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Protok6l nr ll20l8
z 12 posiedzeni^
Migdzyresortowego Zespolu do spraw lagodzenia skutkdw zwiqzanych ztuystryieniem
przypadkdw afrykafiskiego pomoru Swir|'
w dniu 12.01.2018 r. o godu 12.00

Posiedzenie Migdzyresortowego Zespolu
z wyst4pieniem przypadk6w

do spraw

lagodzenia skutk6w ztri4zanych

afrykafskiego pomoru Swiri (MZ ds. ASF) odbylo sig zgodnie

zzatuierdzonym przez Ministra Rolnictwa

i

Rozwoju Wsi programem posiedzenia (zalqczniknr

I

do ory ginalu protokolu).

1.

Posiedzeniu przewodniczyl Podsekretarz Stanu w MRiRW Rafal Romanowski, kt6ry otwieraj4c

posiedzenie przywital czlonk6w zespolu

i

zaproszonych go6ci

(lista uczestnikfw

stanowi

zalqcznik nr 2 do oryginalu protokolu) oraz przedstawil program posiedzenia. Przewodnicz4cy

poinformowal zebranych o odbytych dw6ch spotkaniach Premiera Mateusza Morawieckiego
z Ministrami, na kt6rych zostaly om6wione konkretne nowe rekomendacje dotycz1ce lagodzenia

skutk6w ASF.

2.

Aktualn4 sytuacjg epizootyczn4 dot. wyst4pienia ASF przedstawil Gl6wny Lekarz Weterynarii
Qalqcznik

nr 3).

Obecnie zarejestrowano na terytorium Polski 107 ognisk

(3 ogniska 2018 r.)

i982 przypadk6w (78 prrypadk6w w 2018 r.). GLW zwr6cil szczegoln1 uwagg na dynamiczny

rorwoj sytuacji epizootycznej

w

zakresie ASF

u

dzik6w na terenie m.st.

Warszawa

i w niekt6rych powiatach s4siaduj4cych w dniach 0l-08.01.2018 r.

Dr

Niemczuk przedstawil informacjg dotycz1c1 pobierania pr6bek

pochodz4cych

ze skonfiskowanej Zywno6ci pochodzenia zvtierzgcegq pod k4tem wykrywania obecno6ci wirusa

ASF na przej6ciach granicznych z Bialorusi4

i

Ukrain4. Poinformowal o spotkaniu

t Zgodnie Zarz4dzenie nr 107 Prezesa

w GIW

Rady Ministr6w z dnia I I sierpnia 2016 r. w sprawie Migdzyresortowego
Zespolu do spraw lagodzenia skutk6w antiqzanych z wystqpieniem przypadk6w afrykafiskiego pomoru Swiri
(M.P. z 2016 r., poz. 785).

Sprawg prowadzi: (Jaroslaw Andrzej ewski), tel.

fl.

: 623-14-61

zprzedstawicielami GITD, Policji

i KAS

dotycz4ce rcztriqzania problemu mechanizmu dziaNafr

konfiskaty i dalszego przekazania fwnoSci z kontrolowanych pojazd6w wewn4trz kraju.

Na zakoriczenie poinformowal orealizacji odstrzalu sanitarnego izakoficzeniu III

edycji

Programu bioasekuracji. S4 plany wprowadzenia kolejnej edycji programu poszerzonej na teren
calego kraju, kt6ry realizowany bylby etapowo:
a

J.

II

I etap obejmowalby 9 wojew6dztw wschodnich,

etap pozostale 7 nazachodzie Polski i realizowany bylby do roku 2020.

Nastgpnie Przewodnicz4cy posiedzenia wysluchal informacji przedstawicieli Ministra Spraw
Zagranicznych, Ministra Obrony Narodowej, Policji, Strazy Granicznej, Inspekcji Transportu

Drogowego, Paflstwowej Inspekcji Sanitarnej, Krajowej Administracji Skarbowej

o

stanie

realizacji Rekomendacj i Rz4dowego Zespolu Zarz4dzaniaKryzysowego.
Przedstawiaj4c swoj4 informacjg dotycz4c4 pomocy

Sil Zbrojnych w akcjach

padlych dzik6w przedstawiciel Dow6dztwa Operacyjnego RSZ zwr6cil sig

z

poszukiwania

apelem, aby

Wojewodowie skladali wnioski do Ministra Obrony Narodowej z kilkudniowym wyprzedzeniem
czasowym. Pozwoli to na wlaSciwe przygotowanie

sil i 6rodk6w do realizacji wspomnianych

zadah. Ponadto pplk Chalimoniuk poinformowal przewodniczqcego, 2e po wej6ciu

specustawy bEde realizowane zapisy m6wi4ce

o

w

irycie

zaanguhowaniu Zohnierzy-my6liwych

w polowaniach na dziki w ramach udzielanych im urlop6w okoliczno6ciowych.

Minister Romanowski podzigkowal za bieil4ce raportowanie stanu realizacji Rekomendacji
RZZK.
4.

Kolejnym prelegentem byl Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Srodowiska Andrzej Konieczry,

kt6ry przedstawil informacjg o stanie rcalizacji Rekomendacji Rz4dowego Zespolu Zarzqdzania
Kryrysowego

z dnia l9.07.20l7r.,,redukcja do 30 listopada

do poziomu 0,1 osobnika na km2

na terenie lwaju na wschfid od Wisty oraz maksymalnie wzdlu2

glfwnych szlakdw komunikacyjnych (w odlegloici 25-35
ze szczeg6lnym u,vzglgdnieniem

2017r. populacji dzik6w

parkfw narodowych,

km) W pozostalej czgici lvaju,

do poziomu 0,5 osobnikn na km2. Redukcit

populacji dzik|w nale2y dokonywat w ramach planowanej gospodarki lowieckiej a tam, gdzie to
konieczne, naley' prowadzit odstrzaly sanitarne" (zalqcznik

nr 4). Poziom zaawansowania

rekomendacji Rz4dowego Zespofu Zarzqdzania Kryzysowego w zakresie redukcji populacji dzika

do 0,1 os./km2 na wsch6d od Wisly oraz do 0,5 os./km2 nazach6d od Wisty (stan na koniec
grudnia 2017 r.) jest nastgpuj4cy:

Polski Zwiqzek tr-owiecki - 8I% (wartoSi szacowana na podstawie wcze6niejsrych raport6w,
pelne wykonanie

za20l7 rokpo agregacji danych bgdzie gotowe na 15.01.2018 r.);

Lasy Paristwowe - 85%
Parki Narodowe -

W

33%o

uzupelnieniu Minister Szrveda-Lewandowski zaktualizowal dane dotycz4ce realizaqi

odstrzalu w parkach narodowych.

Ponadto Minister Konieczny przedstawil sprawozdanie z poszukiwari padtych dzik6w za okres
od sierpnia

do listopada 2077

r. oraz wyceng koszt6w

my6liwych z Polskiego Zwiqzktttr-owieckiego od
5.

1

spolecznej pracy poniesionych przez

kwietnia do 31 grudnia2017 r.

W dalszej czgSci posiedzenia Minister Romanowski przyst4pil do wprowadzenia 5. punktu
programu ,,Rekomendacje dzialqti doL zminimalizowqnia ryzyka rozprzestrzenienia sig wirusa
ASF na tereny dotychczas wolne od ASF na terytorium KP, a tym samym skutecme nvalczanie

choroby w dotychczasowych strefach objgtych ograniczeniami wyniknjqce z ustaleti w trakcie
spotknnia w dniu 05.01.2018

r. z Prezesem Rady Ministr6w, rekomendacji RZZK oraz

,,mapy

drogowej" informuj4c o przyjgciu na posiedzeniu Grupy Zadaniowej MRiRW ds. ASF ..mapy
drogowej" oraz przypominaj4c

o

spotkaniach

w KPRM, na kt6rych

Premiera Morawieckiego rekomendowane przez MRiRW
poszczeg6lne resorty

i sluZby. ZadaniemMZ

ds. ASF

i

zostatv prryjgte ,przez

MS dzialania do realizacji

przez

jest przyjgcie metod i sposob6w realizacji

poszczeg6lnych rekomendacj i.

Na wstgpie przedstawicielka Gl6wnego lnspektoratu Sanitarnego Ewa Nyczaj om6wila plany

kontroli

z IW przy wsparciu Policji punkt6w Lltwienia zbiorowego (plz) oraz

handlu

detalicznego i hurtowego, w kt6rych ma miejsce sprzedul produkt6w pochodzenia nvierzgcego,

w tym dziczynry. Poinformowala, 2e po spotkaniu u GLW obecnie w GIW opracowywane jest
kompendium wiedzy dot. kontroli produkt6w pochodzenia zlutierzgcego

z

wymaganymi wzorami dokument6w, kt6re muszg towarzyszyl takim produktom

aktualnymi

w

obrocie.

Po otrrymaniu z GIW tych material6w zostan4 one przekazane do terenowych organ6w inspekcji

sanitarnej, celem wzmohenia akcji kontrolnej

w piz,typu otwartego i niedopuszczenia do obrotu

produkt6w pochodz4cych z nielegalnych ir6del. GLW w uzupelnieniu wypowiedzi p. Nyczaj

poinformowal

o

przygotowywanym porozumieniu

o

wsp6lpracy pomigdzy inspekcj4

weterynaryjn4 i sanitarnq przy wsp6ludziale Policji.

o
metod i

za

Nastgpnie poprosil

przedstawienie przez podmioty odpowiedzialne

rekomendacje

sposob6w realizacji oraz ewentualnych problem6w wymagaj4cych

poszczeg6lne

szybkiego rozlrri4zania (zalqcznik nr 5):

w

I-2

PZL poinformowal, 2e terminy :uv}znaczone
nazmiang wieloletnich plan6w lowieckich na lata 2017-2027 i realizacjg odstrzalu
zakresie punkt6w

przedstawiciel

do poziomu 0,1 osobnikalkm2 s4 niemoZliwe

do zrealizowania. Wcze6niejsze uzgadnianie

plan6w obejmuj4ce odstrzal do poziomu 0,1 osobnika/km2 na wsch6d od Wisly
i 0,5 osobnika/l<rrr2 napozostalym obszarze trwaty Srednio 6-miesigcy. Plany sporz1dzaj4
Regionalne Dyrekcje Las6w Paristwowych i uzgadniaj4zMarszalkiem Wojew6dztwaiPZ],.

Gl6wnym ogniwem op6iniaj1cym sprawne uzgadnianie plan6w s4 Marszalkowie. Minister
Romanowski podj4l decyzjg

o

wystosowaniu pisma

do

Przewodnicz4cego Konwentu

Marszalk6w Wojew6dztw RP w sprawie zorganizowania spotkania z Marszalkami celem

przekonania

ich do

szybszego uzgadniania zmian

w

planach lowieckich ze wzglgdu na

panuj4c4 ry'tuacjg kryzysow4 zttriyzan4z ASF;

do pkt. 3

dotycz4cego ustanowienia barier

w

postaci plot6w elektrycznych i/lub

zapachowych po okreSleniu zasiggu infekcji wok6l Warszawy Minister Konieczny przekazal

opinig naukow4 dr. hab. Mariana Flisa z Katedry Zoologii, Ekologii Zwierzqt i tr-owiectwa

Wydzialu Biologii, Nauk

o

Zwierzgtach

i

Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego

w Lublinie, do kt6rej sig przy chylil (zalqcznik nr 6);

pkt 4

dotycz1cy zintensyfikowania poszukiwania padlych dzik6w om6wil osobi6cie

Przewodnicz4cy posiedzeniaprzedstawiaj4c opracowane w resorcie rolnictwa wsp6lnie z MS

i zbierania zwlok dzikriw lub ich szczqtkdw (zalqcznik
nr D, kt6re zostan4 przeslane do Wojewod6w celem ich pilnej realizacji i raportowania
w odstgpach 2-tygodniowych. Minister Romanowski podkre6lil, Le propozycja

procedurg przeszukiwania obszardw

prrygotowania takiej procedury wynikla
z Premierem

i

na wspomnianych wczeSniej

spotkaniach

zostala zaakceptowana przez Ministra Spraw Wewngtrzrych i Administracji,

poniewaz za akcje poszukiwania padtych dzik6w odpowiedzialny jest Wojewoda. Wskazane

jest, aby akcja poszukiwania dzik6w prowadzona byla w spos6b ciagly z udzialem m.in.
my6liwych (znaj4cych tereny leSne)
okresach poniedzialek-pi4tek
przeszukah terenu

w

i

i

wydzielonych z SZ RP Zolnierzy

w

nastgpuj4cych

w WCZK miesigczny plan
powiatach, o kt6rym mowa w pkt. 2.1 procedury

sobota-niedziela. Opracowany

poszczeg6lnych

WCZK ma przesyla6 do Centrum Zarzydzania Kryzysowego MRiRW oraz Dow6dztx'a
Operacyjnego RSZ. Na podstawie opracowanych plan6w Wojewodowie skladaj4 wnioski do

MON. Przedstawiciel MSWiA nie wni6sl uwag do omawianej procedury;

pkt 5

-

Minister Koniecmy (MS) poinformowal o wydaniu zarz4dzenia nr

I

Dyrektora

z dnia 09-01-2018 r. w sprqwie prowadzenia przez
Leine Lasy Paristwowe dzialari zapobiegajqcych

Generalnego Las6w Paristwowych

Paristwowe Gospodarstwo

rozprzestrzenianiu sig Afrykariskiego Pomoru Swiri (ASF)

na

terenach pozostajqcych

w zarzqdzie PGL LP (zalqcznik nr 8);

w

zakresie pkt.

6

Minister Romanowski poinformowal, 2e Ministerstwo Srodowiska

zaproponowalo zmiany

w

Prawie lowieckim.

Na

koordynatora

tych zmian

Premier

Morawiecki wyznaczyl Ministra Rolnictwa i Ronvoju Wsi;

w zakresie pkt. 7-8 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz
poinformowal.,2e wg deklaracji GDDKiA potrzeba do zamknigcia przepust6w dla zwierzyny

dzikiej wzdhtL autostrad wyniesie ok. 3-4 tygodni. Problem moZe wyst4pi6
rekomendacji nr 9 dot. zamknigcia przepust6w nad autostrad4

od Gdariska

(wgzeN Rusocin)

realizacjq

na dodatkowym odcinku

do Torunia, poniewaZ jest to odcinek koncesyjny.

Minister zapewnil,Ze problem ten zostanie rorvti4zany;

{

Al

z

Jednak

pkt l0

omawiaj4c

dotycz4cy zintensyfikowania dzialah rwiqzanych

z

ograniczeniem

nielegalnego przewoan rywno6ci przez granice przedstawicielka Ministerstwa Finans6w
Marzena Walczak zadeklarowala zwigkszenie czgstotliwo6ci crynno6ci kontrolnych przez

Krajow4 Administracjg Skarbow4 na granicach panstwa oraz zlurigkszenia wymiaru kar
grzywien o

100%o

zaprzew6z iywno6ci w celu zminimalizowania skali pr6b wwiezienia tych

produkt6w do Polski (rekomendacja nr 11);

w kwestii
w KGP

i

poruszanej

w pkt. 12 dr Popczyk (Pn ) poinformowal o odbytym

poruszanym temacie wsp6lpracy migdzy PZN-

i

Policj4

w

spotkaniu

zakresie szkoleri

funkcjonariuszy dotyczqcych legalnoSci prowadzenia gospodarki lowieckiej, kfusownictwa
i nielegalnego obrotu dziczym4. Szkolenia

te

odbgd4 sig

w

najblihszyn miesi4cu.

Wsp6lpraca tabgdzie r6wnie2 dotyczyla zabezpieczeniaprzez policjg polowari zakl6canych

i przerywanych przez ,,pseudoekolog6w". Podinsp. Jacek Witas
informacje przekazane przez przedm6wc9

i

z KGP potwierdzil

zadeklarowal pomoc policji

w

powy2szych

zagadnieniach;

w

zakresie pkt. 13 Minister Romanowski poinformowal

o

przyjgtej poprawce bud2etowej

dotycz4cej zabezpieczenia Srodk6w finansowych na stworzenia nowych etat6w

w Inspekcji

Weterynaryjnej oraz podniesienia uposaZeri dla zahudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej;

w

zakresie

pkt. 14 podinsp. Jacek Witas poinformowal, ze

caNy czas funkcjonuje

w Bialymstoku kom6rka policji (obejmuj4ca swym zasiggiem woj. podlaskie
przyjmujqca sygnaty podejrzenia

wdroLy| bemrzglgdne, szybkie

i

lubelskie)

o nielegalnym obrocie trzod4 chlewn4 porwalaj4ca
i skuteczne dzialania zmierzajqce do identyfikacji

ibezwzglgdnego ukarania os6b trudni4cych sig tym procederem. Jeaeli bgdzie potrzeba,
to powstan4 takie kom6rki w innych czgSciach kraju. Ponadto w KGP funkcjonuje podobna
kom6rka kryminalna obejmuj4ca swym zasiggiem dzialania teren calej Polski;

w larrestii poruszanej w pkt. 15 Minister Romanowski poprosil Policjg i Inspekcjg Drogow4
o wyczulenie

swoich funkcjonariuszy

o

zabezpieczenie

dr6g lokalnych

i

trakt6w przed

moZliwo 5ci4 niele galne go obrotu ttzod4 chlewn4;

pkt
o

16

-

Zmiana przepisfw ustauowych, w tym zmiana ustawy z dnia 28 wrzeSnia 1991 r.

lasach (Dz.U

z

2017

r.

poz.-788)

w taki spos6b,

Gospodarstwa Leinego Lasy Paristwowe

mieli

aby pracownicy Paristwowego

obowiqzek posiadania,

wykonywanych przez nich obowiqzkdw slu2bowych, uprawniefi do noszenia

w

ramach

i u2wania broni

palnej w celu redukcji nvierzqt wolno zyjqcych (dzikich), w tym dzikdw. Minister Konieczry
potwierdzil zasadno66 i kierunek zmiart,jednak podkreSlil, 2e zmiany te mog4 wyeliminowa6
zpracy c2956 pracownik6w le6nych, kt6rzy zr6inychprzycrq nie otrzymaj4 pozwolenia na
brori. Potrzebna jest roznowa z MSWiA w tym zakresie, aby ttrzyma6 kierunek powrotu
do noszenia

broni przez pracownik6w sluzby le$nej. Minister Romanowski zasugerowal

powolanie zespolu w skladzie przedstawicieli resort6w MSWiA

i MS celem rozstrrygnigcia

powstalych w4tpliwo6ci uwzglgdniaj4cych kwestie zdrowotne pracownik6w, stanowiska
biurowe, moZliwo6ci magazJmowania broni i zaproponowal przygotowanie do korica stycznia
projektu zmian ustawy, aby moima do korica lutego przeprocedowa6 tg ustawg;

pkt 17

Minister Romanowski poprosil Dyrektora Poplawskiego o nienwloczne

prrygotowanie projektu specustawy uwzglgdniaj4cy zmiany zaproponowane przez Ministra
Srodowiska;

pkt

18 temat wdroLenia pilotzthowego programu dla dzierhawc6w

i

zarz1dcow obwod6w

lowieckich w strefach - Termowizja do obserwacji i poszukiwania dziktw bgdzie tematem
spotkania Ministra Romanowskiego i Ministra Kowalczyka;

w lavestii zakupu i posiadania w rezerwie technicznej bgd4cej w dysporycji Agencji Rezerw
Materialowych 50 sztuk chlodni niezbgdnych do przechowywania tusz dzik6w (pkt 19)
przedstawiciel Ministerstwa Energii Marek Drzewiecki zaproponowal inny spos6b realizacjl
Ze wzglgdu na dlugi proces negocjacji Rz4dowego Programu Rezerw Strategicznych na lata

2017-2021 zakttp chlodni m6glby by6 nealizowany poza Programem. Wi42e sig to
zpozyskaniem przez ARM dodatkowych Srodk6w finansowych. Minister poprosil ME
o przedstawienie do korica stycznia sposobu realizacji zadania

pkt 20 dotycz1cy zabezpieczenia Srodk6w budZetowych na zakup potrzebnych chlodni
nabiehqc1 dzialalnoS6 IW jest nealizowany;

w zakresie pkt. 2l m6wi4cego o wdroZeniu Programu Bioasekuracji na terenie calego kraju
Dyrektor Poplawski poinformowal o otrzymanht z GIW projektu nowego programu, kt6ry
wyma ga j e s zcze kilku poprawek;

pkt 22 dotycz4cy przygotowania specustawy

wrv

z uchwal4 Rady Ministr6w i wieloletnim

planem budowy zapory przed migracj4 dzik6w wzdlu?,,$ciany wschodniej" granicy RP
realizuje MRiRW. Minister Romanowski poinformowal Dyrektora Departamentu PrawnoLegislacyjnego o przeslaniu w dniu 12-01-2018 r. przez Ministerstwo Infrastruktury uwag do

projektu przygotowanej specustawy. Minister Szweda-Lewandowski
o uwzglgdnienie uwag przeslanych z VtS do MRiRW

poprosil

w zakresie budowy zapory na terenach

park6w narodowych. Ponadto przedstawicielka KG Strazy Granicznej plk SG Lidia CieSlik

poprosila o uzgodnienie gotowego projektu specustawy z komendantami poszczeg6lnych
oddzial6w SG. Minister Romanowski zaproponowal uzgodn ienia z KGSG.
Podsumowuj4c 5 pkt programu posiedzenia Minister Romanowski poinformowal uczestnik6w
o bieZ4cej realizacji omawianych rekomendacji

w

nakazanych terminach

onz o cyklicznym

referowaniu Ministra Rolnictwa i Rozrvoju Wsi Premierowi wnioskizichwykonania.
6.

Przystgpuj4c do pkt.

6 programu posiedzenia

dotycz4cego planowanej realizacji zadafi przez

poszczeg6lne resorty po wprowadzeniu specustalvy - ustawy o zmianie niekt6rych ustaw

{,

w celu

ulatwienia zttralczania chor6b zaka2nych zvtierzqt Przewodnicz4cy poprosil Ministerstwa
i podlegle im slu2by o raportowanie w cyklach 2-tvgodniowych do MRiRW stanu bieZ4cego
wykonywania wg kompetencji zapis6w tej specustawy.
7.

Na zakoriczenie Minister Romanowski podzigkowal wszystkim resortom

i

sluzbom za duhe

zaanguhowanie w zwalczaniu choroby i minimalizowaniu skutk6w ASF.

Wnioski i zalecenia z posiedzenia:
opracowywanie kompendium wiedzy dot. kontroli produkt6w pochodzenia zwierzgcego

zakttalnymi wymaganymi wzorami dokument6w

i

przekazanie do GIS

-

Gl6wny Lekarz

Weterynarii;

przygotowanie

i

przedstawienie Ministrowi

do podpisu pisma

do Przewodnicz4cego Konwentu Marszalk6w Wojew6dztw RP

w sprawie

skierowanego

zorganizowania

spotkania zMarszalkami celem przekonania ich do srybszego uzgadniania nnianw planach

lowieckich

Dyrektor Departamentu Zarz4dzania Kryzysowego, Spraw Obronnych

i Ochrony Informacji Niejawnych MRiRW;
przeslanie do Wojewod6w procedury przeszukiwania obszar6w

i

zbierania zvilok dzik6w lub

ich szczqtk6w z zaleceniem przesylania przez WCZK miesigcznych plan6w przeszlkan
terenu w poszczeg6lnych powiatach do CZKMRiRW oraz Dow6dztwa Operacyjnego RSZ

-

Dyrektor Departamentu Zarz4dzania Kry4'sowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji
Niejawnych MRiRW
przygotowanie do korica styczria projektu zrnian ustawy z dnia 28 wrzeSnia

(Dz.U 22017 r. poz.7SS)

-

Minister Srodowiska;

nieztxiloczne przygotowanie projektu specustawy uwzglgdniai qcej
tr-owieckie zaproponowane przezMinistra Srodowiska

-

w

nriany ustawy

Prawo

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

przedstawienie do korica stycznia sposobu realizacji zakupu

technicznej bgd4cej

I99l r. o lasach

i

posiadania

w

rezerwie

dyspozycji Agencji Rezerw Materialowych 50 sztuk chlodni

niezbgdnych do przechowywania tusz dzik6w

-

Minister Energii;

prrygotowanie projektu nowego Programu Bioasekuracji na terenie calego kraju

-

Minister

Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
przygotowanie specustawy wraz z uchwal4 Rady Ministr6w

i wieloletnim

planem budowy

zapory przed migracj4 dzik6w wzd\u2 ,,6ciany wschodniej" granicy RP uwzglgdniaj4c
poprawki MI i MS oraz uzgodnienie z KGSG

raportowanie

w

cyklach 2-tygodniowych

wg kompetencji zapis6w tej specustawy

z dnia

-

- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
do MRiRW stanu bieZ4cego wykonywania

Ministerstwa i podlegle im slu2by ujgte w ustawie

14 grudnia 2017 r. o zmianie nieh6rych ustqw w celu ulatwienia nyalczqnia chor6b

zakainych zwierzqt (Dz. U. 22017 r., poz. 50).

(

9.

Posiedzenie MZ ds. ASF zakoriczylo sig o godz. 14.15.

Sporz4dzil: Sekretarz Zespolu -

Dyrektor Departamentu

Zarz4dzania Kryzysowego, Spraw Obronnych

i Ochrony Informacji Niejawnych
Mieczyslaw Mosakowski
Zaakceptow

al: Przewodnicz4cy

MZ ds. A SF
Podsekretarz Stanu w MRiRW
po s ied

zenia

Rafal Romanowski

Zatwierdzi\:

Przewodnicz1cy Zespolu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krrysztof Jurgiel

ELNIK

IN

