
lach związanych z:

• udzieleniem odpowiedzi na zapytanie 
skierowane przez telefon, na wysłaną 
do nas korespondencję przesłaną pocz-
tą elektroniczną lub pocztą tradycyjną;

• zawieraniem umów i ich realizacją; 
• realizacją marketingu bezpośrednie-

go, w szczególności przedstawianiem 
ofert dotyczących naszych produktów 
i usług; 

• prowadzeniem księgowości i sprawoz-
dawczości finansowej; 

• prowadzeniem rekrutacji pracowników 
oraz zatrudnianiem pracowników; 

• dochodzeniem lub obroną przed rosz-
czeniami;

• prowadzeniem i zarządzaniem naszy-
mi stronami internetowymi;

• wypełnianiem obowiązków wynikają-
cych z przepisów prawa.

Dane osobowe są przechowywane nie dłu-
żej niż wynika to z potrzeby realizacji celu, 
dla którego zostały zebrane. Te, których za-
kres przydatności ulega ograniczeniu wraz 
z upływem czasu, są usuwane. Każdemu 
przysługuje prawo do wglądu do swoich da-
nych osobowych, ich zmiany, ograniczenia 
przetwarzania lub usunięcia (prawo do by-
cia zapomnianym). 
Jeśli dane są upubliczniane, np. w celach 
marketingowych, wówczas pozyskujemy 
odpowiednie klauzule zgody. W przypad-
ku już zawartych umów z hodowcami na 
prowadzenie oceny wartości użytkowej 
zebrane zostały cztery różne zgody, które 
umożliwiają nam prowadzenie działalności 
marketingowej i promocyjnej. 
Zgoda hodowcy potrzebna jest przede 
wszystkim na publikację danych osobo-
wych w branżowych wydawnictwach, 
w tym we własnych wydawnictwach (np. 
w biuletynie infoPOLSUS), w materiałach 
promocyjnych „POLSUS” (informatorach, 
folderach, ulotkach); na stronach interne-
towych Związku czy w branżowych publi-
kacjach podmiotów trzecich, np. w czaso-
piśmie Trzoda chlewna. Ci hodowcy, którzy 
nie odesłali klauzul zgód, nie mogą być np. 
wyróżnieni publikowaniem ich wyników 
oceny w Trzodzie chlewnej. 
Zgoda hodowcy wymagana jest także na 
publikację jego wizerunku w celach mar-
ketingowych i promocyjnych. A zatem, bez 
takiej zgody nie można publikować wize-
runku hodowcy w postaci zdjęć i filmów 
wykonanych m.in.: podczas targów i im-
prez organizowanych z udziałem PZHiPTCh 
„POLSUS”. 
Jeśli hodowca jest zainteresowany publi-
kacją danych w katalogu hodowców trzo-
dy chlewnej lub w wyszukiwarce materiału 
hodowlanego czy w internetowej ogólno-
polskiej bazie podmiotów uczestniczących 
w systemie PQS, konieczna jest zgoda po-
przez akceptację odpowiednich Regulami-
nów serwisów internetowych. 
Zgoda wymagana jest także na przesyłanie 
informacji reklamowych i marketingowych 
drogą elektroniczną. 
Pracownicy „POLSUS” przeszli szkolenie 
w zakresie ochrony danych osobowych, aby 
profesjonalnie podejść do tego zagadnienia 
i dbać o prawidłowe ich przetwarzanie – 
zgodne z zasadami RODO. 

Określone zostały  
obszary, w których  
przetwarzane są dane  
osobowe, wyłącznie  
przez upoważnione  
do tego osoby i tylko  
w zakresie, w jakim jest  
to niezbędne ze względu 
na wykonywane przez  
nie zadania.

 Fot. shake_pl / stock.adobe.com



O PZHIPTCH „POLSUS” BUDOWNICTWO 
INWENTARSKIE DLA NAJMŁODSZYCH

Najlepszy partner 
 w hodowli

Your best  
breeding partner!

50-lecie Polskiego Związku 
Hodowców i Producentów 

Trzody Chlewnej „POLSUS”

Procedury uzyskiwania 
pozwoleń na budowę  

lub rozbudowę chlewni
Jak jeść mądrze 
i być zdrowym?  O świni słów kilka

DLA NAJMŁODSZYCH HODOWLA I PRODUKCJA TRZODY CHLEWNEJ

Kolorowy  
świat świń Malowanka

Wyniki oceny 
 trzody chlewnej

Jak postępować  
z loszką i knurkiem 

hodowlaną? Rasy ojcowskie Rasy mateczne

HODOWLA I PRODUKCJA TRZODY CHLEWNEJ

Świnie rasy puławskiej – 
polska hodowla z tradycją

Rasa puławska.  
Hodowla z tradycją. POLSUS Top Genetics infoPOLSUS

Strategia odbudowy i rozwoju 
produkcji trzody chlewnej  

w Polsce do roku 2030

Nowoczesna  
i kompleksowa  

produkcja prosiąt

HODOWLA I PRODUKCJA TRZODY CHLEWNEJ WIEPRZOWINA

Dobrostan zwierząt
Co oferuje producentom świń 

PROW na lata 2014-2020?

Wieprzowina mięsem 
bezpiecznym  

dla konsumenta

Aktualna wartość  
dietetyczna wieprzowiny, jej 

znaczenie w diecie i wpływ na 
zdrowie konsumentów, wyd. I

Aktualna wartość  
dietetyczna wieprzowiny, jej 

znaczenie w diecie i wpływ na 
zdrowie konsumentów, wyd. II

Dlaczego warto  
jeść wieprzowinę?

WIEPRZOWINA

Aktualna wartość  
dietetyczna wieprzowiny

Mięso ze świń  
rasy puławskiej

Miejsce wieprzowiny  
w zdrowej diecie

Mały przewodnik dla  
konsumenta. Wieprzowina.

Wieprzowina –  
wiem co jem!

Wieprzowina  
nie jest nudna!

WIEPRZOWINA WETERYNARIA

PQS – Krajowy system 
jakości żywności

PQS – Podstawa  
znakomitej wieprzowiny

PQS – krajowy system 
jakości żywności, ulotka

Zagrożenia dla sektora trzody 
chlewnej ze strony ASF Bioasekuracja chlewni Ulotka o ASF



Biura Polskiego Związku Hodowców  
i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

BIAŁYSTOK 
ul. 22 lipca 25B, 16-503 Krasnopol  

bialystok@polsus.pl, tel. 506 183 920

BYDGOSZCZ
ul. Hetmańska 28, 85-039
bydgoszcz@polsus.pl, tel. 52 366 07 30

KRAKÓW
ul. Wodna 6, 30-556
krakow@polsus.pl, tel. 507 088 403

LUBLIN
ul. Zbożowa 46, 20-810

lublin@polsus.pl, tel. 81 742 69 74

RZESZÓW 
ul. Hanasiewicza 6, 35-103

rzeszow@polsus.pl, tel. 507 088 439

ŁÓDŹ
ul. A. Struga 10, 95-100 Zgierz  

zgierzlodz@polsus.pl, tel. 507 088 413

OLSZTYN
ul. Górna 9/6, 10-040 

olsztyn@polsus.pl, tel. 507 088 419

WARSZAWA
ul. Ryżowa 90, 02-495

warszawa@polsus.pl, tel. 505 121 629

OPOLE 
ul. Wrocławska 170, 45-836
opole@polsus.pl, tel. 507 088 425

POZNAŃ
ul. Bałtycka 6, 61-013
poznan@polsus.pl,  
tel. 507 088 410

GDAŃSK
Związkowa 5, 80-057 

gdansk@polsus.pl, tel. 507 088 395

KIELCE
ul. Karczówkowska 5A, 25-019
kielce@polsus.pl, tel. 507 088 409

Kierownicy Okręgów:
Okręg Północny – Marek Mońko, tel. 507 088 391 

Okręg Zachodni – Piotr Polok, tel. 507 088 424 

Okręg Wschodni – Mirosława Gamoń, tel. 507 088 404 

Okręg Centralny – Tomasz Bieliński, tel. 507 088 412


