Strefa została wprowadzona DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2017/1196 z dnia
3 lipca 2017 r.
Żółta strefę ochronną wprowadzono na skutek ASF - afrykańskiego pomoru świń.

I. Afrykański pomór świń - informacje ogólne
1. Czym jest afrykański pomór świń?
Afrykański pomór świń (African swine fever - ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa
świń domowych, świniodzików oraz dzików. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do
dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w
stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie
wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.
Wystąpienie ASF skutkuje przede wszystkim narażeniem kraju na olbrzymie straty finansowe
związane w pierwszej kolejności z kosztami związanymi ze zwalczaniem choroby w gospodarstwach
gdzie zostanie stwierdzona (wiążącymi się m.in. z zabiciem zwierząt z zapowietrzonego stada i
utylizacją ich zwłok, koniecznością przeprowadzenia oczyszczania i dezynfekcji oraz badań
laboratoryjnych), jak również z drastycznym ograniczeniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub
wieprzowiny zarówno w kraju jak i poza jego granice.
Bardzo ważną rolę w szybkim wykryciu i ostatecznie zwalczaniu ognisk ASF odgrywa szybka reakcja
hodowców i lekarzy weterynarii opiekujących się stadem świń na pojawienie się objawów klinicznych
(lub padnięć świń) oraz szybkie podjęcie przez służby weterynaryjne działań mających na celu
potwierdzenie lub wykluczenie choroby.
Świnie zakażone wirusem afrykańskiego pomoru świń często wykazują objawy chorobowe podobne
do objawów innych chorób (gorączka, wybroczyny, apatia, poronienia, w stadzie mogą wystąpić
padnięcia bez innych wyraźnych objawów) - dlatego w przypadku najmniejszego podejrzenia (lub
nawet domniemania możliwości wystąpienia ASF w stadzie, przede wszystkim na obszarach na
których choroba występuje lub w sąsiedztwie tych obszarów) należy zgłosić podejrzenie ASF do
właściwego powiatowego lekarza weterynarii celem umożliwienia pobrania próbek w kierunku
wykluczenia ASF.
2. Czym jest wywołany afrykański pomór świń?
Chorobę nazywaną afrykańskim pomorem świń (ASF - z angielskiego „African swine fever")
wywołuje wirus afrykańskiego pomoru świń (ASFV).
3. Czy afrykański pomór świń zagraża ludziom?
NIE. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF.
4. Czy afrykański pomór świń zagraża zwierzętom innym niż świnie, dziki i świniodziki?
NIE. Wszystkie inne gatunki zwierząt nie są wrażliwe na zakażenie wirusem ASF.
5. Kiedy i w jakich okolicznościach stwierdzono ASF w Polsce?
Afrykański pomór świń został stwierdzony w Polsce po raz pierwszy w historii w lutym 2014 r.
(powiat sokólski, województwo podlaskie) - pierwsze przypadki ASF stwierdzono u dzików.

II. Afrykański pomór świń - działania
1. Jakie działania podejmuje się przy stwierdzeniu ASF u świń?
Wystąpienie afrykańskiego pomoru świń u świń w gospodarstwie (ognisko ASF) wiąże się z
koniecznością podjęcia przez Inspekcję Weterynaryjną stanowczych działań celem jak najszybszej
likwidacji tego ogniska oraz prowadzenia działań mających na celu ustalenie źródła choroby oraz czy
nie doszło do przeniesienia choroby do innych gospodarstw (lub innych podmiotów, np. rzeźni).
Działania te określone są w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Na tej podstawie, w przypadku
stwierdzenia ogniska ASF podejmowane są m.in. następujące czynności prowadzone pod nadzorem
Inspekcji Weterynaryjnej:
- wszystkie świnie w gospodarstwie, w którym stwierdzono ASF muszą zostać niezwłocznie zabite, a
ich zwłoki zniszczone;
- zniszczeniu podlegają również obecne w gospodarstwie wszelkie produkty pozyskane od świń,
wszelkie przedmioty i substancje (w tym pasze), które mogły zostać skażone wirusem ASF, a nie
mogą zostać odkażone;
- gospodarstwo, w którym stwierdzono ASF podlega oczyszczaniu i dezynfekcji przy użyciu
odpowiednich preparatów biobójczych, które wykazują działanie unieszkodliwiające w stosunku do
wirusa ASF;
- po zakończeniu wszelkich niezbędnych działań musi minąć odpowiednio długi okres, zanim w
gospodarstwie ponownie będą mogły być umieszczone pierwsze świnie (co najmniej 40 dni od dnia
zakończenia oczyszczania i dezynfekcji);
- wokół ogniska ASF wyznacza się obszar zapowietrzony (o promieniu co najmniej 3 km) i obszar
zagrożony (sięgający co najmniej 7 km poza obszar zapowietrzony); w obszarach tych obowiązują
stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia (przede wszystkim w odniesieniu do możliwości
przemieszczania świń) połączone z nadzorem nad stanem zdrowia świń w tych obszarach.
2. Jakie ograniczenia stosowane są w obszarze zapowietrzonym (min 3 km) i zagrożonym (min 7
km) obowiązujących wokół gospodarstwa, w którym wystąpiła choroba?
Restrykcje dotyczą głównie przemieszczani świń z i do gospodarstw znajdujących się w tych
obszarach. Jeżeli gospodarstwo utrzymujące świnie położone jest w obszarze zapowietrzonym lub
zagrożonym, wyznaczonym w związku z wystąpieniem ogniska ASF (obszary wymienione w
rozporządzeniach powiatowego lekarza weterynarii lub Wojewody), obowiązuje bezwzględny zakaz
wyprowadzania świń z tego gospodarstwa przez okres:
- 40 dni - w obszarze zapowietrzonym,
- 30 dni - w obszarze zagrożonym.
Po odpowiednio 40 i 30 dniach należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii w celu
uzyskania pozwolenia na przemieszczenie zwierząt z gospodarstwa.
Szczegółowe informacje o możliwości przemieszczenia świń z gospodarstw położonych na obszarze
zapowietrzonym i zagrożonym można uzyskać u powiatowego lekarza weterynarii - organ ten jest

uprawniony do skrócenia powyższych okresów odpowiednio do 30 dni dla obszaru zapowietrzonego i
20 dni dla obszaru zagrożonego.

Wszyscy hodowcy, u których wystąpiło ognisko ASF, spełniający wymagania weterynaryjne w tym z
zakresu identyfikacji i rejestracji świń otrzymają należne im odszkodowanie za straty poniesione w
związku z działaniami Inspekcji Weterynaryjnej (odszkodowanie należne jest m.in. za świnie zabite z
nakazu Inspekcji Weterynaryjnej oraz za zniszczone pasze lub sprzęt).
3. Jakie inne najważniejsze ograniczenia występują w związku z występowaniem w Polsce ASF?
W związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte
różnymi restrykcjami - obszar zagrożenia, objęty ograniczeniami oraz ochronny (na mapie
umieszczonej na stronie GIW oznaczone kolorami odpowiednio niebieskim, czerwonym i żółtym). W
obszarach tych obowiązują - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6
maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru
świń - ograniczenia w możliwości przemieszczania przede wszystkim świń, jak również mięsa
wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń; ponadto, restrykcje dotyczą również dzików i
ich mięsa.

Restrykcje w przemieszczaniu świń:
1. Strefa niebieska (obszar zagrożenia)
W obrębie strefy niebieskiej:
- przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego
lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na
przemieszczenie świń,
- po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub
rzeźni w obrębie tej strefy,
- nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem świnie muszą zbadane przez urzędowego
lekarza weterynarii.
Poza strefę niebieską w granicach Polski:
- można przemieszczać świnie TYLKO w celu natychmiastowego uboju w specjalnie zatwierdzonej
do tego celu rzeźni,
- przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia
- dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:



muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem
lub od urodzenia,
pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie
wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej
(obszaru objętego ograniczeniami),




zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 15
dni przed przemieszczeniem,
nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu
przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Warunki transportu zwierząt:
- bezpośredni z gospodarstwa do rzeźni,
- w przypadku transportu do rzeźni położonej poza strefą niebieską, transport ten musi odbywać się
z góry określonymi trasami przewozu,
- środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, muszą być czyszczone i odkażane najszybciej
po rozładunku, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim
przemieszczeniu zwierząt albo jego kopia muszą być przewożone w tym środku transportu i
udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii,
- ponadto każdy transport musi spełniać specyficzne warunki określone przez właściwego
powiatowego lekarza weterynarii.
2. Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami)
W obrębie strefy czerwonej:
- przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego
lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na
przemieszczenie świń,
- po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub
rzeźni w obrębie tej strefy,
- nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego
lekarza weterynarii,
- istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na
skup zwierząt lub przeznaczonym na targ; miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym
ograniczeniami; takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza
weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie pozwolenia).
Poza strefę czerwoną w granicach Polski:
- przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,
- dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:



muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od
urodzenia,
pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie
wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami w
związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,






pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie
wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej
(obszaru objętego ograniczeniami),
zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 15
dni przed przemieszczeniem,
nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu
przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Warunki transportu zwierząt:
Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane
najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po
ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i
udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii

3. Strefa żółta (obszar ochronny)
W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski:
Przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo
zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny
przed wysyłką).
Ze strefy żółtej poza granice Polski:
Dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:






muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed
przemieszczeniem lub od urodzenia,
pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie
wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani
czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w
kierunku ASF z wynikiem ujemnym,
w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu
przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Wywóz świń z obszaru ochronnego do innego państwa Unii Europejskiej musi również
uwzględniać wymagania dotyczące choroby .

Pomoc dla Wnioskodawców objętych zwalczaniem ASF.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
Premia w wysokości 100 tys. złotych
Poddziałanie 6.2
"Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich"
- dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru
świń (ASF)
Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie
od dnia 29 czerwca do dnia 28 lipca 2017 r.
Kto może ubiegać się o wsparcie
Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 100 tys. zł rolnikowi, małżonkowi rolnika lub
domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z
mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o
przyznanie pomocy. Do ww. okresu 24 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu
społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
Przedmiotową pomoc przyznaje się m.in., jeżeli:
1. beneficjent od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie
był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo ewidencji
prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia
odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych;
2. gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika ma
wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro. W zakresie tego naboru, przy ustalaniu
wielkości produkcji w gospodarstwie (SO), w przypadku produkcji zwierzęcej nie uwzględnia
się świń;

3.

w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o
przyznanie pomocy przyznano rolnikowi albo jego małżonkowi, albo współposiadaczowi
gospodarstwa jednolitą płatność obszarową, na podstawie przepisów o płatnościach w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego, do użytków rolnych wchodzących w skład tego
gospodarstwa.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.arimr.gov.pl

Premia - 60 tys. zł dla rolników z terenów objętych afrykańskim pomorem świń (ASF)
Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach objętych ASF

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. rolnicy z terenów objętych afrykańskim pomorem świń (ASF)
mogą składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na
"Restrukturyzację małych gospodarstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 - 2020.
O takie wsparcie mogą starać się rolnicy, posiadający gospodarstwa rolne o wielkości ekonomicznej
mniejszej niż 10 tys. euro, położone na obszarach objętych ASF, którzy zdecydują się na zaprzestanie
chowu i hodowli świń. Żeby ubiegać się o taką pomoc trzeba podlegać ubezpieczeniu społecznemu
rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co
najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie
nie można prowadzić innej działalności gospodarczej. Ponadto o takie wsparcie może starać się rolnik,
jeżeli nie przyznano i nie wypłacono mu rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w
gospodarstwie (art. 57g ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt - Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z
2016 r. poz. 1605). Wysokość wsparcia wynosi 60 tysięcy zł (jednak nie więcej niż równowartość 15
tys. euro) i płatna jest w II transzach - najpierw 80 proc. pomocy, a pozostałe 20 proc. po realizacji
założonej w biznesplanie inwestycji.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką poleconą
nadaną w placówce Poczty Polskiej do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze
względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie - http://www.arimr.gov.pl/

Poddziałanie 4.1 Modernizacja gospodarstw rolnych
Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie
przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w
ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Termin ten oraz zasady udzielania takiej pomocy ogłosił 24 maja Prezes Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa Dariusz Golec za pośrednictwem dziennika ogólnopolskiego i portalu
internetowego ARiMR.
Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:



rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900
tys. zł;
rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 może
wynieść 500 tys. zł;



rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 2020 może wynieść 500 tys. zł.

Limitów pomocy nie można łączyć.
Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" będzie przyznawana rolnikom w postaci
dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom
dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być
wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek
o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.
Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze
względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura
powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR. Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście,
przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej. W przypadku
osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym
ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym
jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek
składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw, za
wyjątkiem sytuacji w których realizacja operacji obejmuje inwestycje budowlane w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego lub inwestycje związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów
owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat (zakładanie sadów nie jest jednak
objęte wsparciem w ramach ogłoszonych ww. naborów tematycznych).
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość
ekonomiczną. I tak w przypadku inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) wielkość ekonomiczna
gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro. Natomiast jeżeli
rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego (obszar B) czy bydła mięsnego
(obszar C) wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa
niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku
wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy czym
suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po
zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących
rolników osiągnie wartość co najmniej 10 tys. euro. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.arimr.gov.pl/

