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Pan 

Wiktor Szmulewicz 

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo z 20 lipca br. znak KRIR/JM/629/2021 w sprawie redukcji pogłowia 

dzików uprzejmie informuję, co następuje.

Działania na rzecz zapobiegania i zwalczania ASF na terytorium Polski, w odniesieniu do 

dzików koncentrują się między innymi na ich odstrzale, jak i eliminacji ze środowiska padłych 

osobników, jako czynnika sprzyjającego przetrwaniu wirusa ASF w środowisku naturalnym oraz jego 

rozprzestrzenianiu się w populacji, a także – potencjalnie – przenoszeniu choroby do gospodarstw 

utrzymujących świnie.

Resort rolnictwa stale promuje działania na rzecz redukcji populacji dzików, które są głównym 

rezerwuarem i źródłem przenoszenia ASF. Redukcja populacji dzików jest przy tym realizowana na 

terytorium Polski w pierwszej kolejności w ramach planowej gospodarki łowieckiej, za którą odpowiada 

Minister Klimatu i Środowiska i – uzupełniająco – poprzez wykonywanie odstrzałów sanitarnych 

nakazanych w drodze rozporządzeń powiatowego lekarza weterynarii lub wojewody i wykonywanych 

przez myśliwych. W ramach tej formy odstrzału (odstrzał sanitarny) w okresie 02.2020 r. – 07.2021r. 

pozyskano 222 244 dziki.

Ponadto ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 

zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 148) wprowadzono przepisy 

umożliwiające formowanie tzw. doraźnych zgrupowań zadaniowych (DZZ) w celu ich użycia do 

odstrzałów sanitarnych zwierząt. DZZ mogą być formowane z posiadających uprawnienia do 

wykonywania polowania przedstawicieli: wojska, policji, straży granicznej lub straży pożarnej, 

wydzielanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministra Obrony Narodowej na 

wniosek wojewody i działających w ramach obowiązków służbowych. Jakkolwiek działalność DZZ 

była dotychczas ograniczona z uwagi na konieczność angażowania ww. przedstawicieli w eliminację 

skutków epidemii COVID-19, aktualnie niektórzy z wojewodów podejmują starania w kwestii ich 

ponownej aktywizacji.



Uwzględniając obecność w polskim porządku prawnym ww. instrumentów, aktualnie nie jest 

planowane podejmowanie dodatkowych prac legislacyjnych w obszarze uregulowań dotyczących 

odstrzału sanitarnego.  

Z poważaniem

Z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szymon Giżyński
Sekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/
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