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        Przesyłam Państwu informacje dotyczące wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju wsi w sprawie wprowadzenia w 2019 r. 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".

Aktualnie projekt tego rozporządzenia znajduje się na etapie uzgodnień. Można go znaleźć na stronie 
internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320706.

Projekt powiela rozwiązania obowiązujące w programie obowiązującym i realizowanym w roku 
2018. Poniżej przedstawiam Państwu najważniejsze zapisy związane z Państwa działalnością. Proszę 
jednak pamiętać, że przedmiotem omówienia są zapisy projektu, który w każdej chwili może ulec 
zmianie. Przedstawiając poniżej projekt programu w przypadku rozwiązań takich samych jak w roku 
2018, nie będzie to stwierdzane. Natomiast w przypadku rozwiązań nowo proponowanych będzie to 
wyraźnie zaznaczone.

Zgodnie z obecnie dostępnymi zapisami program w roku 2019 ma być stosowany od 1 stycznia 2019 
r. a rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W projekcie programu, podobnie jak w roku 2018, określa się tzw. obszar działań 
średnioterminowych związanych ze zwalczaniem ASF (WAMTA - Wider Area for Medium Term 
Actions), na którym zgodnie ze strategią zwalczania ASF dla wschodniej części Unii Europejskiej 
(SANTE/7113/2015-Rev-7) będą prowadzone następujące działania:

1) redukcja populacji dzików prowadzona zarówno przez polowania, jak i odstrzał sanitarny;

2) skierowane na zwiększenie udziału samic dzika w obniżaniu populacji tego gatunku zwierząt;
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3) wprowadzenie zakazu karmienia dzików.

Wśród celów programu związanych z myślistwem znalazły się:

 1) zwrot kosztów pozyskiwania dzików w ramach odstrzału sanitarnego na obszarze 
ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami, obszarze zagrożenia oraz na obszarze 
WAMTA i na innych obszarach, na których jest prowadzony odstrzał sanitarny;

2) finansowanie pozyskiwania dzików w ramach polowań na obszarze ochronnym, obszarze 
objętym ograniczeniami, obszarze zagrożenia oraz obszarze WAMTA;

3) unieszkodliwienie tusz dzików pochodzących z polowania na obszarze zagrożenia i obszarze 
objętym ograniczeniami, niezagospodarowanych przez myśliwych;

4) unieszkodliwienie tusz lub szczątków padłych dzików, które nie mogą być zagospodarowane 
przez myśliwych na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze 
ochronnym;

5) wypłatę środków za zgłoszenie znalezienia zwłok dzików padłych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;

6) dofinansowanie bezpiecznego usuwania zwłok dzików padłych na obszarze ochronnym, 
obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia;

7) dofinansowanie odłowu dzików, zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 8g albo art. 46 ust. 3 pkt 8h 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt, a także uśmiercenia oraz transportu i unieszkodliwiania zwłok 
odłowionych dzików;

Ze względu na sytuację epizootyczną województwa świętokrzyskiego założenia projektu 
zostaną omówione w odniesieniu do strefy ochronnej i obszarów pozostałych.

Każdą tuszę odstrzelonego dzika znakuje się znakiem zawierającym numer kolejny tuszy, numer 
koła łowieckiego, miejscowość i datę pozyskania tuszy.

Myśliwi, pracownicy Służby Leśnej i Straży Granicznej oraz osoby mające kontakt z martwymi 
dzikami mają obowiązek zgłoszenia organom Inspekcji Weterynaryjnej faktu znalezienia zwłok 
dzików.

Każdy odstrzelony dzik na obszarze ochronnym jest niezwłocznie dostarczany do położonego na 
tym samym obszarze:

1) punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub

2) innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być 
przechowywane tusze lub skóry dzików.

Za dziki pozyskane w ramach polowania, dostarczone do punktu lub zakładu, o których mowa 
powyżej, powiatowy lekarz weterynarii wypłaca dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub 
dyrektorowi parku narodowego w przypadku wykonywania polowań na obszarze Parku 
Narodowego, kwotę:
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1) 650 zł brutto - za samice przelatki i starsze samice dzika;

2) 300 zł brutto - za pozostałe dziki.

Powyższa kwota obejmuje w szczególności zryczałtowane koszty:

1) polowania i bioasekuracji myśliwego podczas polowania;

2) pobrania próbek, transportu upolowanych dzików oraz dojazdu myśliwego na obszar 
ochronny;

3) przetrzymywania tusz dzików w kontenerach chłodniczych;

4) unieszkodliwienia tusz dzików, wraz ze wszystkimi częściami ciała odstrzelonych dzików, 
które nie zostaną zagospodarowane przez myśliwych, z wyjątkiem tusz dzików, w 
odniesieniu do których uzyskano dodatni wynik badania laboratoryjnego, oraz tusz 
przechowywanych z tymi tuszami w kontenerze chłodniczym, w tym transportu do 
przedsiębiorstwa lub zakładu w rozumieniu art. 24 rozporządzenia nr 1069/2009.

W punktach i zakładach, o których mowa powyżej, tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje 
się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór 
dzików z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się wirusa 
ASF.

Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza oględziny tuszy, zwracając uwagę na zmiany 
chorobowe, które mogą wskazywać na zakażenie wirusem ASF.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1069/2009:

1) wszystkie znalezione zwłoki dzików,

2) wszystkie tusze wraz ze wszystkimi częściami ciała odstrzelonych dzików, w tym sierść i 
skóra, w odniesieniu do których uzyskano dodatni wynik badania laboratoryjnego w kierunku 
wykrycia ASF,

3) narogi i patrochy oraz inne części ciała odstrzelonego chorego dzika

- na obszarze ochronnym są kwalifikowane jako materiał kategorii 1 oraz podlegają usunięciu i 
przetworzeniu zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 1069/2009 lub zgodnie z odstępstwem 
przewidzianym w art. 19 rozporządzenia nr 1069/2009.

Patrochy odstrzelonego dzika na obszarze ochronnym, w odniesieniu do którego uzyskano ujemny 
wynik badania laboratoryjnego, są kwalifikowane jako materiał kategorii 2 oraz podlegają 
usunięciu i przetworzeniu zgodnie z art. 13 rozporządzenia nr 1069/2009

Tusze odstrzelonych dzików na obszarze ochronnym, bez patrochów, w odniesieniu do których 
uzyskano ujemny wynik badania laboratoryjnego w kierunku wykrycia ASF, a które nie są 
przeznaczone do spożycia przez ludzi, są kwalifikowane jako materiał kategorii 3 oraz podlegają 
usunięciu i przetworzeniu zgodnie z art. 14 rozporządzenia nr 1069/2009.

Dzierżawcy, zarządcy obwodów łowieckich oraz dyrektorzy parków narodowych okresowo, nie 
rzadziej niż raz na kwartał, sprawdzają rzetelność dokumentowania przez myśliwych wykonywania 
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polowań na dziki na obszarze ochronnym i niezwłocznie informują powiatowego lekarza weterynarii 
o ujawnionych w tym zakresie nieprawidłowościach.

Powiatowy lekarz weterynarii weryfikuje w miarę możliwości, nie rzadziej niż raz na kwartał, 
liczbę zgłaszanych przez myśliwych dzików pozyskanych w ramach polowania z rzeczywistą liczbą 
tusz tych zwierząt znajdujących się z punktach skupu dziczyzny i innych miejscach ich czasowego 
przetrzymywania.

O b s z a r  W A M T A

Obszar WAMTA stanowi terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmujące gminy, które:

1) w całości lub części są położone w pasie do 100 km od granicy Rzeczypospolitej Polskiej z 
Federacją Rosyjską Litwą, Białorusią i Ukrainą, z wyjątkiem gmin położonych w obszarze 
objętym ograniczeniami, obszarze zagrożenia i obszarze ochronnym, oraz

2) w całości lub części są położone w pasie do 100 km od zewnętrznej granicy obszaru objętego 
ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, z wyjątkiem gmin leżących w obszarze ochronnym.

Obszarem WAMTA na terenie województwa świętokrzyskiego nie są objęte powiaty: 
włoszczowski, jędrzejowski, kazimierski w całości oraz gmina Kije w powiecie pińczowskim, 
gmina Słupia Konecka w powiecie koneckim oraz gminy Łopuszno, Piekoszów i Chęciny – 
obszar wiejski w powiecie kieleckim.

Graficzne przedstawienie obszaru WAMTA jest zamieszczone na stronie internetowej Głównego 
Inspektoratu Weterynarii pod adresem www.wetgiw.gov.pl.

Za dziki pozyskane w ramach polowania na obszarze WAMTA powiatowy lekarz weterynarii 
wypłaca dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub dyrektorowi parku narodowego, w 
przypadku wykonywania odstrzału sanitarnego na obszarze parku narodowego, kwotę:

1) 650 zł brutto - za samice przelatki i starsze samice dzika;

2) 300 zł brutto - za pozostałe dziki.

Powyższa kwota obejmuje w szczególności zryczałtowane koszty:

1) polowania i bioasekuracji myśliwego podczas polowania;

2) pobierania próbek do badań laboratoryjnych od dzików wykazujących objawy chorobowe 
przed odstrzałem;

3) unieszkodliwienia tusz dzików, o których mowa w pkt 2, wraz ze wszystkimi częściami ciała 
odstrzelonych dzików, w tym transportu do przedsiębiorstwa lub zakładu w rozumieniu art. 
24 rozporządzenia nr 1069/2009.

Dzierżawcy, zarządcy obwodów łowieckich i dyrektorzy parków narodowych okresowo, nie 
rzadziej niż raz na kwartał, sprawdzają rzetelność dokumentowania przez myśliwych wykonywania 
polowań na dziki na obszarze WAMTA i niezwłocznie informują powiatowego lekarza weterynarii 
o ujawnionych w tym zakresie nieprawidłowościach.

Powiatowy lekarz weterynarii weryfikuje w miarę możliwości, nie rzadziej niż raz na kwartał, 
liczbę zgłaszanych przez myśliwych pozyskanych w ramach polowań dzików z rzeczywistą liczbą 
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tusz tych zwierząt znajdujących się z punktach skupu dziczyzny i innych miejscach ich czasowego 
przetrzymywania.

Inne działania podejmowane w związku z zagrożeniem wystąpienia lub wystąpieniem ASF u 
dzików

1. Po stwierdzeniu ASF u dzika powiatowy lekarz weterynarii zarządza środki zwalczania ASF, 
zgodnie z przepisami o zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń wydanymi na podstawie art. 
47 ust. 1, art. 48a ust. 3 i art. 61 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

2. Powiatowy lekarz weterynarii w gospodarstwach położonych w wyznaczonym obszarze o 
promieniu 10 km wokół stwierdzonego przypadku ASF u dzika może:

1) przeprowadzić badanie kliniczne świń;

2) dokonać indywidualnego oznakowania świń;

3) pobrać od świń próbki do badań laboratoryjnych w kierunku wykrycia ASF;

4) nakazać ubój lub zabicie świń, na podstawie art. 44 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, po 
przeprowadzeniu analizy ryzyka uwzględniającej w szczególności:

a) sytuację epizootyczną, w szczególności występowanie ASF u dzików,

b) zagęszczenie populacji dzika na danym terenie,

c) poziom bioasekuracji gospodarstwa.

3. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia ASF u dzików powiatowy lekarz 
weterynarii może:

1) zarządzić poszukiwanie padłych dzików;

2) zarządzić odstrzał sanitarny dzików;

3) nakazać odłów dzików, które następnie będą podlegały uśmierceniu.

W ramach programu w 2019 r. odławianie dzików prowadzi się za pomocą 5 odłowni, zgodnie z 
zezwoleniem ministra właściwego do spraw środowiska, o którym mowa w art. 44 ust. 3 ustawy z 
dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033).

Odławianie dzików prowadzi się w celu:

1) uśmiercania watah (stad) dzików; uśmiercone dziki poddaje się badaniom laboratoryjnym w 
kierunku ASF, w sposób opisany w ust. 3.2.3;

2) sprawdzenia wielkości migracji dzików z terytorium Białorusi i ich ewentualnego zarażenia 
wirusem ASF;

3) oceny szerzenia się wirusa ASF w obrębie watah dzików.

Odstrzał sanitarny dzików
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Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 8 i art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt powiatowy lekarz weterynarii albo wojewoda 
nakazuje dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego 
dzików.

Zgodnie z art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1614), lub otulinach w rozumieniu tej ustawy powiatowy lekarz weterynarii albo wojewoda nakazuje 
Polskiemu Związkowi Łowieckiemu wykonanie odstrzału sanitarnego dzików.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt minister właściwy do spraw rolnictwa może zarządzić 
odstrzał sanitarny na całości lub części terytorium kraju.

Wysokości stawek wypłacanych za dzika odstrzelonego w ramach odstrzału sanitarnego są 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 47a ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Aktualnie obowiązuje 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r. (Dz.U. z roku 2018, 
poz. 2194) ustalające wysokość ryczałtu na 600 złotych za każdą odstrzeloną sztukę dzika samicy 
przelatki lub dorosłej samicy dzika oraz 300 złotych za innego dzika. 

Dzierżawcy, zarządcy obwodów łowieckich i dyrektorzy parków narodowych okresowo, nie 
rzadziej niż raz na kwartał, sprawdzają rzetelność dokumentowania przez myśliwych wykonywania 
odstrzału sanitarnego na obszarze ochronnym, obszarze zagrożenia, obszarze objętym 
ograniczeniami i obszarze WAMTA i niezwłocznie informują powiatowego lekarza weterynarii o 
ujawnionych w tym zakresie nieprawidłowościach.

Powiatowy lekarz weterynarii weryfikuje w miarę możliwości, nie rzadziej niż raz na kwartał, 
liczbę odstrzelonych w ramach odstrzału sanitarnego dzików zgłaszanych przez myśliwych z 
rzeczywistą liczbą tusz tych zwierząt znajdujących się z punktach skupu dziczyzny i innych 
miejscach ich czasowego przetrzymywania na obszarze ochronnym, obszarze zagrożenia i obszarze 
objętym ograniczeniami.

Zgłaszanie znalezienia zwłok padłych dzików

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej myśliwi oraz pracownicy Służb Leśnych mogą 
przeprowadzać poszukiwanie padłych dzików. W przypadku zgłoszenia organom Inspekcji 
Weterynaryjnej znalezienia zwłok dzika innych niż dzika zabitego w wypadku komunikacyjnym, od 
których jest możliwe pobranie próbek do badań laboratoryjnych, powiatowy lekarz weterynarii 
wypłaca dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub dyrektorowi parku narodowego lub 
zarządcy lasów miejskich kwotę:

1) 200 zł brutto - za znalezione zwłoki dzika na obszarze ochronnym, obszarze objętym 
ograniczeniami i obszarze zagrożenia;

2) 100 zł brutto - za znalezione zwłoki dzika na pozostałym obszarze kraju.

Osoba dokonująca zgłoszenia osobiście wskazuje miejsce, gdzie znajdują się zwłoki dzika, lub 
przekazuje informacje umożliwiające odnalezienie zwłok.
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Bezpieczne usuwanie zwłok padłych dzików

Na terytorium całego kraju zwłoki padłych dzików muszą być bezpiecznie usuwane. Powiatowy 
lekarz weterynarii dofinansowuje bezpieczne usunięcie zwłok padłych dzików odnalezionych 
podczas zbiorowej akcji aktywnego poszukiwania tych zwłok na obszarze ochronnym, obszarze 
objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia. Wysokość dofinansowania wynosi 170 zł brutto za 
sztukę padłego dzika. Powyższa kwota obejmuje dojazd na miejsce znalezienia, załadunek, transport 
do wskazanego miejsca i unieszkodliwienie tych zwłok.

W przypadku nieznalezienia zwłok padłych dzików na miejscu ich aktywnego poszukiwania 
podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie unieszkodliwiania przysługuje dofinansowanie 
kosztów dojazdu.

Zakaz dokarmiania dzików

Na obszarze całego kraju obowiązuje zakaz dokarmiania dzików.

Finansowanie odłowu dzików, ich uśmiercenia, transportu i unieszkodliwienia zwłok

Powiatowy lekarz weterynarii, w przypadku wydania nakazu przeprowadzenia odłowu dzików, a 
następnie ich uśmiercenia oraz transportu zwłok i unieszkodliwienia zwłok uśmierconych dzików, 
wypłaca wykonawcy tego nakazu kwotę w wysokości 700 zł brutto za dzika, niezależnie od płci i 
masy ciała zwierzęcia.

Bardzo proszę o przekazanie powyższych informacji do wszystkich kół łowieckich.

                     

Podpis

Mariusz Gwardjan

Zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 
Lekarza
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Dokument niniejszy został podpisany elektronicznie zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2013, poz. 262 t. j. 
z późn. zm.). Weryfikację poprawności podpisu można przeprowadzić za pomocą jednej z wielu aplikacji dostępnych nieodpłatnie w Internecie, np. na 
stronie: www.certum.pl
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