Warszawa, dnia 18 października 2021 r.

I N S P E K C JA WE T E R Y N A R Y JN A
GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII

Mirosław Welz
Wojewódzcy Lekarze Weterynarii
wszyscy
Nasz znak:

WChZZ.432.425.2021

Dot. sprawy nr:

-

pismo z dnia:

-

W związku z koniecznością intensyfikacji działań związanych z dostosowaniem do wymogów
bioasekuracji, wynikających z przepisów załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru
świń

zwany

dalej

RWK

2021/605,

w szczególności w zakresie posiadania ogrodzeń oraz wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego, w
załączeniu ponownie przekazuję do wykorzystania służbowego i dystrybucji wśród hodowców świń
następujące dokumenty:
1. Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w
liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji
pasz spoza gospodarstwa”.
2. Propozycję do ewentualnego wykorzystania wzoru dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego
dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”
3. Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w
gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia
7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.
4. Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego
Dokumenty

te

dostępne

są

również

na

stronie

internetowej

GIW

pod

linkiem:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin w zakładce: Wdrażanie wymagań
Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 i powinny być od dnia 20 października 2021 r.
dostępne na stronach internetowych wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii.
Jednocześnie wyjaśniam, iż załączone do pisma wzory dokumentów mają charakter poglądowy, co
oznacza, że inne plany sporządzone przez producentów świń, a odpowiadające wymaganiom RWK
2021/605 powinny być respektowane przez wszystkie organy Inspekcji Weterynaryjnej. Załączone wzory
dokumentów są kierowane przede wszystkim do rolników (zwłaszcza prowadzących małe i średnie
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gospodarstwa), którzy zwracają się do terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej o pomoc i wskazówki,
w tym zakresie. Tak więc, plany zatwierdzone dotychczas przez powiatowych lekarzy weterynarii są
obowiązujące i nie wymagają zmian. Mając na uwadze fakt, że zatwierdzenie planu bezpieczeństwa
biologicznego stanowi tylko jeden z wymogów, umożliwiających uzyskanie pozwolenia na przemieszczenie
świń, Główny Lekarz Weterynarii nie widzi, w odniesieniu do przedmiotowego planu, podstaw do
wydawania osobnej decyzji, ponieważ w jego ocenie zatwierdzenie to nie stanowi, w tym kontekście
przedmiotu odrębnej sprawy administracyjnej.
Warunkiem skutecznego wdrożenia bioasekuracji jest zawsze świadomość posiadaczy zwierząt, co do
konieczności przestrzegania określonych zasad, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko występowania zakażeń
zwierząt, co należy osiągnąć przede wszystkim przez intensywne akcje informacyjne oraz szkolenia.
Ponadto niski poziom dostosowania gospodarstw do wymogów bioasekuracji wynikających z RWK
2021/605, w tym w szczególności w zakresie opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego
w każdym z województw, może w konsekwencji doprowadzić do poważnych problemów w zakresie
możliwości przemieszczania świń poza obszary objęte ograniczeniami I, II i III.
Mając na uwadze powyższe zobowiązuje Państwa do przekazania planów bezpieczeństwa
biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie oraz wytycznych dotyczących praktycznego wdrażania
zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami
załącznika II RWK 2021/605 do rolników otrzymujących świnie:
- Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie do
300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza
gospodarstwa” za pośrednictwem Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR) i doradców terenowych w
poszczególnych gminach w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym bezpośrednio lub pośrednio poprzez
sołtysów;
- Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie
powyżej 300 sztuk średniorocznie” ma być przekazany przez powiatowych lekarzy weterynarii, wraz z
wytycznymi dotyczącymi praktycznego wdrażania przedmiotowych zasad do

w/w gospodarstw

utrzymujących świnie.
Dodatkowo wzory w/w dokumentów muszą być dostępne we właściwych biurach powiatowych
ARiMR, Regionalnych Izbach Rolniczych, ODR, właściwych jednostkach samorządu terytorialnego oraz
związkach branżowych.
Ponadto proszę o nawiązanie współpracy z właściwą miejscowo Kurią Diecezjalną, w celu
rozpropagowania przedmiotowych informacji poprzez parafie.
Mając na uwadze powyższe oraz realne ryzyko braku możliwości wywozu świń poza obszar objęty
ograniczeniami I, II i III ze względu na brak dostosowania znaczącej części gospodarstw do wymagań
bioasekuracji wynikających z RWK 2021/605, proszę o potraktowanie niniejszej sprawy priorytetowo i
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dołożenie wszelkich starań w celu dotarcia z przedmiotowymi informacjami do jak najszerszej liczby
hodowców świń.
Informuję także, że termin na zapewnienie ogrodzeń ochronnych co najmniej dla pomieszczeń, w
których utrzymywane są świnie, oraz budynków, w których przetrzymuje się paszę i ściółkę musi zostać
przedłużony, a brak jego spełnienia nie powinien być egzekwowany przez powiatowych lekarzy weterynarii
do czasu, który zostanie podany odrębnym pismem. Wiąże się to z trwającym naborem wniosków do
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie dofinansowania zabezpieczenia przed ASF,
poprzez m. in. ogrodzenie gospodarstw utrzymujących świnie.
Posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego należy traktować rygorystycznie, przy czym przy
pierwszej przesyłce po dacie 1 listopada 2021 r. należy przekazać rolnikom utrzymującym świnie
informację, że każda kolejna przesyłka nie będzie już możliwa bez przedstawienia zatwierdzonego planu
bezpieczeństwa biologicznego.

Mirosław Welz
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:
1.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
3.
Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG.
4.
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS"
5.
Krajowa Rada Izb Rolniczych
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