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Strategia zwalczania ASF
Zwalczanie ASF opiera się o:
 Prawodawstwo polskie/unijne
 Wspólną dla UE strategię zwalczania ASF
Strategia UE w zakresie afrykańskiego pomoru świń
dla wschodniej części Europy
Opinie naukowe (EFSA; PIWet-PIB w Puławach):
- Scientific Opinion on African Swine Fever (EFSA
Journal 2015;13(7):4163)
- Analiza - Stan obecny oraz perspektywy rozwoju
sytuacji epizootycznej w zakresie ASF w Polsce
(PIWet-PIB, 5/10/2016)


PODSTAWOWE
REGULACJE PRAWNE
Przepisy dotyczące zwalczania ASF

Dz.U.2017.1855

Dz. U. z 2015 r.
poz. 754

Rozporządzenie MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie
zwalczania afrykańskiego pomoru świń

ze zm.

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

Dz.U.

PODSTAWOWE
REGULACJE PRAWNE
Przepisy dotyczące zasad bioasekruacji

Dz.U.

Rozporządzenie MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków
podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego
pomoru świń

Dz.U. z 2015
r. poz. 290
ze zm.

Rozporządzenie MRiRW z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie
wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu
zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata
2015–2018
(obecnie realizowana III edycja)

Dz. U. z 2015 r.
poz. 517 ze zm.

Przepisy dotyczące monitorowania choroby
Rozporządzenie MRiRW w sprawie wprowadzenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie
zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy
na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”

Występowanie ASF na
terytorium RP
Zasady stosowania środków kontroli w zakresie ASF
w Państwach Członkowskich zdrowia zwierząt zostały
określone w decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE,
w zależności od zagrożenia chorobą na poszczególnych
obszarach:
1.
2.
3.

Obszar ochronny – część I ww. załącznika (kolor żółty),
Obszar objęty ograniczeniami – część II ww. załącznika (kolor
czerwony),
Obszar zagrożenia – część III ww. załącznika (kolor niebieski).

Dodatkowo w przypadku wystąpienia ogniska ASF u świń
wyznacza się rozporządzeniem Powiatowego Lekarza
Weterynarii, Wojewody lub Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
1.
2.

Obszar zapowietrzony – 3 km wokół ogniska,
Obszar zagrożony – dodatkowe 7 km od
zapowietrzonego (łącznie 10 km wokół ogniska ).

obszaru

Obszary wyznaczone na
terytorium RP w związku
z występowaniem ASF
stan na 07.02.2018.

Ognisko ASF u świń

Przypadek ASF u dzików

 Część I załącznika
do decyzji wyk. KE
2014/709/UE)
obszar ochronny
 Część II załącznika
do decyzji wyk. KE
2014/709/UE)
stwierdzono przypadki
ASF u dzików
 Część III załącznika
do decyzji wyk. KE
2014/709/UE)
stwierdzono przypadki
ASF u dzików i ogniska tej
choroby u świń

Regulacje prawne wprowadzone w Polsce w celu
ograniczenia szerzenia się ASF
W celu wzmocnienia nadzoru i ułatwienia prowadzenia działań
związanych ze zwalczaniem ASF wprowadzono następujące
zmiany w prawie:
 Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt –
tzw. „SPECUSTAWA”:


Zmiany w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt; w ustawie o identyfikacji i rejestracji
zwierząt oraz w ustawie o ochronie zwierząt:



Zarządzenie w drodze rozporządzenia przez powiatowych lekarzy
weterynarii lub wojewodów odstrzału sanitarnego dzików



obowiązek oznakowania każdej świni urodzonej w danej siedzibie
stada kolczykiem z numerem siedziby stada miejsca urodzenia, w
ciągu 30 dni od dnia urodzenia;

Regulacje prawne wprowadzone w Polsce w celu
ograniczenia szerzenia się ASF – c.d.



obowiązek zgłaszania w BP ARiMR każdego zdarzenia dotyczącego
świń (urodzenie, zakup, sprzedaż, padnięcie, ubój na użytek własny) w
ciągu 7 dni od dnia tego zdarzenia a na obszarach, na których
ustanowiono restrykcje lub ograniczenia w związku z ASF - w ciągu 24
godzin;



dokonywanie spisu zwierząt co najmniej raz na 12 miesięcy , nie później
niż w dniu 31 grudnia oraz przekazywanie liczby i numerów
identyfikacyjnych zwierząt w do ARiMR w terminie 7 dni od dokonania
tego spisu - dotyczy posiadaczy wszystkich zwierząt gospodarskich

Regulacje prawne wprowadzone w Polsce w
celu ograniczenia szerzenia się ASF – c.d.


możliwość wydania przez powiatowego lekarza
weterynarii decyzji o zabiciu lub uboju zwierząt, jeżeli w
wyniku nakazów, zakazów lub ograniczeń związanych z
ASF, w skutek braku możliwości przemieszczenia świń z
gospodarstwa, nie jest możliwe zapewnienie dobrostanu
tych zwierząt, z odszkodowaniem z budżetu państwa



umożliwienie powiatowym lekarzom weterynarii
nakładania kar pieniężnych lub likwidację (w drodze
decyzji administracyjnej) świń w gospodarstwach i
wydanie zakazu ich utrzymywania przy niespełnieniu
wymagań dla gospodarstw określonych w
rozporządzenia MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie
środków podejmowanych w związku z wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń;

Regulacje prawne wprowadzone w Polsce w celu
ograniczenia szerzenia się ASF
 KOLEJNA „SPECUSTAWA” – ustawa z dnia 14 grudnia

2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt:
Zmiany w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 Zmiany w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej
 Zmiany w ustawie o ochronie granicy państwowej
 Zmiany w ustawie Prawo łowieckie
 Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami


Regulacje prawne wprowadzone w Polsce w celu
ograniczenia szerzenia się ASF – c.d.





wprowadzono rozwiązania pozwalające na wykonywanie, na
gruntach położonych w pasie drogi granicznej, urządzeń lub
budowli służących zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt, co ma umożliwić wybudowanie bariery, która będzie
zapobiegała migracji zwierząt wolno żyjących, i tym samym
zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby na terenach
przygranicznych
wykonywanie działań polegających na redukcji dzików na terenach
miejskich bez użycia broni palnej (odłowy)
obowiązek współpracy organów samorządowych z dzierżawcami i
zarządcami obwodów łowieckich;

Regulacje prawne wprowadzone w Polsce w celu
ograniczenia szerzenia się ASF – c.d.




możliwość rozwiązania wydzierżawiającemu obwód łowiecki
dzierżawy w przypadku niewykonywania lub nienależytego
wykonywania gospodarki łowieckiej
do katalogu nakazów, zakazów, które może wprowadzić powiatowy
lekarz weterynarii w drodze rozporządzenia, dodano zakaz
dokarmiania zwierząt łownych oraz nakazy dotyczące określonego
postępowania z odłowionymi lub wyłapanymi zwierzętami

Regulacje prawne w zakresie zwiększenia poziomu
bioasekruacji z przyznaniem środków pomocowych


III edycja „Programu bioasekruacji” na podstawie rozporządzenia
MRiRW z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w
sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu
zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata
2015–2018 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1378)



Program bioasekuracji realizowany jest od 29 kwietnia 2015 r. na
obszarach o największym zagrożeniu wystąpienia ASF u świń w
gospodarstwach – na podstawie rozporządzenia MRiRW z dnia 3
kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji
mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru
świń” na lata 2015–2018 (Dz.U. z 2015 r. poz. 517 z późn. zm.)

„Program bioasekruacji”
Celem Programu bioasekuracji jest:
 utrzymanie na terenach uznanych za tereny wysokiego ryzyka wystąpienia ASF
u świń gospodarstw o najwyższym stopniu bioasekuracji,
LUB
 umożliwienie hodowcom dobrowolnej, czasowej rezygnacji z hodowli świń w
przypadku niespełnienia wymagań określonych w Programie
Program bioasekuracji przewiduje:
 uzyskanie odszkodowania za ubite/zabite świnie przebywające
w gospodarstwie (przy braku przesłanek do odmowy wypłacenia tych
odszkodowań),
ORAZ
 możliwość uzyskania rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w
tym gospodarstwie do końca okresu obowiązywania Programu w przypadku
złożenia oświadczenia o niespełnieniu wymagań w zakresie bioasekuracji, czyli
dobrowolnej rezygnacji z utrzymywania świń przez okres obowiązywania
Programu.

Obecnie zakończono działania związane ze składanymi oświadczeniami
o niespełnieniu wymagań bioasekruacji i będą wykonywane kontrole
spełniania wymagań określonych w Programie.

Regulacje prawne w zakresie zwiększenia poziomu
bioasekruacji z przyznaniem środków pomocowych


Wymagania dla gospodarstw w zakresie bioasekruacji zostały
również określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r. poz. 290 z późn. zm.) na obszarach
określonych w załączniku do decyzji Komisji nr 2014/709/UE, tj.:
na obszarze zagrożenia (cz. III)
objętym ograniczeniami (cz. II)
oraz na obszarze ochronnym (cz. I)



W przypadku niespełnienia wymagań ww. rozporządzenia,
hodowcom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń, którzy
zdecydują się zrezygnować z dalszej hodowli świń, a dotychczas
utrzymywane świnie zostaną poddane zabiciu lub ubojowi, została
przewidziana pomoc w postaci wypłaty środków finansowych przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – na obszarach
określonych w załączniku do decyzji Komisji 2017/1481 z dnia 14 sierpnia 2017 r.

Dodatkowo, na podstawie rozporządzenia MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w
sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń

na obszarze całego kraju obowiązują zakazy:
• karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego
ograniczeniami (cz. II) lub obszaru zagrożenia (cz. III), chyba że zielonkę lub
ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub
składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni
przed ich podaniem świniom
•

wykorzystywania w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie
słomy pozyskanej z obszaru objętego ograniczeniami (cz. II) lub obszaru
zagrożenia (cz. III), chyba że słomę poddano obróbce w celu
unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla
dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem

Zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
środków podejmowanych w związku
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
(Dz. U. z 2018 r. poz. 360)

na terytorium Polski, poza obszarami objętymi restrykcjami w związku
z występowaniem ASF
czyli (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym)
Wprowadzono dodatkowe wymagania dla gospodarstw, w których
utrzymywane są świnie

•

Wymagania dla gospodarstw:

•

karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno
żyjących,
zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed
dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w
których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz
niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w
których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez
osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,

•
•

•

•

•
•

•
•

stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń,
przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny w tym mycie i
odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu
wykorzystywanych do obsługi świń,
używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń
odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego
wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w
których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, szerokość
wyłożonych - nie mniejsza niż szerokość danego wejścia/wyjścia, a
długość – nie mniejsza niż 1 m, utrzymywanie tych mat w stanie
zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka
dezynfekcyjnego,
sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń oraz bieżące
aktualizowanie tego spisu,
zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości
wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem –
w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.

W gospodarstwach obowiązuje również zakaz:
•

wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane
świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego,

•

wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w
ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne
lub odłowie takich zwierząt.

Zwalczanie ASF
w populacji dzików
• Obowiązek zgłaszania organom Inspekcji Weterynaryjnej
faktu znalezienia zwłok dzików i pobieranie od nich próbek
do badań na całym terytorium Polski
• W przypadku dzików odstrzelonych na:

 Obowiązek niezwłocznego dostarczenia tuszy dzika do położonego na tym
samym obszarze wyznaczonego i nadzorowanego przez PLW miejsca
przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików
 Badania laboratoryjne w kierunku ASF
 Opuszczenie miejsca (pod warunkiem uzyskania ujemnych wyników badań
laboratoryjnych wszystkich dzików w chłodni)

Zwalczanie ASF
w populacji dzików – odstrzał sanitarny


Realizowany jest na obszarze
WAMTA (Wider Area for Medium
Term Actions) tj w pasie szerokości
ok. 50 km od granicy obszaru
objętego ograniczeniami oraz
wzdłuż wschodniej granicy Polski
z Białorusią i Ukrainą oraz od
granicy z Obwodem
Kaliningradzkim



Na obszarach objętych
restrykcjami w związku z ASF



Wzdłuż głównych autostrad



Główny cel działań to maksymalne
ograniczenie populacji dzików do
poziomu około 0,1 dzika/km2

Monitoring ASF w populacji dzików
 Kategorie dzików od których pobierane

są

próbki:
Cz. III/ cz. II/ cz. I:
wszystkie odstrzelone i znalezione zwłoki
dzików (w tym dziki zabite w wypadkach
komunikacyjnych)
pozostałe terytorium RP
 wszystkie znalezione zwłoki dzików padłych
oraz odstrzelone dziki z objawami mogącymi
wskazywać na ASF

Dziękuję za uwagę!
Rafał Romanowski

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

