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Inspekcja Weterynaryjna
• Nie jest w stanie samodzielnie zwalczyć,

niektóre choroby zakaźne zwierząt. Wystąpienie
chorób, które zwalcza się poprzez Plany
Gotowości, powoduje dotkliwe straty
gospodarcze dla kraju oraz powoduje
reperkusje polityczne i międzynarodowe.



Istniejące zagrożenia
• W ostatnim roku wystąpiło ponad 50 przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na 

terenie Polski. Sytuacja w strefie występowania choroby cały czas jest dynamiczna, co 
powoduje stałe zagrożenie (wg danych na 4.05.2015r – 59 ognisk ASF). 

• Grypa ptaków (AI), występowała na terenie Polski w 2007 roku. Zagrożenie dla Polski 
stanowią wędrowne ptaki dzikie oraz obrót drobiem z krajami występowania choroby. W 
ostatnim roku występują pojedyncze ogniska HPAI na terenie Holandii, Wielkiej Brytanii, 
Niemiec. 

• Choroba niebieskiego języka - dotychczas nie występuje w Polsce, jednak ze względu na 
kontakty handlowe z krajami występowania (Rumunia, Bułgaria, Węgry, Grecja, Hiszpania,  
Chorwacja, Włochy), jest realna możliwość rozprzestrzenienia w Polsce. 



USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Art. 54 ust. 2 Plany gotowości zawierają w szczególności:
1) wykaz aktów prawnych dotyczących zwalczania choroby zakaźnej 

zwierząt;
2) opis choroby zakaźnej zwierząt;
3) określenie sposobu i źródeł finansowania zwalczania choroby 

zakaźnej zwierząt;
4) określenie struktury i organizacji zespołów kryzysowych 

powiatowego lekarza weterynarii, wojewódzkiego lekarza weterynarii
i Głównego Lekarza Weterynarii;

5) określenie zadań dotyczących zwalczania choroby zakaźnej zwierząt 
oraz organów, jednostek organizacyjnych i innych podmiotów 
odpowiedzialnych za realizację tych zadań;

6) plany szkoleń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz innych 
jednostek i podmiotów, o których mowa w pkt 5;

7) opis sposobu i zakresu opracowania oraz przekazywania informacji.



USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Art. 54 ust. 3 Organy administracji rządowej i jednostek samorządu
terytorialnego, podmioty prowadzące działalność w zakresie
pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania lub obrotu niejadalnymi
produktami pochodzenia zwierzęcego, ubocznymi produktami
zwierzęcymi, produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w
rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla
produktów pochodzenia zwierzęcego oraz podmioty dysponujące
środkami materiałowymi i technicznymi, których udział jest niezbędny
przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, współpracują z organami
Inspekcji Weterynaryjnej przy opracowaniu i realizacji planów
gotowości.

• Art. 54 ust. 4 Realizacja zadań wynikających z planów gotowości 
przez podmioty wymienione w ust. 3 jest finansowana ze środków 
budżetu państwa przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych 
zwierząt.



USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Art. 54 ust. 5. Działania w zakresie sporządzania, aktualizacji i realizacji 
planów gotowości powiatowy lekarz weterynarii, wojewódzki lekarz 
weterynarii i Główny Lekarz Weterynarii wykonują odpowiednio przy 
pomocy powiatowego, wojewódzkiego i krajowego zespołu 
kryzysowego.

Art. 54 ust. 6. W skład zespołów kryzysowych wchodzą pracownicy 
Inspekcji Weterynaryjnej oraz przedstawiciele organów administracji 
rządowej, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów, których 
udział jest niezbędny w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Art. 54 ust. 7. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 6, są wyznaczani 
przez organy administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego oraz podmioty, których udział jest niezbędny w 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na wniosek odpowiednio 
powiatowego lekarza weterynarii, wojewódzkiego lekarza weterynarii
lub Głównego Lekarza Weterynarii.



USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

• Art. 54 ust. 9 Główny Lekarz Weterynarii
przedstawia do zatwierdzenia Komisji
Europejskiej krajowe plany gotowości
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz
niezwłocznie informuje Komisję Europejską o
zmianach dokonanych w zatwierdzonych
planach.



Inspekcja Weterynaryjna
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 listopada 

2008 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się 
plany gotowości ich zwalczania

• 1) pryszczyca (Foot and mouth disease - FMD);
• 2) choroba pęcherzykowa świń (Swine vesicular disease - SVD);
• 3) afrykański pomór świń (African swine fever - ASF);
• 4) klasyczny pomór świń (Classical swine fever, Hog cholera - CSV);
• 5) grypa ptaków (Avian influenza);
• 6) rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease - ND);
• 7) krwotoczna choroba zwierzyny płowej (Epizootic haemorrhagic disease of deer - EHD);
• 8) gąbczasta encefalopatia bydła (Bovine spongiform encephalopathy - BSE);
• 9) księgosusz (Rinderpest);
• 10) pomór małych przeżuwaczy (Peste des petits ruminants - PPR);
• 11) gorączka doliny Rift (Rift valley fever);
• 12) choroba guzowatej skóry bydła (Lumpy skin disease - LSD);
• 13) ospa owiec i ospa kóz (Sheep pox and goat pox);
• 14) pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular stomatitis);
• 15) choroba niebieskiego języka (Bluetongue);
• 16) afrykański pomór koni (African horse sickness);
• 17) epizootyczna martwica układu krwiotwórczego (Epizootic haematopoietic necrosis - EHN);
• 18) zakaźny zespół owrzodzenia (Epizootic ulcerative syndrome - EUS);
• 19) bonamioza (Bonamia exitiosa);
• 20) perkinsoza (Perkinsus marinus);
• 21) mikrocytoza (Microcytos mackini);
• 22) zespół Taura (Taura syndrome);
• 23) choroba żółtej głowy (Yellowhead disease).
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Plany Gotowości
Działania w ramach Planów Gotowości:

Podejrzenie choroby

Stwierdzenie choroby

Działania w ognisku Działania w obszarach

(Decyzja PLW) (Rozporządzenie PLW

może być potrzebna lub Wojewody)

pomoc innych służb zawsze jest potrzebna
pomoc innych służb



Działania w ognisku – pomoc innych służb

1. Asysta Policji (Problemy z właścicielem, nadmierne
zainteresowanie mediów lub innych osób trzecich chcących
wejść do ogniska lub je opuścić).

2. Pomoc PSP w dezynfekcji dużych powierzchni, powierzchni z
trudnym dojściem, jeżeli siły i środki IW będą
niewystarczające.

3. Pomoc Samorządu w załatwieniu osób i sprzętu do prac
pomocniczych np. załadunku poddanych eutanazji zwierząt
(np.świń, drobiu), przygotowaniu powierzchni do
dezynfekcji, przeniesieniu sprzętu do spalenia, zakopanie
itp.



Działania w ognisku – pomoc innych służb

4. Pomoc Samorządu w przypadku grzebania martwych
zwierząt, zorganizowanie koparki i/lub pojazdu do

przewiezienia martwych zwierząt w gospodarstwie, załadunek

5. WIOŚ ocena szkodliwości dla środowiska zagrzebania
zwierząt na wybranym terenie (podjęcie decyzji).

6. Zakład Utylizacyjny – odbiór i przewóz martwych zwierząt
i/lub produktów z tych zwierząt do utylizacji.

7. Asysta Policji w transporcie zwierząt do Utylizacji (konwój),
po wcześniej zaplanowanej i uzgodnionej trasie.



Działania w obszarach – pomoc innych służb

Obszar zapowietrzony do 3 km od 

ogniska afrykańskiego pomoru świń.

Obszar zagrożony do 10 km od 

ogniska afrykańskiego pomoru świń.



Działania w obszarach – pomoc innych służb

Spotkanie w którym uczestniczą inne służby, inspekcje,
samorząd - ustalają planowany obszar (praca na mapie) oraz
wprowadzane restrykcje. Skład zależny od sytuacji oraz
potrzeb.

Zawsze uczestniczą:

Samorząd lokalny, PLW, Policja, Zarząd Dróg, PSP, CZK.

Dodatkowo w zależności od sytuacji i potrzeby:

Przedstawiciele lokalnych podmiotów np. mleczarni, zakładu
ubojowego itp., Eksperci

Wielkość obszaru oraz wprowadzane restrykcje przedstawia
PLW. Po ustaleniach PLW wydaje rozporządzenie lub wnioskuje
do WLW o wydanie rozporządzenia przez Wojewodę.

Należy mieć na uwadze jak najszybsze wprowadzenie w życie
rozporządzenia !!!
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Nieprzestrzeganie rozporządzenia

• Na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (j.t. Dz. 
U.  z  2008 r.  Nr 213,  poz.  1342 z późn. zm.) –

Kto nie stosuje się do nakazów, zakazów lub 
ograniczeń, wydanych w celu zwalczania 
choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania 
takiej chorobie, wymienionych w …. art.46 
ust.3 pkt. 2-6, 8a i 10 – podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 3.



Realizacja rozporządzenia – pomoc innych służb

• Zwiększone patrole Policji, lokalnych służb
porządkowych oraz Inspekcji Transportu
Drogowego na obszarach sprawdzające i
egzekwujące realizację rozporządzenia, w tym
zakaz wywozu z obszaru zapowietrzonego i
zagrożonego żywych zwierząt oraz ich zwłok i
mięsa.

• Obsada Punktów kontroli na granicy obszarów

24 h (Policja) - pryszczyca.



Realizacja rozporządzenia– pomoc innych służb

• Jeśli zajdzie potrzeba:

- Policja udostępnia asystę własnym środkiem

transportu, w celu przewozu próbek do badań

diagnostycznych (próbki odpowiednio zabezpieczone

będą przewożone przez osobę wyznaczoną przez PLW),

- Policja udziela asysty na obszarze zapowietrzonym lub 

zagrożonym, jeśli interwencja będzie wymagana dla 

zachowania wprowadzonego porządku 



Realizacja rozporządzenia– pomoc innych służb

• Pomoc w rozwożeniu roztworów środków 
dezynfekcyjnych na obszarach (do punktów 
kontroli na granicach obszarów, uzgodnionych 
z PLW gospodarstwach).



Zadania Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej

 Kontroluje wprowadzanie mięsa i produktów pochodzenia

zwierzęcego do sklepów i zakładów w obszarach zapowietrzonym i

zagrożonym,

 Kontroluje targowiska i inne miejsca ewentualnej sprzedaży mięsa.

 Ustala i ewentualnie wycofuje z rynku produkty żywnościowe,

które poprzez kontakt z ogniskiem mogły stanowić

niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się choroby



Zadania Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa

• Sprawne udostępnienie dla Inspekcji 
Weterynaryjnej danych, dotyczących 
zarejestrowanych siedzib stad zwierząt na 
terenie obszarów, w tym danych dotyczących 
przemieszczeń zwierząt.



Zadania Wojewódzkiej Inspekcji 

Ochrony Środowiska

• Analiza zagrożeń dla środowiska naturalnego związana 
z realizacja planu gotowości (np. grzebanie zwierząt, 
wpływ użytych środków dezynfekcyjnych, palenie 
sprzętu, którego  nie można zdezynfekować).

• Analiza zagrożeń dla zwierząt dzikich związana z 
wpływem samej choroby na środowisko np. wpływ 
HPAI na populacje ptaków dzikich, ewentualne zgody 
na odstrzał (Minister Ochrony Środowiska). 



Zadania Polskiego Związku 

Łowieckiego

• Rozpoznawanie i zgłaszanie zagrożeń wśród zwierząt 
dzikich (np. pryszczyca, klasyczny i afrykański pomór 
świń, HPAI).

• Odstrzały sanitarne i redukcyjne
• Akcja informacyjna wśród myśliwych
• Pobieranie prób wśród zwierząt dzikich
• Działania prewencyjne dot. gospodarowania zwierzyną 

łowną w sytuacji zagrożenia



Zadania gmin

• Przygotowanie i ustawienie – w uzgodnieniu z PLW i zarządcami

dróg - tablic informacyjnych na granicach obszarów

zapowietrzonego i zagrożonego. Wzór tablic ustalany z PLW,

• Utworzenie i utrzymanie mat dezynfekcyjnych w Punktach kontroli

• Ewentualna pomoc wraz z PSP - w budowie mat dezynfekcyjnych w

ognisku choroby oraz prowadzeniu dekontaminacji ludzi i sprzętu,

• Ewentualne inne czynności o znaczeniu publicznym.



Zadania gmin

• Przygotowanie razem z zarządem dróg i
Policją objazdów wg wskazań PLW.

• Prowadzenie akcji informacyjnej w obszarze
zapowietrzonym i zagrożonym oraz na
terenach graniczących z tymi obszarami, w
celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania
się choroby zakaźnej. Treść ulotki, informacji
przygotowuje PLW.



Zadania wszystkich służb i inspekcji

• Wzajemna wymiana informacji i potrzebnych
danych;

• Przygotowanie informacji dla mediów dla osób,
które będą uprawnione do udzielania wywiadu;

• Ocena poniesionych oraz planowanych kosztów,
związanych z realizacją Planów Gotowości oraz
wnioskowanie o przyznanie środków
finansowych.



Działania zapobiegawcze, poprzez uświadamianie społeczeństwa 
o istniejących zagrożeniach, drogach szerzenia się chorób oraz 

sposobach zabezpieczania - współpraca

Z poziomu WIW w Poznaniu przeprowadzono działania informacyjne, 
dotyczące zagrożeń rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń 
(ASF) poprzez produkty pochodzenia zwierzęcego przywożone na teren 
Polski, w bagażach podróżnych osób z krajów występowania tej choroby.

W dniach 13 i 26 lutego 2015r w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w 
Poznaniu przeprowadzono spotkania z przedstawicielami instytucji, 
mających wpływ na postępowanie z produktami pochodzenia zwierzęcego, 
które mogą być przywiezione z krajów występowania ASF na teren woj. 
wielkopolskiego, uwzględniając transport drogowy, kolejowy oraz lotniczy. 
Łącznie przekazano do wykorzystania 400 sztuk plakatów oraz 2 600 ulotek 
informacyjnych w tej sprawie.



Działania zapobiegawcze, poprzez uświadamianie społeczeństwa o 
istniejących zagrożeniach poprzez współpracę

• W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele:

• - Regionalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

• - Autostrady Wielkopolskiej SA,

• - Autostrady Wielkopolskiej II SA,

• - Urzędu Celnego w Poznaniu,

• - Portu Lotniczego Poznań-Ławica,

• - Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,

• - Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego,

• - Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej,

• - Komendy Regionalnej Służby Ochrony Kolei w Poznaniu,

• - Placówki Straży Granicznej Poznań-Ławica,

• - PKP „Intercity” S.A. Zakład Zachodni w Poznaniu,

• - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Poznań

Poza tym materiały informacyjne (plakaty i ulotki) przekazano do wykorzystania:

• - Dyrektorowi PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu,

• - Dyrektorowi Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.,

• - Powiatowym Lekarzom Weterynarii woj. wielkopolskiego (wszyscy).



Finansowanie działań innych służb, inspekcji, 
straży w ramach Planów Gotowości

• USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt - Art. 54
ust. 4 Realizacja zadań wynikających z planów gotowości
przez podmioty wymienione w ust. 3 jest finansowana ze
środków budżetu państwa przeznaczonych na zwalczanie
chorób zakaźnych zwierząt.



Finansowanie działań innych służb, inspekcji, 
straży w ramach Planów Gotowości

• Środki budżetu państwa przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych
zwierząt znajdują się w posiadaniu Inspekcji Weterynaryjnej.

• Pokrycie kosztów realizacji Planów Gotowości, będzie następować przede
wszystkim z rezerwy budżetowej.

• Koszty materiałowe, sprzętowe, przejazdowe będą pokrywane przez IW do
wysokości przedstawionych faktur i/lub not księgowych.

• Koszty osobowe (dyżury, nadgodziny, ZUS, Służba Cywilna, itp.) wniosek
do Ministra Finansów o przyznanie dodatkowych środków finansowych na
pokrycie kosztów osobowych.



Nowe Plany Gotowości ?



Nowe Plany Gotowości



Dziękuję za uwagę


