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Zasady przemieszczania świń

Zasady przemieszczania świń 
pomiędzy gospodarstwami i z 
gospodarstw położonych na 

obszarach objętych 
restrykcjami: 

obszarze zagrożenia* 
(niebieskim),

objętym ograniczeniami* 
(czerwonym) 

i ochronnym* (żółtym)

*zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) nr 2014/709 w sprawie środków kontroli w 
zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych 
państwach członkowskich



Przemieszczanie świń z gospodarstw położonych na obszarze ochronnym: 

1. W granicach obszaru ochronnego

2. Poza obszar ochronny: do obszaru 
objętego ograniczeniami, obszaru 
zagrożenia oraz na pozostałe 
terytorium kraju:

- świnie zostały zbadane przez 
urzędowego lekarza weterynarii nie 
wcześniej niż 24 godziny przed 
przemieszczeniem, 

- zostało wystawione świadectwo 
zdrowia  

PL
12345678

WE



Przemieszczanie świń z gospodarstw położonych na obszarze ochronnym 

3. Świnie z obszaru ochronnego mogą być wprowadzane do 
handlu wewnątrzunijnego i na eksport do krajów trzecich, 
jeżeli:
- świnie przebywały w gospodarstwie co najmniej przez 30 

dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie lub 
od dnia ich urodzenia,

- w okresie 30 dni  poprzedzających przemieszczenie nie 
wprowadzono żadnej świni z obszaru objętego 
ograniczeniami lub zagrożenia

- gospodarstwo spełnia wymagania w zakresie 
bioasekuracji określone w rozporządzeniu MRiRW w 
sprawie środków podejmowanych w związku z 
wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

- w okresie 7 dni przed przemieszczeniem zostały poddane 
badaniu laboratoryjnemu z wynikiem negatywnym lub 
pochodzą z gospodarstw poddanych dwukrotnym 
kontrolom co najmniej w odstępie 4 miesięcy 

Wywóz świń z obszaru ochronnego do innego państwa UE musi uwzględniać wymagania dotyczące 
choroby Aujeszky’ego. 



Przemieszczanie świń z gospodarstw położonych na obszarze objętym 
ograniczeniami:

1. W granicach obszaru objętego ograniczeniami 
do innych gospodarstw lub rzeźni:

- świnie są przemieszczane bezpośrednio do innego 
gospodarstwa lub rzeźni

- zostało wydane pozwolenie PLW właściwego miejscowo 
dla gospodarstwa pochodzenia świń

- świnie zostały zbadane przez urzędowego lekarza 
weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed 
przemieszczeniem,

- zostało wystawione świadectwo zdrowia 
 W przypadku przemieszczania do rzeźni istnieje 

możliwość uprzedniego zgromadzenia świń w 
położonym na tym obszarze miejscu przeznaczonym do 
prowadzenia skupu lub targu:

- o ile nie przebywają tam inne zwierzęta niż świnie,
- uzyskano pozwolenie PLW właściwego dla miejsca 

pochodzenia świń na takie przemieszczenie 
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Przemieszczanie świń z gospodarstw położonych na obszarze objętym 
ograniczeniami:

2. Poza obszar objęty ograniczeniami (do 
obszaru ochronnego , obszaru zagrożenia oraz 
na pozostałe terytorium kraju):
- świnie przebywały w gospodarstwie co najmniej przez 

30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie 
lub od dnia ich urodzenia,

- w okresie 30 dni  poprzedzających przemieszczenie nie 
wprowadzono żadnej świni z obszaru objętego 
ograniczeniami lub zagrożenia,

- w okresie 7 dni przed przemieszczeniem zostały 
poddane badaniu laboratoryjnemu z wynikiem 
negatywnym lub pochodzą z gospodarstw poddanych 
dwukrotnym kontrolom co najmniej w odstępie 4 
miesięcy 

- świnie zostały zbadane przez urzędowego lekarza 
weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed 
przemieszczeniem,

- zostało wystawione świadectwo zdrowia  

PL
12345678

WE



Przemieszczanie świń z gospodarstw położonych na obszarze objętym 
ograniczeniami:

3. „Częściowy” handel wewnątrzunijny: 
- do miejsca położonego na terytorium innego 

państwa członkowskiego UE, które znajduje 
się na obszarze wymienionym w części II lub 
III załącznika do decyzji Komisji nr 
2014/709/UE (odpowiedniki obszaru 
objętego ograniczeniami i obszaru 
zagrożenia)

Wywóz świń z obszaru objętego ograniczeniami do innego państwa UE musi uwzględniać wymagania 
dotyczące choroby Aujeszky’ego. 



Przemieszczanie świń z gospodarstw położonych na 
obszarze zagrożenia

1. W granicach obszaru zagrożenia do innych 
gospodarstw lub rzeźni:

- świnie są przemieszczane bezpośrednio do innego 
gospodarstwa lub rzeźni

- zostało wydane pozwolenie PLW właściwego miejscowo 
dla gospodarstwa pochodzenia świń

- świnie zostały zbadane przez urzędowego lekarza 
weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed 
przemieszczeniem,

- zostało wystawione świadectwo zdrowia 
 W przypadku przemieszczania do rzeźni istnieje 

możliwość uprzedniego zgromadzenia świń w 
położonym na tym obszarze miejscu przeznaczonym do 
prowadzenia skupu lub targu:

- o ile nie przebywają tam inne zwierzęta niż świnie,
- uzyskano pozwolenie PLW właściwego dla miejsca 

pochodzenia świń na takie przemieszczenie 

Bez badań krwi 
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Przemieszczanie świń z gospodarstw położonych na 
obszarze zagrożenia

2. Poza obszar zagrożenia do natychmiastowego 
uboju w rzeźni: 
- ubój tych świń odbędzie się w rzeźni, zatwierdzonej 

specjalnie do tego celu przez PLW
- świnie przebywały w gospodarstwie co najmniej przez 

30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie 
lub od dnia ich urodzenia,

- w okresie 30 dni  poprzedzających przemieszczenie nie 
wprowadzono żadnej świni z obszaru objętego 
ograniczeniami lub zagrożenia,

- w okresie 7 dni przed przemieszczeniem zostały 
poddane badaniu laboratoryjnemu z wynikiem 
negatywnym lub pochodzą z gospodarstw poddanych 
dwukrotnym kontrolom co najmniej w odstępie 4 
miesięcy 



Przemieszczanie świń z gospodarstw położonych na 
obszarze zagrożenia

2. Poza obszar zagrożenia do natychmiastowego 
uboju w rzeźni – C.D.: 
- zostało wydane pozwolenie PLW właściwego miejscowo 

dla gospodarstwa pochodzenia świń
- świnie zostały zbadane przez urzędowego lekarza 

weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed 
przemieszczeniem,

- zostało wystawione świadectwo zdrowia 
- świnie są przemieszczane bezpośrednio do rzeźni, bez 

zatrzymywania się i rozładunku, a jeżeli transport 
odbywa się poza obszarem zagrożenia – wówczas 
wyłącznie określnymi trasami przewozu  
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Przemieszczanie świń z gospodarstw położonych na 
obszarze zagrożenia

3. Poza obszar zagrożenia do innych miejsc (np. 
gospodarstw) położonych na obszarze objętym 
ograniczeniami: 
- świnie przebywały w gospodarstwie co najmniej przez 

30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie 
lub od dnia ich urodzenia,

- w okresie 30 dni  poprzedzających przemieszczenie nie 
wprowadzono żadnej świni z obszaru objętego 
ograniczeniami lub zagrożenia,

- w okresie 7 dni przed przemieszczeniem zostały 
poddane badaniu laboratoryjnemu z wynikiem 
negatywnym lub pochodzą z gospodarstw poddanych 
dwukrotnym kontrolom co najmniej w odstępie 4 
miesięcy 

- świnie zostały zbadane przez urzędowego lekarza 
weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed 
przemieszczeniem,

- zostało wystawione świadectwo zdrowia

 ALE!! W promieniu co najmniej 3 km we wszystkich 
gospodarstwach zwierzęta zostały poddane badaniom krwi 
ważnym 7 dni lub gospodarstwa poddano dwukrotnym 
kontrolom co najmniej w odstępie 4 miesięcy 



Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) 



Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy 
ptaków (HPAI)
• Okres inkubacji:  zwykle od  pięciu  do  sześciu  dni, 

u poszczególnych  ptaków  może się wahać od kilku 
godzin do około siedmiu dni.

Objawy: 

• Wysoki odsetek (80 – 100%) nagłych padnięć, 
niepoprzedzanych żadnymi objawami

• Objawy ze strony układu oddechowego

• Objawy ze strony układu pokarmowego 

• Objawy ze strony układu nerwowego 



Objawy kliniczne 



Zakazy, nakazy i odstępstwa dotyczące przemieszczania drobiu 
w przypadku wystąpienia ogniska HPAI u drobiu 

1. Stwierdzenie ogniska HPAI u drobiu

2. Raport ADNS

3. Rozporządzenie PLW/wojewody z 
wyznaczeniem:

- obszaru zapowietrzonego o 
promieniu co najmniej 3 km wokół 
ogniska

- obszaru zagrożonego o promieniu co 
najmniej 10 km wokół ogniska 
choroby  



Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych w kierunku grypy ptaków

1. Decyzja Komisji 2006/437/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. 
zatwierdzająca podręcznik diagnostyczny dotyczący grypy 
ptaków, przewidziany w dyrektywie Rady 2005/94/WE:

2. Rodzaje próbek do badań przy podejrzeniu grypy:
• co  najmniej 5 chorych lub padłych  ptaków i/lub
• co  najmniej  20 wymazów z  tchawicy  lub jamy  ustno-gardłowej  

i 20 wymazów z kloaki (wymazy  z  kloaki  muszą być dostarczone  
wraz  z  kałem)

3. Procedura pobieranie próbek do badań laboratoryjnych w 
kierunku grypy ptaków: 
http://www.piwet.pulawy.pl/aktual/pliki/20161129-hpai-
Sekcja_i_pobieranie_probek.pdf

http://www.piwet.pulawy.pl/aktual/pliki/20161129-hpai-Sekcja_i_pobieranie_probek.pdf


Pobieranie wymazów do badań laboratoryjnych w kierunku grypy 
ptaków



Stwierdzenie wystąpienia HPAI u dzikiego ptactwa

1. Raport ADNS



Zakazy, nakazy i odstępstwa dotyczące przemieszczania drobiu 
w przypadku wystąpienia ogniska HPAI u drobiu 

1. Obszar zapowietrzony: 
- co do zasady zakaz wprowadzania i wyprowadzania do/z 

gospodarstwa drobiu 

- § 11 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MRiRW z 18 
grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy 
ptaków:

PLW może w celach zapobiegawczych nakazać 
ubój lub zabicie drobiu lub innych ptaków na 
terenie gospodarstwa 

Możliwości zastosowania przez PLW następujących 
działań w odniesieniu do gospodarstw położonych 
na obszarze zapowietrzonym

Możliwości zastosowania przez PLW 
następujących działań w odniesieniu 
do gospodarstw kontaktowych 
(≠ obszar zapowietrzony)
- § 9 ust. 1 pkt 3 rozp. MRiRW w 

sprawie zwalczania grypy ptaków:
PLW może zastosować środki 
określone w § 6, w tym m.in. może 
nakazać niezwłoczne zabicie drobiu 



Zakazy, nakazy i odstępstwa dotyczące przemieszczania drobiu 
w przypadku wystąpienia ogniska HPAI u drobiu 

1. Obszar zagrożony: 
- co do zasady zakaz przemieszczania drobiu 

- § 17 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania 
grypy ptaków:

PLW może wyrazić zgodę na transport drobiu z gospodarstwa położonego na obszarze 
zapowietrzonym bezpośrednio do wyznaczonej przez niego rzeźni w celu 
natychmiastowego poddania ubojowi, jeżeli:
- urzędowy lekarz weterynarii  przeprowadził badanie kliniczne drobiu w okresie 24 
godzin przed wysyłką;
- pobrano,  jeżeli to  konieczne (bezpieczniej!), próbki do badań laboratoryjnych i 
uzyskano wyniki wykluczające HPAI (podręcznik diagnostyczny - decyzja 2006/437/WE: 
48 godzin przed wysyłką 

Odstępstwo od zakazu przemieszczeń drobiu na obszarze zagrożonym 



Zakazy, nakazy i odstępstwa dotyczące przemieszczania drobiu 
w przypadku wystąpienia ogniska HPAI u drobiu 

1. Obszar zapowietrzony: 
- co do zasady zakaz wprowadzania i wyprowadzania do/z 

gospodarstwa drobiu 

- § 12 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania 
grypy ptaków:

PLW może wyrazić zgodę na transport drobiu z gospodarstwa położonego na obszarze 
zapowietrzonym bezpośrednio do wyznaczonej przez niego rzeźni w celu 
natychmiastowego poddania ubojowi, jeżeli:
- urzędowy lekarz weterynarii  przeprowadził badanie kliniczne drobiu w okresie 24 
godzin przed wysyłką;
- pobrano,  jeżeli to  konieczne (bezpieczniej!), próbki do badań laboratoryjnych i 
uzyskano wyniki wykluczające HPAI (podręcznik diagnostyczny - decyzja 2006/437/WE: 
48 godzin przed wysyłką 

Odstępstwo od zakazu przemieszczeń drobiu na obszarze zapowietrzonym: 



Czynności urzędowe na 
obszarze zapowietrzonym:  

1. Sporządzenie spisu wszystkich gospodarstw
2. Niezwłoczne przeprowadzenie kontroli  

wszystkich gospodarstw  komercyjnych, wraz 
z badaniem klinicznym drobiu lub innych 
ptaków oraz jeśli konieczne pobraniem 
próbek do badań laboratoryjnych. Kontrole 
należy udokumentować. 

3. Przeprowadzenie kontroli gospodarstw 
niekomercyjnych przed upływem 21 dni licząc 
od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i 
odkażania ogniska choroby 

4. Nadzór nad wszystkimi gospodarstwami na 
obszarze zapowietrzonym celem ustalenia 
ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa HPAI. 

+ NAKAZY/ZAKAZY (§ 11) 

Czynności urzędowe na 
obszarze zagrożonym:  

1. Sporządzenie spisu wszystkich 
gospodarstw komercyjnych 

+ NAKAZY/ZAKAZY (§ 17) 



Dziękuję za uwagę


