
Prawo zdrowia zwierząt – nowe zasady 

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/605

z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania 
afrykańskiego pomoru świń.



Nowe kolory obszarów:

Obszar objęty ograniczeniami I Brak ognisk u dzików i świń

Obszar objęty ograniczeniami II Ogniska wyłącznie u dzików

Obszar objęty ograniczeniami III Ogniska u świń z lub bez ognisk u dzików



Zasady bioasekuracji ustanawia załącznik II do RWK 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego

specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

Zasady bioasekuracji dotyczą gospodarstw utrzymujących świnie:

- w obszarze objętym ograniczeniami I,

- w obszarze objętym ograniczeniami II,

- w obszarze objętym ograniczeniami III,

z których

- świnie będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami;

- materiał biologiczny będzie wywożony poza obszary objęte ograniczeniami;

- UPPZ będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami;

- świeże mięso, surowe wyroby mięsne oraz produkty mięsne otrzymane ze świń utrzymywanych i

ubitych w obszarze objętym ograniczeniami II i III będą wywożone poza te obszary.



Nowe zasady dotyczą gospodarstw utrzymujących świnie:

- w obszarze  objętym ograniczeniami  I,

- w obszarze objętym ograniczeniami II,

- w obszarze objętym ograniczeniami III,

z których 

- świnie będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami;

- materiał biologiczny będzie wywożony poza obszary objęte ograniczeniami;

- UPPZ będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami;

- świeże mięso, surowe wyroby mięsne oraz produkty mięsne otrzymane ze świń 

utrzymywanych i ubitych w obszarze objętym ograniczeniami II i III będą wywożone poza 

te obszary. 



Obowiązek zbudowania ogrodzenia chroniącego pomieszczenia, w których trzymane są

świnie oraz budynki, w których przechowywana jest pasza i ściółka.

Ściana budynków z odpowiednio zabezpieczonymi otworami okiennymi / nie

otwieranymi z zewnątrz dzwiami może stanowić częściową barierę spełniającą

wyznaczony cel. Od strony wejścia / wjazdu do budynku powinno zostać utworzone

ogrodzenie.

W przypadku braku spełnienia tego wymogu można do końca października 2021r.

nakazać po kontroli i w formie decyzji administracyjnej wykonanie obowiązku bez

uszczerbku dla możliwości wprowadzania świń na rynek poza obszary objęte

ograniczeniami I, II, III jeżeli:

- nie ma bezpośredniego zagrożenia ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa ASF z

gospodarstwa z powodu braku ogrodzenia (inne wymagania są w pełni spełnione),

- świnie z tego gospodarstwa nie mogą być przemieszczane do innych państw

członkowskich lub krajów trzecich,

- istnieje inny sposób zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz magazynów pasz i

ściółki przed dzikimi zwierzętami,



W pierwszej fazie tj. do 31 października 2021r. tzw. „Plan bezpieczeństwa biologicznego”

„zatwierdzony” przez właściwego PLW, uwzględniający profil gospodarstwa i ustawodawstwo

krajowe musi być sporządzony dla tych gospodarstw, w których pracuje minimum jedna osoba z

zewnątrz.

Propozycja - „zatwierdzenie”, czyli potwierdzenie sporządzenia dokumentacji zawierającego

wszystkie wymagane poniżej elementy będzie częścią składową kontroli spełnienia zasad

bioasekuracji.

Do końca 2021r kontrole posiadania tzw. „Planu bezpieczeństwa biologicznego” powinny być

przeprowadzone również w podmiotach nie zatrudniających dodatkowych pracowników spoza

gospodarstw z wyznaczeniem terminu jego utworzenia nie dłuższego niż 2 miesiące. W takich

gospodarstwach elementy „Planu” do utworzenia powinny obejmować pkt 4 (i), (ii), (iii) (v), (vi), (vii).



Zasady przemieszczeń poza obszary świń, materiału biologicznego, uppz oraz
świeżego mięsa.

Kwestionariusz do analizy ryzyka dla PLW.

Protokół kontroli gospodarstw SPIWET,

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w
liczbie 50 sztuk średniorocznie i nie zatrudniających pracowników do obsługi
zwierząt, pasz spoza gospodarstwa.

Świadectwo zdrowia dla świń wywożonych poza obszary I, II, III.

Dodatkowo od dzisiaj.



Przemieszczanie świń strefa restrykcji I (niebieska strefa); II (różowa strefa) i III (czerwona strefa) do podmiotów w Polsce i P. Cz. UE
Na podstawie rozporządzenia Wykonawczego Komisji 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru 

świń
art. 14 ust 

2 art. 24, art. 29 art. 29

analiza 
ryzyka

30 dni świnie sa 
w gospodartwie 
lub od urodzenia

30 dni nie były 
wpowadzane świnie 
do gospodarstwa / 
jednostki 
epizootycznej zstefy 
II i III

pozwolenie PLW 
każdorazowe 
lub okresowe 

(1)

rzeźnia 
przeznaczenia 

jest zatwierdzona 
zgodnie z art. 41 

ust 1

przetrzymywanie i 
ubój w rzeźni 

oddzielnie od innych 
świń i dodatkowe 

czyszczenie i 
dezynfekcja po uboju 

24 h przed 
przemieszczeniem 
badanie kliniczne świń 
przemieszczanych wg  
10% prewalencji / 95% 
pewności

jeśli konieczne po badaniu 
klinicznym pobieranie 
próbek do badań 
wirusologicznych od świń 
przemieszczanych wg 10% 
prewalencji / 95% 
pewności

Świnie ze strefy I do rzeźni: 

do innej strefy I X N/D N/D X N/D N/D fakultatywnie kol L fakultatywnie  kol H lub B

do stref II oraz III X N/D N/D X N/D N/D fakultatywnie kol L fakultatywnie  kol H lub B

poza strefy I, II i III X N/D N/D X N/D N/D fakultatywnie kol L fakultatywnie  kol H lub B

do innego państwa członkowskiego UE X N/D N/D X N/D N/D N/D fakultatywnie  kol H lub B

Świnie ze strefy I do zakładów (gospodarstw):

do innej strefy I w PL X N/D N/D X N/D N/D fakultatywnie kol L fakultatywnie  kol H lub B

do stref II oraz III w PL X N/D N/D X N/D N/D fakultatywnie kol L fakultatywnie  kol H lub B

poza strefy I, II i III w PL X N/D N/D X N/D N/D fakultatywnie kol L fakultatywnie  kol H lub B

do innego państwa członkowskiego UE X N/D N/D X N/D N/D N/D fakultatywnie  kol H lub B

Świnie ze strefy II do rzeźni:

do innej strefy II w PL X N/D N/D X X N/D fakultatywnie kol L fakultatywnie kol H lub B

do stref I i III w PL X N/D N/D X X N/D fakultatywnie kol L fakultatywnie kol H lub B

poza strefy I, II i III w PL X N/D N/D X X N/D fakultatywnie kol L fakultatywnie kol H lub B

do stref II i III innego państwa członkowskiego UE X X X X X N/D N/D fakultatywnie kol H lub B

Świnie ze strefy II do zakładów (gospodarstw):

do innej strefy II w PL X X X X N/D N/D fakultatywnie kol L fakultatywnie kol H lub B

do stref I i III w PL X X X X N/D N/D fakultatywnie kol L fakultatywnie kol H lub B

poza strefy I, II i III w PL X X X X N/D N/D fakultatywnie kol L fakultatywnie kol H lub B

do stref II i III innego państwa członkowskiego UE X X X X N/D N/D N/D fakultatywnie kol H lub B

Świnie ze strefy III do rzeźni w PL******* X N/D N/D X X X N/D fakultatywnie kol H lub B

świnie ze strefy III do zakładów (gospodarstw) w części 
II w PL

X X X X N/D N/D X fakultatywnie kol H lub B



Kwestionariusz 
do analizy ryzyka 
dla PLW. 



Protokoły kontroli 
SPIWET dla 
obszarów objętych 
ograniczeniami 
oraz poza 
obszarami. 



Plan bezpieczeństwa 
biologicznego

do 50 sztuk 
średniorocznie

nie zatrudnia osób z 
zewnątrz do obsługi 
świń/pasz



Dziękuję za uwagę.


