
Począwszy od 14  lutego 2014 r. na te-
renie naszego kraju pojawiła się nowa 

choroba zakaźna, jaką jest afrykański po-
mór świń. Początkowo jej przypadki stwier-
dzane były głównie w rejonach przygranicz-
nych z Białorusią (1). Jednak wraz z upły-
wem czasu wirus rozszerzał granicę zasięgu 
swojego występowania i pod koniec 2017 r. 
przekroczył linię Wisły, pojawiając się w po-
wiatach przyległych do Warszawy. Pomimo 
że choroba ta nie jest niebezpieczna dla lu-
dzi, jak również w naszych uwarunkowa-
niach dla zwierząt innych niż świnie do-
mowe i dziki, jednak stwarza ona poważ-
ne zagrożenie epizootyczne, a w przypadku 
pojawiania się jej na kolejnych obszarach, 
pociąga za sobą ogromne straty ekonomicz-
ne (2). Brak jakiejkolwiek szczepionki oraz 
fakt, że wirus cechuje bardzo duża opor-
ność na warunki fizykochemiczne, wpły-
wa na jego znaczną przeżywalność, a tym 
samym możliwości przemieszczania (3). 
W przypadku świń podstawowym przeno-
sicielem zakażenia są ludzie, czego najlep-
szym przykładem jest pojawienie się cho-
roby w Czechach, zaś pośrednio źródłem 
zakażenia może być skażona woda, pa-
sza, ściółka i inne przedmioty codzienne-
go użytku, które miały kontakt z wirusem, 
a są wykorzystywane w gospodarstwach ho-
dujących świnie. U dzików transmisja wi-
rusa następuje głównie przez bezpośredni 
kontakt zwierząt ze sobą w środowisku, jak 
również drogą pokarmową. Jako podsta-
wowe źródło zakażenia wymienia się pa-
dłe dziki (4, 5, 6).

Dotychczasowe działania  
profilaktyczne

W okresie, kiedy obecność wirusa stwier-
dzano w bliskich odległościach od wschod-
niej granicy państwa, podejmowane były 
różnorakie działania prewencyjne mające 
zapobiec przedostaniu się go na terytorium 
naszego kraju. Niemniej jednak ich sku-
teczność okazała się za mała, gdyż wirus 
przekroczył wschodnią granicę Polski. Mia-
ło to miejsce w dniach 14 i 17 lutego 2014 r., 
kiedy stwierdzono dwa przypadki wystę-
powania wirusa u dzików. Jeden z nich ok. 
800 metrów od granicy z Białorusią, a dru-
gi 2000 metrów. Tusze martwych dzików 

znajdowały się ok. 15 km od siebie (1, 7). 
W okresie tym brak dostatecznej wiedzy 
sprawiał, że podejmowane działania okre-
ślić można jako chaotyczne i nieskoordy-
nowane, a w niektórych przypadkach na-
wzajem się wykluczające. Również w okre-
sie, kiedy wirus powolnie, acz skutecznie, 
zaczął rozprzestrzeniać się w kierunku 
zachodnim, podejmowano coraz szerzej 
zakrojone działania prewencyjne. Ich ro-
dzaj i intensyfikacja uzależniona była, i jest 
w dalszym ciągu, od wyznaczonych przez 
Inspekcję Weterynaryjną stref związa-
nych z zagrożeniem epizootycznym. Wy-
różnia się trzy strefy zagrożenia. Pierw-
sza, stanowiąca obszar ochronny, okre-
ślana jako żółta, to tzw. strefa buforowa 
wokół terenów, gdzie pomór stwierdzono 
u świń lub dzików. Strefę drugą (czerwo-
ną) stanowią rejony objęte ograniczenia-
mi ze względu na stwierdzone przypadki 
występowania pomoru w populacji dzi-
ków. Trzecia strefa (niebieska), określana 
jako obszar zagrożenia, obejmuje tereny, 
na których stwierdzono ogniska pomo-
ru u świń (ryc. 1). Z reguły w strefach tych 
stwierdzane były także przypadki wystę-
powania wirusa u dzików (7).

Podstawowymi działaniami prewencyj-
nymi w zakresie ograniczenia możliwości 
rozprzestrzeniania się wirusa jest prze-
strzeganie zasad bioasekuracji w gospo-
darstwach specjalizujących się w hodowli 
trzody chlewnej. W przypadku dzików do-
tychczasowe rozwiązania polegały na in-
tensyfikacji odstrzału celem depopulacji 
tego gatunku do poziomu poniżej 0,5 osob-
nika na 1 km2, ze szczególnym uwzględ-
nieniem parków narodowych, w rejonach 
na zachód od linii Wisły. We wschodniej 
części kraju depopulacja miała być prze-
prowadzona do poziomu 0,1 osobnika na 
1 km2 oraz maksymalnie wzdłuż głównych 
szlaków komunikacyjnych. Intensyfika-
cję odstrzału prowadzono głównie w ra-
mach planowego pozyskania wynikające-
go z prowadzenia gospodarki łowieckiej, 
uwzględniając dynamiczny rozwój popu-
lacji tego gatunku w ostatnich latach. Do-
datkowo pozyskanie prowadzono w ra-
mach realizacji odstrzałów redukcyjnych 
wydawanych na drodze decyzji Inspekcji 
Weterynaryjnej lub wojewodów. Innymi 

nie mniej ważnymi działaniami były akcje 
poszukiwania padłych dzików, prowadzo-
ne przez myśliwych i leśników, a w przy-
padkach odnalezienia – ich utylizacja i de-
zynfekcja miejsca, w którym znajdowała 
się padlina (7, 9, 10).

Nowe rozwiązania  
w zakresie prewencji

Ze względu na postępujący charakter za-
grożenia epizootycznego wirusem, w poło-
wie grudnia ubiegłego roku ukazał się ko-
lejny akt prawny dotyczący ograniczenia 
chorób zakaźnych zwierząt. Ustawa z dnia 
14 grudnia 2017 r., nazwana po raz kolej-
ny „specustawą”, wprowadziła szereg no-
wych rozwiązań, mających na celu zwięk-
szenie skuteczności zwalczania chorób za-
kaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
afrykańskiego pomoru świń. Cytowana 
ustawa sama w sobie wprowadziła szereg 
zmian do innych ustaw, których przepisy 
odnoszą się do wszelkich działań związa-
nych ze zwalczaniem chorób zakaźnych. 
Zmiany te objęły następujące akty prawne:
1)  ustawę z dnia 12 października 1990 roku 

o ochronie granicy państwowej,
2)  ustawę z dnia 13 października 1995 roku 

– Prawo łowieckie,
3)  ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami,
4)  ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku 

o Inspekcji Weterynaryjnej,
5)  ustawę z  dnia 11  marca 2004  roku 

o  ochronie zdrowia zwierząt oraz 
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zwalczania chorób zakaźnych zwie-
rząt (11).
Zmiana przepisów ustawy o ochronie 

granicy państwowej ma zapewnić sku-
teczne rozwiązania w zakresie wykona-
nia na gruntach położonych w pasie drogi 
granicznej, tj. 15 metrów od linii granicy 
państwowej, skutecznych barier ograni-
czających migrację zwierząt dzikich, np. 
budowę płotu zaporowego. Tego rodzaju 
rozwiązanie ma prowadzić do zminimali-
zowania ryzyka rozprzestrzeniania się cho-
roby na terenach przygranicznych wskutek 
migracji zakażonych zwierząt. Urządzenia 
te będzie można wznosić także na grun-
tach położonych poza pasem drogi gra-
nicznej, czyli de facto na gruntach prywat-
nych. W tym względzie wprowadzone zo-
stały przepisy pozwalające w trybie niemal 
natychmiastowym wprowadzić ogranicze-
nia korzystania z nieruchomości, w przy-
padku braku zgody jej właściciela na reali-
zację zaproponowanych barier migracyj-
nych. Kompetencje te przysługiwać będą 
starostom właściwym ze względu na miej-
sce położenia nieruchomości. Wszystkie 
opisane elementy realizowane będą jako 
cele publiczne, co znalazło odzwierciedle-
nie w zmianie ustawy o gospodarce nieru-
chomościami (11).

Zmiany niektórych przepisów ustawy 
– Prawo łowieckie, mają na celu wprowa-
dzenie obowiązku współpracy organów 
samorządu terytorialnego z dzierżawca-
mi lub zarządcami obwodów łowieckich, 
we wszelkich działaniach związanych ze 
zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. 
Zmiany te wprowadzają także ujednoli-
cenie metod i zasad oraz warunków wy-
konywania polowania oraz przeprowa-
dzania odstrzału redukcyjnego zwierząt 
łownych w parkach narodowych i rezer-
watach przyrody. Dość istotną kwestią 
w  tym względzie są również uprawnie-
nia nadane wydzierżawiającym obwo-
dy łowieckie, do wypowiedzenia umowy 
dzierżawy bez zachowania terminów okre-
ślonych przepisami prawa, w przypadku 
nieusprawiedliwionego niewykonania co 
najmniej 80% zaplanowanej do odstrzału 
minimalnej liczby zwierzyny grubej w każ-
dym z trzech następujących po sobie lat 
gospodarczych. Wypowiedzenie to może 
nastąpić po zasięgnięciu opinii Polskiego 
Związku Łowieckiego lub na jego wniosek. 
Wypowiedzenie umowy będzie mogło na-
stąpić także na wniosek Polskiego Związ-
ku Łowieckiego, w przypadku negatywnej 
oceny prowadzenia gospodarki łowieckiej 
w dzierżawionym obwodzie. Wnioskowa-
nie to zostanie poprzedzone statutowym 
postępowaniem kontrolnym dającym ku 
temu uzasadnione podstawy. 

Dość ważnym elementem wprowadza-
nych zmian są te, ułatwiające przepro-
wadzanie polowań celem ograniczania 

liczebności zwierzyny. W nowych prze-
pisach wprowadzono sankcje karne dla 
osób, które umyślnie będą utrudniać lub 
uniemożliwiać wykonywanie polowania. 
Działania takie traktowane będą jako wy-
kroczenia i będą podlegały karze grzyw-
ny (11).

Zmiana dotychczasowych przepisów 
nie ominęła ustawy o Inspekcji Weteryna-
ryjnej. Wprowadzone rozwiązania przede 
wszystkim dają nowe uprawnienia orga-
nom inspekcji w zakresie powoływania ze-
społów do spraw dochodzeń epizootycz-
nych, w skład których wchodzić będą osoby 
posiadające specjalistyczną wiedzę z za-
kresu epizootii weterynaryjnej. Dodat-
kowo do czynności związanych z realiza-
cją zadań ustawowych będą mogli być po-
woływani lekarze weterynarii, którzy nie 
wchodzą w skład personelu powiatowych 
inspektoratów weterynarii. Jednak przed 
ich powołaniem konieczne jest uzyskanie 
zgody bezpośredniego przełożonego, a czas 
wykonywanych przez te osoby prac zleco-
nych nie może być dłuższy niż 60 godzin 
w ciągu miesiąca. W przypadku uchylania 
się od współdziałania przez niewykonanie 
wydanych nakazów i zleconych czynności, 
wprowadzone zostały instrumenty praw-
ne w zakresie odpowiedzialności wykro-
czeniowej (11).

Najistotniejsze zmiany dotyczą ustawy 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwal-
czaniu chorób zakaźnych zwierząt. Wpro-
wadzają one radykalne rozwiązania, któ-
rych głównym celem będzie zwiększenie 
efektywności zwalczania choroby zakaź-
nej w populacji zwierząt wolno żyjących, 
w tym przypadku – afrykańskiego pomoru 
świń. Nadają one szczególne uprawnienia 
powiatowym lekarzom weterynarii, któ-
rzy mogą w trybie nakazowym bądź sto-
sowania zakazów lub ograniczeń normo-
wać określone zasady postępowania przez 
wydanie aktu prawa miejscowego (rozpo-
rządzenia). Dotyczy to wyłącznie przypad-
ków wystąpienia choroby zakaźnej podle-
gającej obowiązkowi zwalczania. Do do-
tychczasowego katalogu tych przepisów 
dołączyły m.in.:

 – czasowy zakaz dokarmiania zwierząt,
 – nakazowy sposób zagospodarowania 

tusz pozyskanych zwierząt łownych, 
jak również ich zwłok, a także ubocz-
nych produktów pochodzących od tych 
zwierząt,

 – dokonywanie w  trybie nakazowym 
odłowu zwierząt łownych z jednocze-
snym podaniem sposobu przeprowa-
dzenia tych czynności oraz zasad po-
stępowania z odłowionymi zwierzęta-
mi, w tym zasad ich uśmiercania,

 – nakazowy sposób poszukiwania pa-
dłych zwierząt,

 – dokonywanie w  trybie nakazowym 
określonego sposobu postępowania 

z odłowionymi lub wyłapanymi zwie-
rzętami przez podmioty prowadzące 
tego rodzaju czynności, a  tym, które 
zajmują się transportem zwierząt lub 
ich zwłok, przewiezienie ich do ściśle 
określonych miejsc (11).
Wprowadzone zmiany modyfikują tak-

że zasady wykonywania odstrzału sanitar-
nego, jak również ryczałtowego wynagro-
dzenia za jego przeprowadzenie. Niewąt-
pliwie jedną z dość istotnych zmian w tym 
zakresie jest fakt, że osobom uprawnio-
nym do wykonywania polowania, które 
będą wykonywały odstrzał sanitarny, przy-
sługuje zwolnienie od pracy lub wykony-
wania zajęć służbowych w dniu, w którym 
odstrzał ten jest wykonywany. Łączny 
wymiar tego rodzaju zwolnień nie może 
przekraczać 6 dni w roku kalendarzowym, 
za które pracownik zachowuje prawo do 
wynagrodzenia na zasadach dotyczących 
ustalania wynagrodzenia lub uposażenia 
przysługujących za urlop wypoczynkowy. 
Zmiany dotyczą również sposobu rozli-
czania pomiędzy dzierżawcą lub zarząd-
cą obwodu łowieckiego a myśliwym, ry-
czałtowych kwot wynagrodzenia z tytułu 
wykonania odstrzału sanitarnego. Nowe 
rozwiązania wskazują na 80% udział my-
śliwego, który wykonał odstrzał sanitarny, 
w globalnej kwocie ryczałtu, a tylko 20% 
dzierżawcy lub zarządcy obwodu, na te-
renie którego odstrzał ten został zreali-
zowany. Wprowadzone zmiany modyfi-
kują także katalog kar za niestosowanie 
się do nakazów i zakazów oraz przedział 
kwotowy grzywien wynikających z  tego 
tytułu (11).

Podsumowanie

W związku z postępującym rozprzestrze-
nianiem się występowania wirusa afry-
kańskiego pomoru świń, podjęte zostały 
kolejne kroki administracyjno-prawne, 
zmierzające do opanowania zagrożenia 
epizootycznego. Wprowadzone rozwiąza-
nia rozszerzają znacznie zarówno możli-
wości prawne, jak i techniczne, zmierzają-
ce do ograniczenia rozprzestrzeniania się 
wirusa na nowe tereny. Wzmocnienie do-
tychczasowych uprawnień powiatowych 
lekarzy weterynarii, w zakresie decyzji 
administracyjnych dla różnego rodzaju 
podmiotów, które przez działanie lub za-
niechanie mogą wywierać wpływ na roz-
przestrzenianie się wirusa. Tego rodzaju 
przedsięwzięcia, oprócz działań o charak-
terze czysto administracyjnym, powinny 
mieć również znaczenie aplikacyjne, co 
niewątpliwie powinno stanowić skutecz-
ne narzędzia walki z wirusem. Dość istot-
nym elementem w kwestii depopulacji dzi-
ków wydają się nowe przepisy dotyczące 
realizacji polowań i odstrzału sanitarne-
go, połączone z sankcjami karnymi. Ma to 
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Ryc. 1. Mapa przedstawiająca strefy afrykańskiego pomoru świń w Polsce 
w grudniu 2017 r.

niewątpliwe znaczenie w ostatnim czasie, kiedy dość powszech-
ne stało się blokowanie odstrzału zwierząt przez różne ruchy spo-
łeczne mianujące się jako inicjatywy ekologiczne.
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®

Shaping the future of animal healthpl.virbac.com

VIRBAC Sp. z o.o.
ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa
tel. 22 855 40 42, fax 22 855 07 34
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Ogólna liczba prosiąt/miot*

Virbagest® zwiększa plenność i wydajność
Jedno prosię więcej w miocie

h
ATRAKCYJNA

PROMOCJA
Zapytaj w hurtowni
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