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Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Obornikach



Jest to zespół działań podejmowanych 
w celu utrzymania wysokiego statusu 

zdrowotnego stada lub poprawę jego stanu 
zdrowotnego przez zastosowanie 

sprawdzonych metod organizacyjnych.



1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9.02.2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych 
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 
(Dz.U. 2018 poz. 360)

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18.09.2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą 
spełniać gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzęta lub środki 
spożywcze pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych 
gospodarstw są wprowadzane na rynek (Dz. U. nr 168, poz.1643 akt  
prawny uznany za uchylony)

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych wymagań   
weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie 
utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczania na 
rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących od tych zwierząt  
(01.02.2017 r. stan projektu – otwarty)

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 04.04.2017 r. w sprawie 
środków podejmowanych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy 
ptaków (Dz.U. 2017 poz. 722)

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 04.08.2017 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich

(Dz.U. 2017 poz. 1692)

ASF Bioasekuracja.pdf
Rozporządzenie w sprawie wymagań.pdf
Wymagania wet. projekt.pdf
HPAI bioasekuracja.pdf
BHP w gospodarstwie.pdf


Obowiązki obejmujące wszystkie gospodarstwa:
 wydzielone miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych oraz 

miejsce zapewniające właściwe warunki do przechowywania produktów 
leczniczych weterynaryjnych, zabezpieczone przed dostępem osób 
niepowołanych

 wydzielone miejsce do składowania obornika
 odzież i obuwie przeznaczone tylko do obowiązkowego użycia 

w gospodarstwie
 posiadanie mat dezynfekcyjnych gotowych do wyłożenia we wszystkich 

wejściach/wyjściach, wjazdach/wyjazdach na teren gospodarstwa w 
razie zagrożenia epizootycznego

 Posiadanie środków dezynfekcyjnych w ilości niezbędnej do 
przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji

 przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta 
powinny znajdować się tablice z napisem 
„OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY”

 budynki w których utrzymywane są zwierzęta powinny być: 
zabezpieczone przed dostępem zwierząt innych niż utrzymywane w 
gospodarstwie oraz utrzymywane w czystości



Obowiązki dla wszystkich gospodarstw  - projekt, czyli  co oprócz 
dotychczasowych wymagań, być może będzie obowiązywało wszystkich 
posiadaczy zwierząt:

➢ Wydzielone miejsce do składowania zwłok padłych  w gospodarstwie 
zwierząt zabezpieczone przed dostępem zwierząt i osób 
nieupoważnionych

➢ Rozszerzenie zapisu o matach dezynfekcyjnych o określenie ich 
minimalnych rozmiarów oraz dopisanie określenia „mat lub niecek 
dezynfekcyjnych”

➢ Narzędzia oraz sprzęt wykorzystywane do obsługi zwierząt 
gospodarskich, przeznaczone do użycia wyłącznie w danym 
gospodarstwie



Obowiązki dla wszystkich gospodarstw (projekt) c.d.

➢ Obowiązek prowadzenia spisu  wjeżdżających i wyjeżdzających  
z gospodarstwa środków transportu do przewozu zwierząt, uppz, 
ściółki, pasz zawierający odpowiednio: datę  wjazdu/wyjazdu, 
gatunek zwierząt, rodzaj ładunku, imię i nazwisko lub nazwa 
podmiotu dokonującego transportu

➢ Obowiązek prowadzenia spisu wejść  osób do pomieszczeń 
w których utrzymywane są zwierzęta  gospodarskie z wyłączeniem 
osób stale wykonujących czynności związane z obsługą zwierząt  
gospodarskich w danym gospodarstwie

➢ W odniesieniu do obiektów inwentarskich dodano zapis, że 
zabezpiecza się je również przed dostępem zwierząt domowych 
oraz, że poddaje się je okresowej dezynfekcji i deratyzacji, 
a w razie konieczności również dezynsekcji.



Obowiązki dla wszystkich gospodarstw (przepisy BHP)

W pomieszczeniach inwentarskich:

 utrzymuje się czystość i porządek

 podejmuje się działania mające na celu przeciwdziałanie 
zagrzybianiu ścian i sufitów

 zapewnia się oświetlenie umożliwiające bezpieczne wykonywanie 
pracy przy obsłudze zwierząt

 wyznacza się bezpieczne miejsca do przechowywania maszyn, 
urządzeń, narzędzi oraz odzieży ochronnej

 zapewnia się dostęp do umywalki z doprowadzoną ciepłą 
i zimną wodą, dozownikiem ze środkiem myjącym do rąk,

dozownikiem ze środkiem dezynfekcyjnym do rąk oraz 
pojemnikiem z ręcznikami jednorazowego użytku.



Obowiązki dotyczące posiadaczy świń

 karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt 
wolno żyjących,

 prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń 
wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób 
do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,

 zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, 
przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,

 utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, 
w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne 
wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych 
pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

 wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie 
przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym 
gospodarstwie,



Obowiązki dotyczące posiadaczy świń

 stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z 
obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków 
higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się 
afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz 
oczyszczanie i odkażanie obuwia,

 bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu 
wykorzystywanych do obsługi świń,

 używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą 
świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego 
przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,

 wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do 
pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami 
z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat 
powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub 
wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe 
utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie 
skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,



Obowiązki dotyczące posiadaczy świń:

 sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, 
z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury 
i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

 zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem 
o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe 
z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie 
w systemie otwartym;

zakazuje się:
 wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są 

utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików 
i produktów ubocznych pochodzenia pochodzących z dzików oraz 
materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem 
afrykańskiego pomoru świń,

 wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, 
które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na 
zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.”;



Obowiązki dotyczące posiadaczy drobiu:

 utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt 
z dzikimi ptakami,

 zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których 
jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków 
utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

 utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp 
do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

 przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający 
przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

 karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli 
w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich 
ptaków oraz ich odchodami,

 oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi 
drobiu przed każdym ich użyciem,



Obowiązki dotyczące posiadaczy drobiu:
 wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z 

budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie 
zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków –
w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie 
bezwybiegowym,

 stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, 
w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia 
ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku 
– w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie 
bezwybiegowym,

 stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą 
drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do 
budynków inwentarskich,

 powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin 
uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania 
czynności związanych z obsługą drobiu,

 dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z 
prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności 
informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy 
lub nieśności.



Obowiązki dotyczące posiadaczy drobiu:

 zakaz pojenia drobiu wodą pochodzącą ze 
zbiorników, do których mają dostęp dzikie 
ptaki;

 zakaz wnoszenia i wwożenia na teren 
gospodarstwa, w którym jest utrzymywany 
drób, zwłok dzikich ptaków i tusz ptaków 
łownych



1.Zakaz wprowadzania do chlewni świń z nieznanych 
źródeł. 

2.Ogrodzenie chlewni uniemożliwiające jakikolwiek –
bezpośredni lub pośredni - kontakt świń z innymi 
zwierzętami, w szczególności dzikami. 

3.Zakaz wchodzenia na teren gospodarstwa osób 
postronnych. 

4.Zakaz wjazdu na teren gospodarstwa wszelkich 
pojazdów, a szczególnie samochodów zakładów mięsnych 
oraz firm utylizacyjnych 



5. Obowiązkowa zmiana odzieży ochronnej przed 
wejściem do pomieszczeń ze zwierzętami. 

6. Bezwzględny zakaz stosowania tzw. „zlewek”. 

7. Zakaz wprowadzania na teren gospodarstwa 
upolowanych/padłych dzików lub wyposażenia 
służącego do polowań na dziki. 

8. Zakaz wykorzystywania słomy lub zielonki 
zebranych z pól, na których przebywają dziki. 



9. Zrezygnowanie z uczestnictwa w 
polowaniach na dziki przez właścicieli i 
pracowników chlewni. 

10. Utrzymywanie świń w zamkniętych 
pomieszczeniach (drzwi) i dbałość o to aby w 
oknach były zamontowane siatki ochronne; 
chroniące przed ewentualnym świadomym 
wrzuceniem do chlewni materiału zakaźnego. 



 lokalizacja gospodarstwa
 zabezpieczenie terenu
 właściwe warunki zoohigienieczne
 dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja
 zwierzęta o odpowiednim statusie epizootycznym, z pewnego 

źródło, w dobrej kondycji i o odpowiednim statusie 
immunologicznym

 właściwe żywienie, pasza pełnowartościowa od sprawdzonych 
dostawców, odpowiednio przechowywana

 odpowiednia jakość wody do pojenia zwierząt
 odpowiednia jakość materiałów ściołowych
 zabezpieczenie budynków, szczelność pomieszczeń, wentylacja
 świadomość personelu obsługującego zwierzęta, utrzymanie 

higieny, mycie rąk, zmiana odzieży i obuwia
 dobrostan zwierząt
 zabiegi profilaktyczne


