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MINISTER R
I ROZ

Rekomendacje
dzialafi dot. zm i ni m alizowania ry zyka r ozpr zestrzenienia si g wi ru sa ASF
na tereny dotychczas wolne od ASF na terytorium RP, a tym samym skuteczne
71nalczanie
choroby w dotychczasowych strefach obi gtych ograniczeniami
wynikai4ce z ustal
05.01.2018 .. , p."re."m Rady Ministr6w,
,,[apy drogowej"'
(p
ds. ASF w dniu 09.01.2018 r.)

Zagadnienie

Lp.

I

odpowiedzialnv

Przeprowadzenie przez PZN- i Lasy Paristwowe
weryfikacji wieloletnich plan6w hodowlanych
w zakresie rekomendacj i RZZK wraz z

Podmiot
wsp6lodpowiedzialnv

Termin
realizacii

Ministerstwo

Polski Zwi4zek

Do kofca lutego

Srodowiska

tr-owiecki i Lasy
Paristwowe

2018 r.

Zredukowad populacjg dzik6w do poziomu 0,1
osobnika nakm'na terenie calego kraju

Ministerstwo

Polski Zwi4zek
tr-owiecki i Lasy

Do korica marca
2018 r.

Ustanowienie barier w postaci plot6w
elektrycznych i/lub zapachowych po okre6leniu

Ministerstwo

weryfi kacj 4 strategi

i

obniLania populacj

i

dzik6w realizowanej zgodnie z
rekomendacj amiRZZK
2.

A.

Srodowlska

Paristwowe
3.

Srodowiska

zasiggu infekcji wok6l Warszawy

Wojewodowie

Ministerstwo
Srodowiska,

Ministerstwo
Spraw

Wewngtrznych

i Administracji,
Ministerstwo
Obrony Narodowej,
Polski Zwiyzek

owiecki, Lasy
Pafistwowe,
Inspekcja

tr

Weterynaryina
t

Przyjgtej

ta47 posiedzeniuGZ

ds. ASF w dniu

Od kofca
stycznia 2018 r.

Paristwowe

Zintensyfikowa6 poszukiwania padtych dzik6w

4.

Polski Zwi4zek
tr-owiecki i Lasy

22 grudnia2017 r.

Sprawg prou'adzi: (Andrzej Wolek), tel.:1334

Proces ciqgly

Zagadnienie

Lp
5.

Dalsza r ealizacja dziatafi zapobiegaj 4cych
r ozprzestrzenianiu si g afrykariskie go pomoru
Swiri (ASF) na terenach pozostaj4cych w
zarz4dzie PGL LP w zakresie poszukiwania

odoowiedzialnv

Podmiot
wsp6lodpowiedzialnv

Ministerstwo

Lasy Pafistwowe,

Srodowiska

PZtr , Inspekcja

Termin

realizacii
Proces ciqg+y

Weterynaryjna

martwych dzik6w
6.

Zapewnil b erw zglgdne i skuteczn e zw alczanie
klusownictw a szczeg6lnie na obszarach
zagrohonych wyst4pieniem lub na kt6rych
wystgpuje ASF

Wojewodowie

Ministerstwo

Proces ciqgty

Spraw

Wewngtrznych

i Administracji,
Ministerstwo
SprawiedliwoSci,

Ministerstwo
Srodowiska,

Prokurator
Generalny,

Polski Zwi4zek

owiecki, Lasy
Paristwowe
Generalna Dyrekcja

tr

7.

Zamkn46 przepusty dla rwierryny dzikiej
wzdhfi autostrady:
- AZ od strony p6lnocnej od Strykowa do

Ministerstwo
Infrastruktury
i Budownictwa

Niezwlocznie

Dr6g Krajowych
i Autostrad

Warszawy

8.

orazwzd\aZautostrady Al od strony
zachodniej od Strykowa do Torunia

Zamknigcie przejfil dla zwierz4t dzikich na
autostradach:

-

AZ od Warszawy do wgzla w Strykowie,
A1 od wgzla w Strykowie do wgzla Lubicz.

Ministerstwo
Infrastruktury
i Budownictwa

Dr6g Krajowych
i Autostrad

Generalna Dyrekcja

Niezwlocznie

9.

Zamknigcie przepust6w nad autostrad4 A1 na
dodatkowym odcinku od Gdariska (wgzel
Rusocin) do Torunia wraz z automatycznym
monitoringiem termowi zyjnym

Ministerstwo
lnfrastruktury
i Budownictwa

Generalna Dyrekcja
Dr6g Krajowych
i Autostrad

Niezwlocznie

10.

Z inten syfi ko w

ad dzialania zw i4zane z
ograniczeniem nielegalnego przewozu
finoSci przez granice: l4dowe, morskie,
powietrzne, w celu zminimalizowania udzialu
czynnika ludzkiego w przenoszeniu choroby na

Ministerstwo

Krajowa
Administracja

Proces ciqgty

11

Finans6w

Skarbowa,

Ministerstwo
Spraw

znaazne odleslo6ci

Wewngtrznych

Wzmocnione egzekwow anie przez
Ministerstwo Finans6w sankcj i finansowych

i Administracji,
Stra?Graniczna
Krajowa
Administracja

nakladanych na po dr oLny ch za
nieprzestrzeganie przepis6w dotycz4cych
zakazt wwozu na terytorium RP 2ywno6ci
p ochodzenia zw ierzgce go. D oty czy pr zede

wszystkim woj ew6dztw: lubelskiego,
podlaskiego i warmirisko - mazurskiego

Ministerstwo
Finans6w

Skarbowa

Od stycznia
2018 r.

Zaeadnienie

Lp.

t2.

W zwi4zku ze rwalczaniem ASF, Policja
udzieli pomocy Stra2y LeSnej lub Panstwowej
Str aLy tr-owieckiej, j eZe

ta
lJ.

14.

I

i prow adzone przez

odpowiedzialnv

Ministerstwo
Spraw
Wewngtrznych

nich dzialaniazabezpieczaj4ce w stosunku do
os6b, kt6re Swiadomie utrudniaj4 prowadzenie
odstrzafu sanitarnego dzik6w, okaZ4 sig
nieskuteczne lub bgd4 stanowi6 zagroilenie dla
Zycia lub zdrowia os6b

i Administracji

Zabezpieczenie Srodk6w finansowych na
stworzenie nowych etat6w w Inspekcji
Weterynaryjnej oraz podniesienia uposaZeri dla
zatrudnionych w Inspekcj i Weterynaryjnej

Ministerstwo

Wdrozyi w przypadku zg)oszenia podejrzenia

Ministerstwo

Podmiot
wsp6lodpowiedzialnv

Komenda Gl6wna
Policji,

Termin

realizacii
Proces ciqgty
wg potrzeb

Stra2 Le5na,

Paristwowa StraZ

l,owiecka,
Inspekcja
Weterynaryjna

Finans6w

o nielegalnym obrocie trzod1 chlewn4

Spraw

bezwzglgdne, szybkie i skuteczne dzialania
zmierzaj4ce do identyfik acji i bezwzglgdnego
ukarania os6b trudni4cych sig tym procederem,
kt6ry jest bardzo skutecznym narzgdziem
podtrrymywaniazachorowafi u Swiri i
moZliwoSci r ozprzestrzenienia wirusa na
znaczrre obszary kraju; zaistniala sytuacja moZe
byd prryczyn4 powstania wielomiliardowych

Wewngtrznych

i Administracji

Ministerstwo
Rolnictwa i
Rozrvoju Wsi,
Gl6wny Lekarz
Weterynarii
Komenda Gl6wna
Policji,
Inspekcja
Weterynaryjna

W ramach
nowelizacji
ustawy
budZetowej na
2018 r.
Proces ciqgry

(PLN) strat w produkcji trzody chlewnej i w

15.

t6.

pozostatych obszarach rolniczej aktywnoSci w
Polsce przez koleine lata
W przypadku wyst4pienia nowych ognisk ASF,
skutecme zabezpieczenie dr6g lokalnych i
trakt6w przed mozliwo6c i4 nie legalnego obrotu
trzoda chlewna
Zmiana przepis6w ustawowych, w tym zmiana
ustawy zdnia28 wrzeSnia 1991 r.-o lasach
(Dz.U 22017 r. poz.-788) w taki spos6b, aby
pracownicy Paristwowego Gospodarstwa
LeSnego Lasy Paristwowe mieli obowi4zek
posiadania, w ramach wykonywany ch przez
nich obowi4zk6w sluZbowych, uprawnieri do
noszenia i u|ywania broni palnej w celu
redukcj i zw ierz4t wolno Ly j4cy ch (dzikich), w
tym dzik6w.-MRiRw Redukcja taka powinna
obejmowa6 przede wszystkim uSmiercanie
zwierz4t wolno Lryj1cych (dzikich) w ramach:
a) nakaz6w, zakaz6w i ograniczeh (w tym
poprzez odstrzal sanitarny dzik6w),
wprowadzanych na podstawie przepis6w o
ochronie zdrowia ztvierz4t oraz zwalczaniu
chor6b zaka2ny ch zw ierz1t,
b) ograniczenia populacji zvtierz4tdzikich
przeprowad zany ch na podstawie przepis6w
o ochronie przyrody, o ochronie zwierz4t
or az przepis6w Prawa lowieckiego,

c)

polowari na rwierzEtalowne

Ministerstwo
Spraw
Wewngtrznych

i Administracii
Ministerstwo
Srodowiska

Komenda Gl6wna
Policji,
Inspekcja
Wetervnarvina
Lasy Paristwowe

Proces ciqg$

Niezwlocznie

Lp

17.

Zagadnienie

odpowiedzialnv

Podmiot
wsp6lodpowiedzialnv

Termin

realizacii

Nowelizacja ustawy z dnia 13 pa2dziemika
1995 r. Prawo lowieckie (Dz. U z20lj r. poz.7295) oraz akt6w wykonawcrych, kt6re
umoZliwi4 bardziej skuteczne rozrzedzenie
ggstoSci populacj i dzika oraz wzmocnienie
nadzoru nad tym procesem

Ministerstwo
Rolnictwa i
Rozwoju Wsi

Wprowadzenie pilotaZowego programu dla
dzierzawc6w i zarz4dc6w obwod6w
lowieckich w strefach - Termowizja do
obserwacji i poszukiwania dzik6w

Ministerstwo

Polski Zwi4zek

Srodowiska

Lowiecki,

Dokonanie zmiany Rz4dowego Programu
Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021w
zakresie posiadania w rezerwie technicznej
bgd4cej w dyspozycji Agencji Rezerw
Materialowych chlodni niezbgdnych do
przechowywania tusz dzik6w

Ministerstwo
Energii

Zabezpieczenie Srodk6w bud2etowych
zakup potrzebnych chlodni

Ministerstwo

Ministerstwo

Do korica lutego

Finans6w

Rolnictwa i
Rozwoju
Wsi/Gl6wny
Lekarz Weterynarii

2018 r.

2l

Wdrozenie Programu Bioasekuracji na terenie
calego kraju

Ministerstwo
Rolnictwa
i Ronvoju Wsi

Gl6wny Lekarz
Weterynarii

Etapami w 2018 r.

22.

Przygotowanie specustawy wraz z uchwal4
Rady Ministr6w i wieloletnim planem budowy
zapory przed migracj4 dzik6w wzdlu2,,sciany

Ministerstwo
Rolnictwa i
Rozwoju Wsi

Gt6wny Lekarz
Weterynarii

I kw.2018 r.

18.

19.

20

Ministerstwo

Nienvlocznie

Srodowiska,

Polski Zwiyzek
tr-owiecki

Niezwlocznie

Lasy Paristwowe

Ministerstwo
Rolnictwa i
Rozwoju Wsi,

Gl6wny Lekarz
Weterynarii

Niezrvlocznie w
ramach
harmonogramu
dzialania ARM

wschodniej" granicy RP

DYREKTOR DEPARTAMENTU

