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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u Êwiƒ
Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213,
poz. 1342) zarzàdza si´, co nast´puje:

2) potencjalnie wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego — szczepionego,

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu
zwalczania choroby Aujeszkyego u Êwiƒ (Dz. U. Nr 64,
poz. 397) za∏àcznik otrzymuje brzmienie okreÊlone
w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.

4) seronegatywnego — szczepionego,

§ 2. W przypadku stad, w stosunku do których na
podstawie przepisów rozporzàdzenia wymienionego
w § 1 wydano nakazy i zakazy oraz nadano status stada w obszarze zapowietrzonym lub stada seronegatywnego, powiatowy lekarz weterynarii, w terminie
30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, wyda z urz´du nakazy i zakazy oraz nada,
w drodze decyzji, w zale˝noÊci od liczby i wyników badaƒ przeprowadzonych w tym stadzie oraz liczby
szczepieƒ, status stada:
1) potencjalnie wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego,

3) seronegatywnego,

5) wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego,
6) zaka˝onego wirusem choroby Aujeszkyego,
7) podejrzanego o zaka˝enie wirusem choroby Aujeszkyego
— zgodnie z warunkami okreÊlonymi dla nadania danego statusu w za∏àczniku do rozporzàdzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym
rozporzàdzeniem.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 27 kwietnia 2009 r. (poz. 631)

PROGRAM ZWALCZANIA CHOROBY AUJESZKYEGO U ÂWI¡
1. Identyfikacja programu
Paƒstwo cz∏onkowskie: Rzeczpospolita Polska
Choroba: choroba Aujeszkyego u Êwiƒ
Okres realizacji: 2008—2013
2. Dane historyczne dotyczàce rozwoju epidemiologicznego choroby
Pierwszy przypadek choroby Aujeszkyego w Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzono w roku 1958 u zwierzàt
futerkowych. Rok póêniej po raz pierwszy zarejestrowano t´ chorob´ u Êwiƒ.
Badania zmierzajàce do wykrycia w Rzeczypospolitej Polskiej seroreagentów dla wirusa choroby Aujeszkyego sà prowadzone wyrywkowo od po∏owy lat 60.
ubieg∏ego wieku, a systematycznie, ale w ograniczonym zakresie, od 1990 r. przez Zak∏ad Chorób Âwiƒ

Paƒstwowego Instytutu Weterynaryjnego — Paƒstwowego Instytutu Badawczego w Pu∏awach, zwanego dalej „PIWet — PIB w Pu∏awach”. Wyniki tych badaƒ stanowià istotnà wskazówk´ dotyczàcà dynamiki szerzenia si´ tej choroby w kraju.
Rozprzestrzenianie si´ choroby, na podstawie wy˝ej wymienionych wyników badaƒ, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w latach:
1) 1990—1998 — przedstawia tabela nr 1 oraz wykres nr 1;
2) 1999—2007— przedstawia tabela nr 2 oraz wykres
nr 2.
Liczb´ ognisk choroby Aujeszkyego zarejestrowanych w poszczególnych województwach w 2007 r.
przedstawia tabela nr 3.

Tabela 1. Rozprzestrzenianie si´ choroby Aujeszkyego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990—1998
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* n. b. — nie badano; (–) lub (+) — ujemny lub dodatni wynik badania.
** Liczba dodatnich wyników badaƒ podzielona przez liczb´ badanych województw.
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* Liczba dodatnich wyników badaƒ podzielona przez liczb´ badanych województw.

Tabela 2. Rozprzestrzenianie si´ choroby Aujeszkyego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1999—2007
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Tabela 3. Liczba ognisk choroby Aujeszkyego zarejestrowanych w 2007 r. w poszczególnych województwach Rzeczypospolitej Polskiej
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Wykres 1. Rozprzestrzenianie si´ choroby Aujeszkyego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w latach 1990—1998

Wykres 2. Rozprzestrzenianie si´ choroby Aujeszkyego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w latach 1999—2007

Rzeczpospolita Polska wdro˝y∏a program zwalczania choroby Aujeszkyego u Êwiƒ w województwie lubuskim, który jest realizowany od 2006 r. Do koƒca
2007 r. zakoƒczono drugi etap realizacji programu,
który polega∏ na:
1) badaniu serologicznym Êwiƒ w stadach potencjalnie wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego (drugie pobieranie próbek);

2) szczepieniu Êwiƒ w stadach zaka˝onych i w obszarze zapowietrzonym oraz poddawaniu ubojowi
Êwiƒ w stadach zaka˝onych.
Wyniki pierwszego i drugiego etapu programu realizowanego w województwie lubuskim przedstawiajà tabele nr 4 i 5.
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Tabela 5. Wyniki drugiego etapu (drugiego pobierania próbek) programu realizowanego na obszarze województwa lubuskiego
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Tabela 4. Wyniki pierwszego etapu (pierwszego pobierania próbek) programu realizowanego na obszarze województwa lubuskiego
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3. Opis programu
Okres realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego u Êwiƒ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „programem”, jest zaplanowany na 6 kolejnych lat kalendarzowych, tj. lata
2008—2013. Ze wzgl´du na przewidywanà dynamik´
zmian w zakresie sytuacji epizootycznej dotyczàcej
choroby Aujeszkyego u Êwiƒ program ten b´dzie
przedk∏adany Komisji Europejskiej w formie corocznych wniosków, celem uzyskania wspó∏finansowania.
W województwie lubuskim jest kontynuowany
program, rozpocz´ty w 2006 r., na podstawie rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u Êwiƒ na obszarze województwa
lubuskiego (Dz. U. Nr 109, poz. 751) i realizowany
w 2007 r. na podstawie rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u Êwiƒ
na obszarze województwa lubuskiego w 2007 r.
(Dz. U. Nr 156, poz. 1098). Program na obszarze województwa lubuskiego do 2007 r. by∏ finansowany ze
Êrodków bud˝etu paƒstwa.
Od 2008 r. wprowadza si´ program na ca∏ym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wspó∏finansowany
ze Êrodków Unii Europejskiej.
Celem programu jest uwolnienie terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej od choroby Aujeszkyego
u Êwiƒ. W odniesieniu do poszczególnych regionów
cel ten mo˝e zostaç osiàgni´ty w terminie wczeÊniejszym ni˝ rok 2013.
Programem sà obj´te wszystkie stada Êwiƒ zarejestrowane zgodnie z ustawà z dnia 2 kwietnia 2004 r.
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt (Dz. U.
z 2008 r. Nr 204, poz. 1281), przy czym w rozumieniu
programu za Êwinie uznaje si´ zwierz´ta z rodziny
Suidae, z wyjàtkiem dzików. W przypadku nieprzestrzegania przepisów wy˝ej wymienionej ustawy
z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt w stosunku do posiadacza zwierzàt
stosuje si´ sankcje okreÊlone w rozdziale 7 tej ustawy.
Pobieraniu próbek krwi w ramach realizacji programu podlegajà Êwinie od 12. tygodnia ˝ycia. Program nie przewiduje wyjàtków od tej zasady.
Na potrzeby niniejszego programu rozró˝nia si´
rodzaje stad Êwiƒ:
1) stada zarodowe, za które uwa˝a si´ stada posiadajàce knury lub lochy i prosi´ta ssàce, w których
prosi´ta odsadzone od loch sà przeznaczone do
dalszej hodowli lub chowu;
2) tuczarnie, za które uwa˝a si´ stada znajdujàce si´
w gospodarstwach, do których wprowadza si´
z innych gospodarstw prosi´ta lub warchlaki przeznaczone do tuczu, a nast´pnie do uboju;
3) stada o pe∏nym cyklu produkcyjnym, za które
uwa˝a si´ stada inne ni˝ stada zarodowe i tuczarnie, a w szczególnoÊci stada posiadajàce lochy
i knury lub lochy oraz potomstwo w ró˝nym wieku produkcyjnym (prosi´ta, warchlaki, tuczniki).
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Program koncentruje si´ g∏ównie na ocenie i monitoringu sytuacji epizootycznej w stadach posiadajàcych lochy lub knury, czyli w stadach zarodowych,
oraz w stadach o pe∏nym cyklu produkcyjnym.
Program jest realizowany zgodnie z metodà
„szczepienie — eliminacja”, polegajàcà na szczepieniu Êwiƒ w stadach zaka˝onych, badaniu serologicznym Êwiƒ stada podstawowego i uboju lub zabiciu
zwierzàt o dodatnim wyniku tego badania lub na alternatywnej metodzie likwidacji wirusa w stadzie. Alternatywnà metodà likwidacji wirusa w stadzie zaka˝onym jest:
1) odroczony ubój Êwiƒ w stadzie, polegajàcy na
uboju Êwiƒ po osiàgni´ciu masy ubojowej,
a w przypadku stad zarodowych i o pe∏nym cyklu
produkcyjnym — tak˝e na uboju loch po wyproszeniu i odsadzeniu prosiàt albo
2) w uzasadnionych przypadkach, natychmiastowy
ubój lub zabicie wszystkich Êwiƒ w stadzie.
O metodzie zwalczania choroby decyduje powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu analizy
ryzyka, bioràc w szczególnoÊci pod uwag´ liczb´ stad
zaka˝onych na obszarze powiatu, obsad´ zwierzàt
w tych stadach, dobrostan zwierzàt i inne przes∏anki
epizootyczne (np. sytuacja epizootyczna w powiatach
sàsiadujàcych), a tak˝e przes∏anki ekonomiczne.
W przypadku gdy odsetek stad zaka˝onych w powiecie jest równy lub wy˝szy ni˝ 5 %, o metodzie zwalczania choroby powiatowy lekarz weterynarii decyduje w uzgodnieniu z w∏aÊciwym wojewódzkim lekarzem weterynarii.
Uzyskanie przez stada zarodowe i o pe∏nym cyklu
produkcyjnym statusu wolnych od wirusa choroby
Aujeszkyego jest poprzedzone trzema badaniami serologicznymi próbek krwi, przeprowadzonymi w odst´pie od 2 do 6 miesi´cy ka˝de. W przypadku gdy
wszystkie wyniki badaƒ próbek pobranych w danym
stadzie w pierwszym, drugim i trzecim pobieraniu
próbek b´dà ujemne, to stado takie uzyskuje status
stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego.
Uzyskanie przez tuczarnie statusu wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego jest poprzedzone dwoma
badaniami serologicznymi próbek krwi, przeprowadzonymi w odst´pie od 2 do 6 miesi´cy. W przypadku
gdy wszystkie wyniki badaƒ pobranych próbek b´dà
ujemne w obu badaniach, tuczarnia uzyskuje status
stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego.
Stado, w którym posiadacz prowadzi∏ badania serologiczne Êwiƒ w kierunku choroby Aujeszkyego
w jednym z laboratoriów, o których mowa w pkt 4.2,
mo˝e zostaç uznane za wolne od wirusa choroby Aujeszkyego po jednokrotnym badaniu serologicznym,
w którym uzyskano ujemny wynik, wykonanym w ramach programu. Warunkiem uznania stada za wolne
od wirusa choroby Aujeszkyego w takim przypadku
jest w szczególnoÊci, aby posiadacz stada wykaza∏, ˝e
w okresie ostatnich 12 miesi´cy poprzedzajàcych badanie w ramach programu w stadzie podstawowym
nie stwierdzono klinicznych, patologicznych i serologicznych objawów choroby Aujeszkyego oraz zosta∏y
spe∏nione inne wymagania okreÊlone w pkt 3.1.3.
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Pierwszym etapem realizacji programu w 2008 r.
jest wykonanie pierwszego pobierania próbek we
wszystkich stadach Êwiƒ po∏o˝onych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Po zakoƒczeniu pierwszego
etapu programu b´dzie przeprowadzone drugie pobieranie próbek, którym zostanà obj´te stada uznane
za potencjalnie wolne od wirusa choroby Aujeszkyego Êwiƒ — w przypadku stad zarodowych i o pe∏nym
cyklu produkcyjnym — oraz uznane za seronegatywne — w przypadku tuczarni.
W roku 2008 zosta∏y równie˝ rozpocz´te szczepienia Êwiƒ w stadach zaka˝onych oraz alternatywna metoda likwidacji wirusa choroby Aujeszkyego w stadzie.

Poz. 631

Pog∏owie Êwiƒ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wed∏ug G∏ównego Urz´du Statystycznego,
jest szacowane na oko∏o 18,1 milionów Êwiƒ, z czego oko∏o 1,8 miliona Êwiƒ stanowià zwierz´ta hodowlane, w tym oko∏o 244 tys. stanowià zwierz´ta
wpisane lub oczekujàce na wpis do ksiàg hodowlanych lub rejestrów, o których mowa w przepisach
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich (lochy, loszki, knury, knurki), a oko∏o 16,3 miliona — prosi´ta, warchlaki oraz tuczniki (stan
z czerwca 2006 r.).
Pog∏owie Êwiƒ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przedstawia tabela nr 6.

Tabela 6. Pog∏owie Êwiƒ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Region

Gatunek
zwierzàt
obj´tych
programem

Rzeczpospolita
Polska

Êwinie

Liczba stad

Pog∏owie zwierzàt

stada zarodowe
o pe∏nym cyklu
produkcyjnym

tuczarnie

lochy, knury

tuczniki,
prosi´ta,
warchlaki

219091

252686

1814448

16313671

471777
Do czynnoÊci zwiàzanych z realizacjà programu
zwalczania choroby Aujeszkyego u Êwiƒ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powiatowi lekarze weterynarii mogà wyznaczaç lekarzy weterynarii i inne
osoby, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 121, poz. 842, z póên. zm.). Wymienionym
osobom odpowiednio, za pobranie próbek krwi od
Êwiƒ do badania laboratoryjnego oraz za podanie Êwini szczepionki przeciwko chorobie Aujeszkyego albo
za wykonanie czynnoÊci pomocniczych, po wykonaniu zleconych czynnoÊci i przedstawieniu faktury lub
rachunku, przys∏uguje wynagrodzenie, zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokoÊci wynagrodzenia za wykonywanie czynnoÊci
przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone
przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 178,
poz. 1837, z póên. zm.).
Za realizacj´ programu na obszarze powiatu jest
odpowiedzialny w∏aÊciwy powiatowy lekarz weterynarii, natomiast na obszarze województwa w∏aÊciwy
wojewódzki lekarz weterynarii.
Realizacj´ programu na obszarze ca∏ego kraju
nadzoruje G∏ówny Lekarz Weterynarii.
3.1. Pobieranie próbek od Êwiƒ do badaƒ w kierunku
choroby Aujeszkyego
W dniu rozpocz´cia realizacji programu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwagi na nie w pe∏ni rozpoznanà sytuacj´ epizootycznà, wszystkie stada
Êwiƒ uznano za stada o nierozpoznanej sytuacji epizootycznej i poddano pierwszemu pobieraniu próbek.

18128119

Na podstawie wyników badaƒ pierwszego pobierania próbek zostanie okreÊlony status epizootyczny
wszystkich stad Êwiƒ.
3.1.1. Pobieranie próbek w stadach zarodowych
i o pe∏nym cyklu produkcyjnym
Pierwsze pobieranie próbek przeprowadza si´ we
wszystkich stadach zarodowych i o pe∏nym cyklu produkcyjnym znajdujàcych si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem wykonania pierwszego pobierania próbek
jest:
1) wykrycie seroreagentów w stadach z 95 % prawdopodobieƒstwem, przyjmujàc, ˝e odsetek Êwiƒ
zaka˝onych w obiekcie budowlanym wynosi co
najmniej 20 %;
2) okreÊlenie procentu zaka˝enia wirusem choroby
Aujeszkyego wÊród loch i knurów w stadach zarodowych, a w stadach o pe∏nym cyklu produkcyjnym
tak˝e wÊród tuczników, w poszczególnych powiatach i województwach Rzeczypospolitej Polskiej;
3) okreÊlenie liczby stad zarodowych i o pe∏nym cyklu produkcyjnym uznanych za zaka˝one i potencjalnie wolne od wirusa choroby Aujeszkyego.
Badaniu podlegajà lochy i knury w stadach zarodowych i w stadach o pe∏nym cyklu produkcyjnym.
Badaniu podlegajà tak˝e tuczniki ze stad o pe∏nym cyklu produkcyjnym. W ka˝dym stadzie tuczniki do badania wybiera si´ losowo.
Szacunkowà liczb´ próbek krwi do pobrania od
loch i knurów w pierwszym pobieraniu próbek w stadach zarodowych oraz w stadach o pe∏nym cyklu produkcyjnym przedstawia tabela nr 7.
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Tabela 7. Szacunkowa liczba próbek krwi do pobrania od loch i knurów w stadach zarodowych i o pe∏nym cyklu produkcyjnym w pierwszym pobieraniu próbek

Liczba loch lub
loch i knurów
w stadzie

Liczba stad
zarodowych i o pe∏nym
cyklu produkcyjnym
danej wielkoÊci
na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej

Przewidywana
Êrednia liczba
obiektów
budowlanych
w stadzie

Liczba pobieranych
próbek w jednym
obiekcie budowlanym

Ogólna liczba
pobieranych
próbek

1—10

124691

1,0

3*

374073

11—25

49255

1,0

6

295530

26—100

35262

1,2

12

507773

101—500

8429

1,5

13

164366

501—1000

1061

2,5

13

34483

powy˝ej 1000

393

5,0

13

25545

RAZEM

219091

—

—

1401770

* W przypadku mniejszej liczby Êwiƒ próbki pobiera si´ od wszystkich zwierzàt.

Minimalnà liczb´ próbek do pobrania od tuczników w stadach o pe∏nym cyklu produkcyjnym okreÊla si´
zgodnie z tabelà nr 8.

Tabela 8. Minimalna liczba próbek do pobrania od tuczników w stadach o pe∏nym
cyklu produkcyjnym
Liczba tuczników w stadzie o pe∏nym
cyklu produkcyjnym

Minimalna liczba próbek do pobrania
od tuczników w stadzie o pe∏nym
cyklu produkcyjnym

1—10

3*

11—25

6

26—100

12

101—500

13

501—1000

13

powy˝ej 1000

13

* W przypadku mniejszej liczby Êwiƒ próbki pobiera si´ od wszystkich zwierzàt.

Próbki od tuczników pobiera si´ tak, aby z ka˝dego obiektu budowlanego gospodarstwa pobraç losowo z ró˝nych kojców co najmniej 3 próbki.

wàtpliwych przeprowadzonych w laboratorium
referencyjnym;

W zale˝noÊci od wyników badaƒ pierwszego pobierania próbek stadu zarodowemu lub o pe∏nym cyklu produkcyjnym powiatowy lekarz weterynarii,
w drodze decyzji, nadaje nast´pujàcy status:

2) stada zaka˝onego wirusem choroby Aujeszkyego
— w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania, za który uwa˝a si´ równie˝ dodatni wynik
badania próbki wàtpliwej przeprowadzonego
w laboratorium referencyjnym.

1) stada potencjalnie wolnego od wirusa choroby
Aujeszkyego — w przypadku gdy wszystkie wyniki badaƒ sà ujemne, w tym wyniki badaƒ próbek

Dalszy sposób post´powania w stosunku do stad,
o których mowa w ppkt 2, jest okreÊlony w pkt 3.3.1
—3.3.6.
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W przypadku uzyskania jednego lub wi´kszej liczby wàtpliwych wyników badaƒ, je˝eli na podstawie
wyników badaƒ pozosta∏ych próbek powiatowy lekarz
weterynarii nie mo˝e okreÊliç statusu stada, zak∏ad
higieny weterynaryjnej lub inne laboratorium zatwierdzone przez G∏ównego Lekarza Weterynarii przesy∏a,
na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, próbki
wàtpliwe do laboratorium referencyjnego, o którym
mowa w pkt 4.2, celem potwierdzenia lub wykluczenia zaka˝enia. Do czasu uzyskania ostatecznych wyników badaƒ próbek, pkt 3.3.1.1 ppkt 1 oraz pkt 3.3.1.2
ppkt 1 stosuje si´ odpowiednio.
Na podstawie wyników badaƒ uzyskanych
w pierwszym pobieraniu próbek, w stadach zarodowych i o pe∏nym cyklu produkcyjnym uznanych za potencjalnie wolne od wirusa choroby Aujeszkyego
przeprowadza si´ drugie pobieranie próbek do badaƒ
weryfikujàcych w okresie od 2 do 6 miesi´cy po zakoƒczeniu pierwszego pobierania próbek w tych stadach.
Celem badaƒ próbek krwi w drugim pobieraniu
próbek jest potwierdzenie niewyst´powania zaka˝enia wirusem choroby Aujeszkyego w stadzie lub jego
wykrycie, przy zastosowaniu zasady badania zwierzàt
w stadzie pozwalajàcej na:
1) wykrycie, z 95 % prawdopodobieƒstwem, seroreagentów w stadach uznanych za potencjalnie wol-

Poz. 631

ne od wirusa choroby Aujeszkyego u Êwiƒ przy za∏o˝eniu, ˝e odsetek zwierzàt zaka˝onych w obiekcie budowlanym wynosi 5 %;
2) weryfikacj´, okreÊlonego na podstawie pierwszego badania, procentu zaka˝enia stad wirusem
choroby Aujeszkyego w poszczególnych powiatach i województwach oraz liczby stad zarodowych i o pe∏nym cyklu produkcyjnym uznanych za
zaka˝one lub potencjalnie wolne od wirusa choroby Aujeszkyego.
Badaniu podlegajà lochy i knury w stadach zarodowych i w stadach o pe∏nym cyklu produkcyjnym.
Badaniu podlegajà tak˝e tuczniki ze stad o pe∏nym cyklu produkcyjnym. W ka˝dym stadzie tuczniki do badania wybiera si´ losowo.
W wyliczeniach do szacunkowego zestawienia
przewidywanej liczby próbek krwi przyj´to, ˝e liczba
stad zarodowych i o pe∏nym cyklu produkcyjnym
w Rzeczypospolitej Polskiej, w których stwierdzi si´
zaka˝enie, b´dzie niska. W zwiàzku z tym za∏o˝ono, ˝e
drugie pobieranie próbek b´dzie dotyczyç 95 % tych
stad.
Szacunkowà liczb´ próbek krwi do pobrania od
loch i knurów w drugim pobieraniu próbek w stadach
zarodowych oraz w stadach o pe∏nym cyklu produkcyjnym przedstawia tabela nr 9.

Tabela 9. Szacunkowa liczba próbek krwi do pobrania w drugim pobieraniu próbek od loch i knurów w stadach
zarodowych oraz o pe∏nym cyklu produkcyjnym uznanych za potencjalnie wolne od wirusa choroby
Aujeszkyego

Liczba loch
lub loch i knurów
w stadzie

Liczba stad
zarodowych i o pe∏nym
cyklu produkcyjnym
uznanych za potencjalnie
wolne od wirusa choroby
Aujeszkyego
(95 % wszystkich stad
na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej)

Przewidywana
Êrednia liczba
obiektów
budowlanych
w stadzie

Liczba pobieranych
próbek w jednym
obiekcie budowlanym

Ogólna liczba
pobieranych
próbek

1—10

118456

1,0

5*

592280

11—25

46792

1,0

10

467920

26—100

33499

1,2

40*

1607952

101—500

8008

1,5

51

612612

501—1000

1008

2,5

57

143640

powy˝ej 1000

373

5,0

58

108170

RAZEM

208136

—

—

3532574

* W przypadku mniejszej liczby Êwiƒ próbki pobiera si´ od wszystkich zwierzàt.
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Minimalnà liczb´ próbek do pobrania od tuczników w stadach o pe∏nym cyklu produkcyjnym okreÊla si´
zgodnie z tabelà nr 10.

Tabela 10. Minimalna liczba próbek do pobrania od tuczników w stadach o pe∏nym
cyklu produkcyjnym

Liczba tuczników w stadzie o pe∏nym
cyklu produkcyjnym

Minimalna liczba próbek do pobrania
od tuczników w stadzie o pe∏nym
cyklu produkcyjnym

1—10

3*

11—25

6

26—100

12

101—500

13

501—1000

13

powy˝ej 1000

13

* W przypadku mniejszej liczby Êwiƒ próbki pobiera si´ od wszystkich zwierzàt.

Próbki od tuczników pobiera si´ tak, aby z ka˝dego obiektu budowlanego gospodarstwa pobraç losowo z ró˝nych kojców co najmniej 3 próbki.
W zale˝noÊci od wyników badaƒ drugiego pobierania próbek, stadu zarodowemu lub o pe∏nym cyklu
produkcyjnym powiatowy lekarz weterynarii nadaje,
w drodze decyzji, nast´pujàcy status:
1) stada seronegatywnego — w przypadku gdy
wszystkie wyniki badaƒ sà ujemne, w tym wyniki
badaƒ próbek wàtpliwych przeprowadzonych
w laboratorium referencyjnym;
2) stada zaka˝onego wirusem choroby Aujeszkyego
— w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania, za który uwa˝a si´ równie˝ dodatni wynik
badania próbki wàtpliwej przeprowadzonego
w laboratorium referencyjnym.
Dalszy sposób post´powania w stosunku do stad,
o których mowa w ppkt 2, jest okreÊlony w pkt 3.3.1
—3.3.6.
W przypadku uzyskania jednego lub wi´kszej liczby wàtpliwych wyników badaƒ, je˝eli na podstawie
wyników badaƒ pozosta∏ych próbek powiatowy lekarz
weterynarii nie mo˝e okreÊliç statusu stada, zak∏ad
higieny weterynaryjnej lub inne laboratorium zatwierdzone przez G∏ównego Lekarza Weterynarii przesy∏a,
na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, próbki
wàtpliwe do laboratorium referencyjnego, o którym
mowa w pkt 4.2, celem potwierdzenia lub wykluczenia zaka˝enia. Do czasu uzyskania ostatecznych wyni-

ków badaƒ próbek, pkt 3.3.1.1 ppkt 1 oraz pkt 3.3.1.2
ppkt 1 stosuje si´ odpowiednio.
W celu uzyskania przez stado statusu stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, w stadzie o statusie seronegatywnym przeprowadza si´ trzecie pobieranie próbek.
Trzecie pobieranie próbek przeprowadza si´ po
up∏ywie od 2 do 6 miesi´cy po drugim pobieraniu
próbek w stadach, które na podstawie wyników drugiego pobierania próbek uzyska∏y status stada seronegatywnego.
Polega ono na:
1) jednokrotnym badaniu, w jednym czasie, wszystkich loch i knurów w stadzie, pod warunkiem ˝e:
a) Êwinie, od których pobrano próbki do badaƒ
w kierunku choroby Aujeszkyego, zosta∏y indywidualnie i trwale oznakowane przez ich posiadacza,
b) istnieje mo˝liwoÊç przyporzàdkowania pobieranej próbki do zwierz´cia, od którego zosta∏a pobrana, oraz
2) badaniu, w jednym czasie, losowo wybranych
tuczników w stadach o pe∏nym cyklu produkcyjnym. Minimalnà liczb´ próbek do pobrania od
tuczników w stadach o pe∏nym cyklu produkcyjnym okreÊla si´ zgodnie z tabelà nr 11. Próbki od
tuczników pobiera si´ tak, aby z ka˝dego obiektu
budowlanego gospodarstwa pobraç losowo z ró˝nych kojców co najmniej 3 próbki.
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Tabela 11. Minimalna liczba próbek do pobrania od tuczników w stadach o pe∏nym
cyklu produkcyjnym

Liczba tuczników w stadzie o pe∏nym
cyklu produkcyjnym

Minimalna liczba próbek do pobrania
od tuczników w stadzie o pe∏nym
cyklu produkcyjnym

1—10

3*

11—25

6

26—100

12

101—500

13

501—1000

13

powy˝ej 1000

13

* W przypadku mniejszej liczby Êwiƒ próbki pobiera si´ od wszystkich zwierzàt.

W wyliczeniach do szacunkowego okreÊlenia liczby próbek krwi do pobrania przyj´to, ˝e liczba zaka˝onych loch i knurów na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej b´dzie bardzo niska. W zwiàzku z tym za∏o˝ono, ˝e trzecie pobieranie próbek dotyczyç b´dzie 93 %
tych zwierzàt, czyli oko∏o 1 687 437 Êwiƒ.
W przypadku braku trwa∏ego i indywidualnego
oznakowania zwierzàt stada podstawowego przed
trzecim pobieraniem próbek, wyznaczony lekarz weterynarii pobiera próbki od wszystkich zwierzàt stada
podstawowego, a w przypadku otrzymania co najmniej jednego dodatniego wyniku badania, ca∏e stado podstawowe zostaje zabite lub poddane ubojowi
bez prawa do odszkodowania. Natomiast, je˝eli wyniki badaƒ sà ujemne, nadanie statusu zostanie uzale˝nione od wykonania przez posiadacza zwierzàt trwa∏ego, indywidualnego oznakowania zwierzàt stada podstawowego.
W zale˝noÊci od wyników badaƒ trzeciego pobierania próbek stadu zarodowemu lub o pe∏nym cyklu
produkcyjnym powiatowy lekarz weterynarii nadaje,
w drodze decyzji, nast´pujàcy status:
1) stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego —
w przypadku gdy wszystkie wyniki badaƒ sà ujemne, w tym wyniki badaƒ próbek wàtpliwych przeprowadzonych w laboratorium referencyjnym;
2) stada zaka˝onego wirusem choroby Aujeszkyego
— w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania, za który uwa˝a si´ równie˝ dodatni wynik
badania próbki wàtpliwej przeprowadzonego
w laboratorium referencyjnym.
Dalszy sposób post´powania w stosunku do stad,
o których mowa w ppkt 2, jest okreÊlony w pkt 3.3.1
—3.3.6.

W przypadku uzyskania jednego lub wi´kszej liczby wàtpliwych wyników badaƒ, je˝eli na podstawie
wyników badaƒ pozosta∏ych próbek powiatowy lekarz
weterynarii nie mo˝e okreÊliç statusu stada, zak∏ad
higieny weterynaryjnej lub inne laboratorium zatwierdzone przez G∏ównego Lekarza Weterynarii przesy∏a,
na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, próbki
wàtpliwe do laboratorium referencyjnego, o którym
mowa w pkt 4.2, celem potwierdzenia lub wykluczenia zaka˝enia. Do czasu uzyskania ostatecznych wyników badaƒ próbek, pkt 3.3.1.1 ppkt 1 oraz pkt 3.3.1.2
ppkt 1 stosuje si´ odpowiednio.
3.1.2. Pobieranie próbek w tuczarniach
Pierwsze pobieranie próbek przeprowadza si´ we
wszystkich tuczarniach znajdujàcych si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem wykonania pierwszego pobierania próbek
w tuczarniach jest:
1) wykrycie seroreagentów w stadach z 95 % prawdopodobieƒstwem, przyjmujàc, ˝e odsetek Êwiƒ
zaka˝onych w obiekcie budowlanym wynosi co
najmniej 20 %;
2) okreÊlenie procentu zaka˝enia wirusem choroby
Aujeszkyego wÊród tuczników w tuczarniach
w poszczególnych powiatach i województwach
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
3) okreÊlenie liczby tuczarni uznanych za zaka˝one
i seronegatywne.
Szacunkowà liczb´ próbek krwi do pobrania od
tuczników w tuczarniach w pierwszym pobieraniu
próbek przedstawia tabela nr 12.
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Tabela 12. Szacunkowa liczba próbek krwi do pobrania od tuczników w tuczarniach w pierwszym pobieraniu
próbek

Liczba tuczników
w tuczarni

Liczba tuczarni
danej wielkoÊci
na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej

Przewidywana
Êrednia liczba
obiektów
budowlanych
w stadzie

Liczba pobieranych
próbek w jednym
obiekcie
budowlanym

Ogólna liczba
pobieranych
próbek

1—10

131714

1,0

3*

395142

11—25

63415

1,0

6

380490

26—100

46357

1,2

12

667541

101—500

9921

1,5

13

193460

501—1000

750

2,5

13

24375

powy˝ej 1000

529

5,0

13

34385

RAZEM

252686

—

—

1695393

* W przypadku mniejszej liczby Êwiƒ próbki pobiera si´ od wszystkich zwierzàt.

W zale˝noÊci od wyników badaƒ pierwszego pobierania próbek, powiatowy lekarz weterynarii nadaje
tuczarni, w drodze decyzji, nast´pujàcy status:
1) stada seronegatywnego — w przypadku gdy
wszystkie wyniki badaƒ sà ujemne, w tym wyniki
badaƒ próbek wàtpliwych przeprowadzonych
w laboratorium referencyjnym;
2) stada zaka˝onego wirusem choroby Aujeszkyego
— w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania, za który uwa˝a si´ równie˝ dodatni wynik
badania próbki wàtpliwej przeprowadzonego
w laboratorium referencyjnym.
Dalszy sposób post´powania w stosunku do stad,
o których mowa w ppkt 2, jest okreÊlony w pkt 3.3.1
—3.3.6.
W przypadku uzyskania jednego lub wi´kszej liczby wàtpliwych wyników badaƒ, je˝eli na podstawie
wyników badaƒ pozosta∏ych próbek powiatowy lekarz
weterynarii nie mo˝e okreÊliç statusu stada, zak∏ad
higieny weterynaryjnej lub inne laboratorium zatwierdzone przez G∏ównego Lekarza Weterynarii przesy∏a,
na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, próbki
wàtpliwe do laboratorium referencyjnego, o którym
mowa w pkt 4.2, celem potwierdzenia lub wykluczenia zaka˝enia. Do czasu uzyskania ostatecznych wyników badaƒ próbek, pkt 3.3.1.1 ppkt 1 oraz pkt 3.3.1.2
ppkt 1 stosuje si´ odpowiednio.
Drugie pobieranie próbek przeprowadza si´ po
up∏ywie od 2 do 6 miesi´cy po pierwszym pobieraniu
próbek w tuczarni, która na podstawie wyników
pierwszego pobierania próbek zosta∏a uznana za stado o statusie seronegatywnym.
Je˝eli nie ma mo˝liwoÊci ponownego pobrania
próbek od Êwiƒ z danego obiektu budowlanego tu-

czarni, gdy˝ Êwinie te po uzyskaniu masy ubojowej
zosta∏y wywiezione do rzeêni, próbki w ramach drugiego pobierania próbek w takim przypadku pobiera
si´ od nowo wprowadzonych Êwiƒ.
Celem badaƒ próbek krwi pobranych w drugim
pobieraniu próbek jest potwierdzenie niewyst´powania zaka˝enia wirusem choroby Aujeszkyego w stadzie lub jego wykrycie, przy zastosowaniu zasady badania zwierzàt w stadzie pozwalajàcej na:
1) wykrycie, z 95 % prawdopodobieƒstwem, seroreagentów w tuczarniach uznanych za seronegatywne, przy za∏o˝eniu, ˝e odsetek zwierzàt zaka˝onych
w obiekcie budowlanym wynosi 10 lub 5 %;
2) weryfikacj´, okreÊlonego na podstawie pierwszego badania, procentu zaka˝enia stad wirusem
choroby Aujeszkyego w poszczególnych powiatach i województwach Rzeczypospolitej Polskiej
oraz liczby tuczarni uznanych za zaka˝one i seronegatywne.
Liczba próbek do pobrania od tuczników w tuczarni w drugim pobieraniu próbek zale˝eç b´dzie od:
1) g´stoÊci populacji Êwiƒ w województwie — ni˝sza
lub wy˝sza ni˝ 100 Êwiƒ na 100 ha u˝ytków rolnych (wed∏ug danych rocznika statystycznego rolnictwa i obszarów wiejskich z 2007 r.);
2) procentu zaka˝enia wszystkich stad w województwie, okreÊlonego na podstawie pierwszego pobierania próbek w stadach zarodowych, stadach
o pe∏nym cyklu produkcyjnym oraz w tuczarniach
— mniej ni˝ 5 % lub 5 % i wi´cej;
3) przestrzegania przez hodowców Êwiƒ zawartych
w programie zasad dotyczàcych przemieszczania
zwierzàt.
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W przypadku gdy g´stoÊç populacji Êwiƒ w województwie jest ni˝sza od 100 Êwiƒ na 100 ha u˝ytków
rolnych, zasada badania tuczników w stadzie powinna
pozwoliç na wykrycie seroreagentów w tuczarniach
uznanych za seronegatywne z 95 % prawdopodobieƒstwem, przy za∏o˝eniu, ˝e odsetek zwierzàt zaka˝onych w obiekcie budowlanym wynosi 10 %.
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szej od 100 Êwiƒ na 100 ha u˝ytków rolnych, w których stwierdzi si´ zaka˝enie, b´dzie ni˝sza ni˝ 5 %.
W zwiàzku z tym za∏o˝ono, ˝e drugie pobieranie próbek b´dzie dotyczyç powy˝ej 95 % tuczarni w tych województwach.
Szacunkowà liczb´ próbek do pobrania od tuczników w drugim pobieraniu próbek w tuczarniach po∏o˝onych w województwach o g´stoÊci populacji ni˝szej
od 100 Êwiƒ na 100 ha u˝ytków rolnych przedstawia
tabela nr 13.

W wyliczeniach do szacunkowego zestawienia
przewidywalnej liczby próbek krwi przyj´to, ˝e liczba
tuczarni w województwach o g´stoÊci populacji ni˝-

Tabela 13. Szacunkowa liczba próbek krwi do pobrania w drugim pobieraniu próbek od tuczników w tuczarniach uznanych za seronegatywne, po∏o˝onych na obszarze województw o g´stoÊci populacji ni˝szej od 100 Êwiƒ na 100 ha u˝ytków rolnych

Liczba tuczników
w tuczarni

Liczba tuczarni
danej wielkoÊci
na obszarze
województw
o g´stoÊci
populacji Êwiƒ
ni˝szej od 100 Êwiƒ
na 100 ha u˝ytków
rolnych

Przewidywana
Êrednia liczba
obiektów
budowlanych
w stadzie

Liczba pobieranych
próbek w jednym
obiekcie
budowlanym

Ogólna liczba
pobieranych
próbek

1—10

112067

1,0

4*

448268

11—25

48590

1,0

8

388720

26—100

28960

1,2

24

834048

101—500

2939

1,5

26

114621

501—1000

407

2,5

26

26455

powy˝ej 1000

178

5,0

28

24920

RAZEM

193141

—

—

1837032

* W przypadku mniejszej liczby Êwiƒ próbki pobiera si´ od wszystkich zwierzàt.

W przypadku gdy g´stoÊç populacji Êwiƒ w województwie jest wy˝sza od 100 Êwiƒ na 100 ha u˝ytków
rolnych, zasada badania zwierzàt w stadzie powinna
pozwoliç na wykrycie seroreagentów w tuczarniach
uznanych za seronegatywne z 95 % prawdopodobieƒstwem, przy za∏o˝eniu, ˝e odsetek zwierzàt zaka˝onych w obiekcie budowlanym wynosi 5 %.
Powy˝szà zasad´ stosuje si´ tak˝e, gdy procent
zaka˝enia stad w województwie, okreÊlony na podstawie pierwszego pobierania próbek, b´dzie równy lub
wy˝szy 5 % oraz gdy istnieje podejrzenie, ˝e posiadacz tuczarni nie przestrzega zasad dotyczàcych przemieszczania zwierzàt, zawartych w programie.

W wyliczeniach do szacunkowego zestawienia
przewidywanej liczby próbek krwi do pobrania przyj´to, ˝e liczba tuczarni w województwach o g´stoÊci
populacji wi´kszej od 100 Êwiƒ na 100 ha u˝ytków
rolnych, w których stwierdzi si´ zaka˝enie, b´dzie ni˝sza ni˝ 5 %. W zwiàzku z tym za∏o˝ono, ˝e drugie pobieranie próbek b´dzie dotyczyç powy˝ej 95 % tuczarni.
Szacunkowà liczb´ próbek do pobrania w drugim
pobieraniu próbek od tuczników w tuczarniach po∏o˝onych w województwach o g´stoÊci populacji wi´kszej od 100 Êwiƒ na 100 ha u˝ytków rolnych przedstawia tabela nr 14.
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Tabela 14. Szacunkowa liczba próbek krwi do pobrania w drugim pobieraniu próbek od tuczników w tuczarniach uznanych za seronegatywne, po∏o˝onych na obszarze województw o g´stoÊci populacji Êwiƒ
wi´kszej od 100 Êwiƒ na 100 ha u˝ytków rolnych

Liczba tuczników
w tuczarni

Liczba tuczarni
danej wielkoÊci
na obszarze
województw
o g´stoÊci
populacji Êwiƒ
wy˝szej od
100 Êwiƒ na 100 ha
u˝ytków rolnych

Przewidywana
Êrednia liczba
obiektów
budowlanych
w stadzie

Liczba pobieranych
próbek w jednym
obiekcie
budowlanym

Ogólna liczba
pobieranych
próbek

1—10

13062

1,0

5*

65310

11—25

11655

1,0

10

116550

26—100

15079

1,2

40*

723792

101—500

6486

1,5

51

496179

501—1000

306

2,5

57

43605

powy˝ej 1000

325

5,0

58

94250

RAZEM

46913

—

—

1539686

* W przypadku mniejszej liczby Êwiƒ próbki pobiera si´ od wszystkich zwierzàt.

W zale˝noÊci od wyników badaƒ drugiego pobierania próbek, powiatowy lekarz weterynarii nadaje tuczarni, w drodze decyzji, nast´pujàcy status:
1) stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego —
w przypadku gdy wszystkie wyniki badaƒ sà ujemne, w tym wyniki badaƒ próbek wàtpliwych, przeprowadzonych w laboratorium referencyjnym;
2) stada zaka˝onego wirusem choroby Aujeszkyego
— w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania, za który uwa˝a si´ równie˝ dodatni wynik
badania próbki wàtpliwej przeprowadzonego
w laboratorium referencyjnym.
Dalszy sposób post´powania w stosunku do stad,
o których mowa w ppkt 2, jest okreÊlony w pkt 3.3.1
—3.3.6.
W przypadku uzyskania jednego lub wi´kszej liczby wàtpliwych wyników badaƒ, je˝eli na podstawie
wyników badaƒ pozosta∏ych próbek powiatowy lekarz
weterynarii nie mo˝e okreÊliç statusu stada, zak∏ad
higieny weterynaryjnej lub inne laboratorium zatwierdzone przez G∏ównego Lekarza Weterynarii przesy∏a,
na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, próbki
wàtpliwe do laboratorium referencyjnego, o którym
mowa w pkt 4.2, celem potwierdzenia lub wykluczenia zaka˝enia. Do czasu uzyskania ostatecznych wyników badaƒ próbek, pkt 3.3.1.1 ppkt 1 oraz pkt 3.3.1.2
ppkt 1 stosuje si´ odpowiednio.
3.1.3. Przepis szczególny
Stado, którego posiadacz wyka˝e, ˝e w okresie
ostatnich 12 miesi´cy:

1) w stadzie podstawowym nie stwierdzono klinicznych, patologicznych i serologicznych objawów
choroby Aujeszkyego,
2) wszystkie zwierz´ta stada podstawowego przebywajàce w tym stadzie, by∏y dwukrotnie, w odst´pie od 2 do 6 miesi´cy, zbadane serologicznie
w kierunku choroby Aujeszkyego w jednym z laboratoriów, o których mowa w pkt 4.2, i uzyskano
ujemny wynik badania,
3) wszystkie zwierz´ta wprowadzane do tego stada
pochodzi∏y ze stad o statusie epizootycznym równym lub wy˝szym w odniesieniu do choroby Aujeszkyego,
4) nasienie wprowadzane do tego stada pochodzi∏o
z centrum pozyskiwania nasienia knurów, w którym — w okresie ostatnich 12 miesi´cy — nie
stwierdzono objawów choroby Aujeszkyego,
5) knury u˝ywane w tym stadzie do krycia naturalnego by∏y badane serologicznie i uzyskano ujemny
wynik badania w kierunku choroby Aujeszkyego
oraz pochodzi∏y z tego stada lub ze stada o statusie epizootycznym równym lub wy˝szym w odniesieniu do choroby Aujeszkyego
— mo˝e zostaç uznane, w drodze decyzji powiatowego lekarza weterynarii, za wolne od wirusa choroby
Aujeszkyego po jednym badaniu serologicznym wykonanym w ramach programu, je˝eli uzyskano
ujemny wynik tego badania. Badaniu podlegajà
wszystkie Êwinie stada podstawowego.

Dziennik Ustaw Nr 74

— 5838 —

3.1.4. Sta∏e monitorowanie choroby
Serologiczne badania kontrolne, zwane dalej „sta∏ym monitorowaniem choroby”, prowadzi si´ w stadach uznanych za:
1) wolne od wirusa choroby Aujeszkyego;
2) wolne od wirusa choroby Aujeszkyego — szczepione oraz
3) urz´dowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego.
Celem sta∏ego monitorowania choroby jest potwierdzenie utrzymywania statusu:
1) stada urz´dowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego oraz stada wolnego od wirusa choroby
Aujeszkyego — szczepionego;
2) regionu wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego.
Do czasu uznania danej cz´Êci terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za region wolny od wirusa choroby
Aujeszkyego, sta∏e monitorowanie choroby prowadzi
si´ we wszystkich rodzajach stad uznanych za urz´dowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego, wolne od
wirusa choroby Aujeszkyego oraz wolne od wirusa
choroby Aujeszkyego — szczepione, po∏o˝onych na
tym obszarze.
Po uzyskaniu przez region statusu wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, sta∏e monitorowanie choroby prowadzi si´ w stadach zarodowych i o pe∏nym
cyklu produkcyjnym uznanych za urz´dowo wolne od
wirusa choroby Aujeszkyego, a w przypadku gdy istnieje podejrzenie, ˝e posiadacz tuczarni nie przestrzega zawartych w programie zasad dotyczàcych przemieszczania zwierzàt, tak˝e w tuczarni.
W trakcie prowadzenia sta∏ego monitorowania
choroby wszystkie Êwinie, od których pobierane sà
próbki do badaƒ, muszà byç trwale i indywidualnie
oznakowane przez posiadacza zwierzàt.
Sta∏e monitorowanie choroby w regionie wolnym
od wirusa choroby Aujeszkyego prowadzi si´ co najmniej przez 24 miesiàce od dnia uznania wszystkich
stad w tym regionie za urz´dowo wolne od wirusa
choroby Aujeszkyego.
Sta∏e monitorowanie choroby prowadzi si´ do
czasu uznania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub regionu po∏o˝onego na tym terytorium za urz´dowo wolny przez Komisj´ Europejskà.

Poz. 631

W wyniku stwierdzenia podczas sta∏ego monitorowania choroby jednego lub wi´kszej liczby wàtpliwych wyników badaƒ, je˝eli na podstawie wyników
badaƒ pozosta∏ych próbek powiatowy lekarz weterynarii nie mo˝e potwierdziç statusu stada, zak∏ad higieny weterynaryjnej lub inne laboratorium zatwierdzone przez G∏ównego Lekarza Weterynarii przesy∏a, na
wniosek powiatowego lekarza weterynarii, próbk´
wàtpliwà do laboratorium referencyjnego, o którym
mowa w pkt 4.2, celem potwierdzenia lub wykluczenia zaka˝enia. Do czasu uzyskania ostatecznych wyników badaƒ próbek, pkt 3.3.1.1 ppkt 1 oraz pkt 3.3.1.2
ppkt 1 stosuje si´ odpowiednio.
3.1.4.1. Pobieranie próbek do czasu uznania danej
cz´Êci terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za
region wolny od wirusa choroby Aujeszkyego
W ramach sta∏ego monitorowania choroby prowadzonego w stadach urz´dowo wolnych od wirusa
choroby Aujeszkyego, wolnych od wirusa choroby
Aujeszkyego, wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego — szczepionych, badanie serologiczne przeprowadza si´ raz na 4 miesiàce w 1/3 stad zarodowych
i o pe∏nym cyklu produkcyjnym tak, aby w okresie
12 miesi´cy objàç badaniami wszystkie stada, o których mowa powy˝ej, na obszarze powiatu. Badaniu
podlegajà wszystkie lochy i knury w tych stadach.
W wyliczeniach do szacunkowego okreÊlenia liczby próbek krwi do pobrania przyj´to, ˝e liczba zaka˝onych loch i knurów na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej b´dzie niska. W zwiàzku z tym za∏o˝ono, ˝e
sta∏e monitorowanie choroby dotyczyç b´dzie 92 %
tych zwierzàt rocznie, czyli oko∏o 1 669 292 Êwiƒ.
W ramach sta∏ego monitorowania choroby, prowadzonego w tuczarniach uznanych za urz´dowo
wolne od wirusa choroby Aujeszkyego, wolne od wirusa choroby Aujeszkyego oraz wolne od wirusa choroby Aujeszkyego — szczepione, badanie serologiczne przeprowadza si´ raz na 4 miesiàce w 1/3 tuczarni
tak, aby w okresie 12 miesi´cy objàç badaniami
wszystkie tuczarnie, o których mowa powy˝ej, na obszarze powiatu.
Celem sta∏ego monitorowania choroby w tuczarni
jest wykrycie seroreagentów w stadach z 95 % prawdopodobieƒstwem, przyjmujàc, ˝e odsetek Êwiƒ zaka˝onych w obiekcie budowlanym wynosi 20 %.
Liczb´ próbek do pobrania od tuczników w tuczarniach uznanych za urz´dowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego, wolne od wirusa choroby Aujeszkyego oraz wolne od wirusa choroby Aujeszkyego —
szczepione przedstawia tabela nr 15.
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Tabela 15. Liczba próbek do pobrania od tuczników w tuczarniach uznanych za
urz´dowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego, wolne od wirusa
choroby Aujeszkyego oraz wolne od wirusa choroby Aujeszkyego —
szczepione

Liczba tuczników w tuczarni

Liczba próbek do pobrania
z ka˝dego obiektu budowlanego

1—10

3*

11—25

6

26—100

12

101—500

13

501—1000

13

powy˝ej 1000

13

* W przypadku mniejszej liczby Êwiƒ próbki pobiera si´ od wszystkich zwierzàt.

3.1.4.2. Pobieranie próbek oraz dodatkowe Êrodki
ochronne w regionach wolnych od wirusa
choroby Aujeszkyego
Po uznaniu regionu za wolny od wirusa choroby
Aujeszkyego, sta∏e monitorowanie choroby dotyczy
stad zarodowych i o pe∏nym cyklu produkcyjnym,
uznanych za urz´dowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego. Sta∏e monitorowanie choroby obejmuje
tuczarnie jedynie w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, ˝e posiadacz tuczarni nie przestrzega zawartych
w programie zasad dotyczàcych przemieszczania
zwierzàt.
W regionach uznanych za wolne od wirusa choroby Aujeszkyego pobiera si´ próbki:
1) po 1 próbce krwi od ka˝dego knura w okresie
12 miesi´cy;

2) w stadach wielkotowarowych (wi´cej ni˝ 750 loch)
co kwarta∏:
a) 15 próbek krwi od tuczników lub warchlaków
oraz
b) 25 próbek krwi od loch;
3) w stadach zarodowych i o pe∏nym cyklu produkcyjnym innych ni˝ okreÊlone w ppkt 2, losowo typowanych do badaƒ w ramach sta∏ego monitorowania choroby, zgodnie z zasadà pozwalajàcà na
wykrycie z 95 % prawdopodobieƒstwem stad zaka˝onych w regionie wolnym przy za∏o˝eniu, ˝e
odsetek tych stad wynosi 5 %.
Liczb´ stad, o których mowa w ppkt 3, wytypowanych do zbadania w regionach wolnych od wirusa
choroby Aujeszkyego przedstawia tabela nr 16.

Tabela 16. Liczba stad wytypowanych do zbadania w regionach uznanych za wolne od wirusa choroby Aujeszkyego

Liczba stad Êwiƒ na terenie regionu

Liczba stad, z których nale˝y pobraç
próbki do badania

1—10

5*

11—25

10

26—100

40*

101—500

51

501—1000

57

powy˝ej 1000

58

* W przypadku mniejszej liczby stad próbki pobiera si´ we wszystkich stadach.
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Wyboru liczby zwierzàt do badania w stadach dokonuje si´ zgodnie z zasadà pozwalajàcà na wykrycie
z 95 % prawdopodobieƒstwem zwierzàt zaka˝onych
w stadzie, przy za∏o˝eniu, ˝e odsetek tych zwierzàt wyno-

Poz. 631

si 20 %. Próbki do badania w stadach powinny byç pobrane przede wszystkim od loch. Liczb´ próbek do pobrania w stadzie do badaƒ prowadzonych w ramach sta∏ego monitorowania choroby przedstawia tabela nr 17.

Tabela 17. Liczba próbek krwi do pobrania w stadzie wytypowanym do badaƒ prowadzonych w ramach sta∏ego monitorowania choroby
Liczba Êwiƒ w stadzie

Liczba próbek do pobrania z ka˝dego
obiektu budowlanego

1—10

3*

11—25

6

26—100

12

101—500

13

501—1000

13

powy˝ej 1000

13

* W przypadku mniejszej liczby Êwiƒ próbki pobiera si´ od wszystkich zwierzàt.

W trakcie sta∏ego monitorowania choroby w regionach wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego,
stosuje si´ dodatkowe Êrodki w celu ochrony tych regionów przed przeniesieniem wirusa tej choroby:
1) Êwinie wprowadzane do stada urz´dowo wolnego
od wirusa choroby Aujeszkyego mogà pochodziç
jedynie z paƒstw trzecich, okreÊlonych w przepisach Unii Europejskiej; przed up∏ywem 30 dni od
dnia wprowadzenia Êwiƒ do stada przeznaczenia,
po∏o˝onego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pozostajà one w tym stadzie i poddaje si´ je
badaniu serologicznemu w kierunku choroby Aujeszkyego;
2) lochy z zaburzeniami rozrodu, w szczególnoÊci
w przypadku poronieƒ, powtarzania rui, mumifikacji p∏odów, rodzenia si´ martwych lub ˝ywych,
os∏abionych prosiàt, w stadzie urz´dowo wolnym
od wirusa choroby Aujeszkyego, poddaje si´ badaniu serologicznemu w kierunku choroby Aujeszkyego.

choroby Aujeszkyego — szczepionego lub urz´dowo
wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, badaniami
kontrolnymi w okresie 12 miesi´cy obejmuje si´ co
3 miesiàce 25 % zwierzàt przebywajàcych w centrum
tak, aby w okresie 12 miesi´cy zosta∏o zbadanych
100 % zwierzàt.
Badania w kierunku choroby Aujeszkyego wykonywane na podstawie za∏àcznika nr 3 ust. 11 pkt 2 do
rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych
wymagaƒ weterynaryjnych majàcych zastosowanie
do nasienia Êwiƒ (Dz. U. Nr 100, poz. 1017, z póên.
zm.) mogà byç zaliczane na poczet powy˝szych badaƒ
kontrolnych.
3.1.4.4. Post´powanie w przypadku zawieszenia statusu stada urz´dowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego lub wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego — szczepionego

Badania serologiczne Êwiƒ, o których mowa
w ppkt 2, przeprowadza powiatowy lekarz weterynarii
w ramach programu.

W przypadku stwierdzenia podczas sta∏ego monitorowania choroby w stadzie o statusie stada urz´dowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego lub wolnego od
wirusa choroby Aujeszkyego — szczepionego co najmniej jednego dodatniego wyniku badania serologicznego, powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji, nadaje temu stadu status stada zawieszonego
oraz wprowadza w tym stadzie zakazy odnoszàce si´
do stada zaka˝onego, okreÊlone w pkt 3.3.1.1 ppkt 1.
W takim przypadku stosuje si´ pkt 3.3.1.2 ppkt 1.

3.1.4.3. Sta∏e monitorowanie choroby w centrach pozyskiwania nasienia knurów

Ponadto, powiatowy lekarz weterynarii, w drodze
decyzji, nakazuje w tym stadzie:

W przypadku centrów pozyskiwania nasienia knurów, po uzyskaniu przez nie statusu stada wolnego od
wirusa choroby Aujeszkyego, wolnego od wirusa

1) niezw∏oczny ubój lub zabicie Êwiƒ, u których uzyskano dodatni wynik badania serologicznego
w kierunku choroby Aujeszkyego;

Posiadacz zwierz´cia oraz osoba majàca kontakt
ze Êwiniami, w szczególnoÊci przy wykonywaniu obowiàzków s∏u˝bowych lub zawodowych, ma obowiàzek powiadomienia powiatowego lekarza weterynarii
o zaburzeniach rozrodu u loch, o których mowa
w ppkt 2.
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2) przeprowadzenie badania serologicznego w kierunku choroby Aujeszkyego wszystkich Êwiƒ stada podstawowego oraz Êwiƒ, które mia∏y kontakt
ze Êwinià, u której uzyskano dodatni wynik badania, a w przypadku tuczarni — badania serologicznego pozwalajàcego na wykrycie 5 % Êwiƒ zaka˝onych w stadzie, a tak˝e niezw∏oczne poddanie
ubojowi lub zabicie Êwiƒ, u których uzyskano dodatni wynik badania serologicznego;

ria∏u biologicznego (Dz. U. Nr 61, poz. 542) i rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych majàcych zastosowanie do nasienia Êwiƒ, albo gdy wprowadzone do stada Êwinie
lub materia∏ biologiczny nie zosta∏y zaopatrzone
w Êwiadectwa zdrowia, z zastrze˝eniem pkt 3.6.1, za
przeprowadzenie badaƒ, o których mowa w pkt 3.1.4.4,
op∏aty pobiera si´ od posiadacza zwierzàt.

3) przeprowadzenie ponownego badania serologicznego w kierunku choroby Aujeszkyego po up∏ywie
co najmniej 30 dni od badania, o którym mowa
w ppkt 2, celem kontroli.

WysokoÊç op∏at jest okreÊlana zgodnie z poz. 4
za∏àcznika nr 1 i poz. 11 za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania
i wysokoÊci op∏at za czynnoÊci wykonywane przez Inspekcj´ Weterynaryjnà, sposobu i miejsc pobierania
tych op∏at oraz sposobu przekazywania informacji
w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 2, poz. 15).

Status stada zawieszonego, powiatowy lekarz weterynarii nadaje tak˝e, w drodze decyzji, stadu o statusie stada urz´dowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego
lub wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego —
szczepionego, w przypadku gdy spe∏nia ono przes∏anki do uznania go za stado podejrzane o zaka˝enie wirusem choroby Aujeszkyego, okreÊlone w pkt 3.2.
W takim przypadku pkt 3.3.1.4 nie stosuje si´. Powiatowy lekarz weterynarii wprowadza w takim stadzie
zakazy odnoszàce si´ do stada zaka˝onego, okreÊlone
w pkt 3.3.1.1 ppkt 1, oraz nakazuje badania serologiczne Êwiƒ w stadzie. Próbki do badaƒ serologicznych pobiera si´ zgodnie z tabelà nr 17 zawartà
w pkt 3.1.4.2.
Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e, w drodze decyzji, wyraziç zgod´ na:
1) przemieszczanie Êwiƒ ze stada bezpoÊrednio do
rzeêni i wystawiç Êwiadectwo zdrowia dla tych
Êwiƒ;
2) przemieszczanie do stada Êwiƒ, ich nasienia, zarodków i komórek jajowych ze stad o wy˝szym
statusie w odniesieniu do choroby Aujeszkyego.
W przypadku uzyskania w stadzie co najmniej jednego dodatniego wyniku badania serologicznego powiatowy lekarz weterynarii post´puje w sposób opisany powy˝ej.
Badania, ubój lub zabicie Êwiƒ, u których uzyskano dodatni wynik badania, prowadzi si´, a˝ do wyeliminowania ze stada Êwiƒ, u których uzyskano dodatni wynik badania serologicznego. Odst´p pomi´dzy
badaniami powinien wynosiç co najmniej 30 dni.
Ubój lub zabicie Êwiƒ przeprowadza si´ pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii w∏aÊciwego
ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia rzeêni, w której przeprowadza si´ te czynnoÊci.
Je˝eli powiatowy lekarz weterynarii stwierdzi, ˝e do
stada wprowadzono Êwinie lub materia∏ biologiczny
pochodzàcy od Êwiƒ, niespe∏niajàce wymagaƒ zdrowotnych okreÊlonych w programie, a w przypadku materia∏u biologicznego — okreÊlonych w rozporzàdzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca
2003 r. w sprawie szczegó∏owych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu produkcji,
pozyskiwaniu, konserwacji, obróbce, przechowywaniu,
wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystywaniu mate-

Powiatowy lekarz weterynarii, po nadaniu stadu
statusu stada zawieszonego, niezw∏ocznie wprowadza informacj´ o statusie epizootycznym do rejestru
zwierzàt gospodarskich oznakowanych prowadzonego przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z ustawà z dnia 2 kwietnia 2004 r.
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt.
Je˝eli w stadzie nie ma Êwiƒ, u których uzyskano
dodatni wynik badania serologicznego w kierunku
choroby Aujeszkyego, powiatowy lekarz weterynarii,
w drodze decyzji, przywraca stadu utracony status
i wprowadza informacj´ o statusie epizootycznym do
rejestru zwierzàt gospodarskich oznakowanych.
3.2. Kategoryzacja i rejestracja siedzib stad
Status epizootyczny nadaje si´ poszczególnym
stadom Êwiƒ. W przypadkach okreÊlonych w programie, powiatowy lekarz weterynarii w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia siedziby stada nadaje, w drodze decyzji, w porzàdku od najni˝szego do najwy˝szego, nast´pujàce statusy:
1) stada zaka˝onego wirusem choroby Aujeszkyego;
2) stada podejrzanego o zaka˝enie wirusem choroby
Aujeszkyego;
3) stada zawieszonego;
4) stada potencjalnie wolnego od wirusa choroby
Aujeszkyego — szczepionego;
5) stada seronegatywnego — szczepionego;
6) stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego —
szczepionego;
7) stada potencjalnie wolnego od wirusa choroby
Aujeszkyego;
8) stada seronegatywnego;
9) stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego;
10) stada urz´dowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego.
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W rozumieniu programu:
1) stadem podejrzanym o zaka˝enie wirusem choroby Aujeszkyego jest stado Êwiƒ, do którego wprowadzono Êwinie lub materia∏ biologiczny pochodzàcy od Êwiƒ, niespe∏niajàce wymagaƒ zdrowotnych okreÊlonych w programie, a w przypadku
materia∏u biologicznego okreÊlonych w rozporzàdzeniach, o których mowa w pkt 3.1.4.4, albo gdy
wprowadzone do stada Êwinie lub materia∏ biologiczny nie zosta∏y zaopatrzone w Êwiadectwo
zdrowia, z tym ˝e w przypadku nasienia sporzàdza
si´ adnotacj´, o której mowa w pkt 3.6.1;
2) stadem zawieszonym jest stado Êwiƒ o statusie
urz´dowo wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego, wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego lub
wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego — szczepionym, w którym podczas prowadzenia sta∏ego
monitorowania choroby uzyskano co najmniej jeden dodatni wynik badania serologicznego w kierunku choroby Aujeszkyego, lub stado, które spe∏nia przes∏anki do uznania za stado podejrzane
o zaka˝enie wirusem choroby Aujeszkyego.
W przypadku odtworzenia stada lub utworzenia
nowego stada, powiatowy lekarz weterynarii nadaje
stadu, w drodze decyzji, status, jaki posiada∏o stado,
z którego pochodzà zwierz´ta nowo wprowadzone,
w dniu ich przemieszczenia z tego stada. Je˝eli zwierz´ta nowo wprowadzane pochodzà ze stad o ró˝nym
statusie epizootycznym w odniesieniu do choroby Aujeszkyego, to stadu nadaje si´ najni˝szy status spoÊród statusów stad, z których pochodzà zwierz´ta.
Liczba badaƒ w ramach programu, które wykonuje si´ w odtworzonym lub utworzonym nowym stadzie, celem nadania mu statusu stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, zale˝y od statusu, który
zostanie mu nadany przez powiatowego lekarza weterynarii. Badania te wykonuje si´ zgodnie z pkt 3.1.1.
3.3. Post´powanie w stadach podejrzanych o zaka˝enie wirusem choroby Aujeszkyego oraz stadach
zaka˝onych wirusem choroby Aujeszkyego
3.3.1. Post´powanie w przypadku podejrzenia lub
stwierdzenia choroby
Decyzjom, o których mowa w pkt 3.3.1.1, 3.3.1.2,
3.3.1.3 i 3.3.1.4, nadaje si´ rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.
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c) u˝ywania knurów do krycia naturalnego,
d) wystawiania Êwiadectw zdrowia dla Êwiƒ
znajdujàcych si´ w stadzie;
2) nakazuje:
a) szczepienie Êwiƒ w stadzie, zgodnie
z pkt 3.3.2 i 3.3.4, albo
b) odroczony ubój Êwiƒ w stadzie, polegajàcy na uboju Êwiƒ po osiàgni´ciu masy
ubojowej, a w przypadku stad zarodowych i o pe∏nym cyklu produkcyjnym —
tak˝e na uboju loch po wyproszeniu i odsadzeniu prosiàt, albo
c) natychmiastowy ubój lub zabicie wszystkich Êwiƒ w stadzie, zgodnie z pkt 3.3.5 —
w przypadkach gdy z przyczyn ekonomicznych lub epizootycznych nieuzasadnione jest zastosowanie nakazów, o których mowa w lit. a albo b,
d) w stadach zarodowych i o pe∏nym cyklu
produkcyjnym — indywidualne i trwa∏e
oznakowanie wszystkich Êwiƒ stada podstawowego przez ich posiadacza, je˝eli
zosta∏a wydana decyzja o szczepieniu
Êwiƒ w stadzie i ich sukcesywnej eliminacji albo decyzja o odroczonym uboju
Êwiƒ w stadzie,
e) bie˝àce oczyszczanie i odka˝anie,
f) wst´pne i koƒcowe oczyszczenie i odka˝enie miejsc, przedmiotów oraz Êrodków
transportu, z którymi mia∏y kontakt Êwinie
znajdujàce si´ w gospodarstwie, w sposób okreÊlony w pkt 3.3.6 — w przypadku
gdy dany obiekt budowlany zostanie ca∏kowicie opró˝niony ze zwierzàt (zasada
puste-pe∏ne).
3.3.1.2. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e, w drodze
decyzji, wyraziç zgod´:
1) na przemieszczenie Êwiƒ ze stada bezpoÊrednio do rzeêni i wystawiç Êwiadectwo
zdrowia dla tych Êwiƒ;
2) w przypadku wydania decyzji o szczepieniu:

a) przemieszczania Êwiƒ oraz ich nasienia,
zarodków i komórek jajowych ze stada,

a) na przemieszczanie do stada Êwiƒ, ich nasienia, zarodków i komórek jajowych ze
stad o statusie stada potencjalnie wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, seronegatywnego, wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego lub urz´dowo wolnego
od wirusa choroby Aujeszkyego pod warunkiem, ˝e Êwinie wprowadzane do stada zostanà zaszczepione przeciwko chorobie Aujeszkyego, zgodnie z pkt 3.3.2,
oraz ze stad o statusie stada potencjalnie
wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego
— szczepionego, seronegatywnego —
szczepionego lub wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego — szczepionego,

b) przemieszczania Êwiƒ, ich nasienia, zarodków i komórek jajowych do stada,

b) na u˝ywanie knurów do krycia naturalnego pod warunkiem, ˝e knury u˝ywane

3.3.1.1. W przypadku uzyskania co najmniej jednego
dodatniego wyniku badania w stadzie w ramach programu, powiatowy lekarz weterynarii w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia
tego stada, w drodze decyzji, wyznacza to stado jako ognisko choroby i nadaje temu stadu
status stada zaka˝onego wirusem choroby
Aujeszkyego oraz:
1) zakazuje:
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w tym celu zostanà zbadane serologicznie w kierunku choroby Aujeszkyego
i uzyskajà ujemny wynik badania oraz zostanà co najmniej dwa razy zaszczepione
przeciwko tej chorobie;
3) na przemieszczanie, wraz z wystawieniem
w tym celu Êwiadectwa zdrowia, prosiàt ze
stada, które nie posiada mo˝liwoÊci odchowu prosiàt do wagi ubojowej, do innego
stada zaka˝onego, co do którego powiatowy lekarz weterynarii wyda∏ decyzj´ o odroczonym uboju oraz które posiada mo˝liwoÊç takiego odchowu; przy czym przemieszczanie takie odbywa si´ po uzyskaniu
zgody powiatowego lekarza weterynarii
w∏aÊciwego dla miejsca przeznaczenia prosiàt.
3.3.1.3. Powiatowy lekarz weterynarii w∏aÊciwy dla
ogniska choroby mo˝e, w drodze decyzji, nakazaç szczepienie profilaktyczne w stadach
powiàzanych epizootycznie z ogniskiem choroby. Szczepienia profilaktyczne przeprowadza si´ zgodnie z pkt 3.3.2.
Podejmujàc decyzj´ o szczepieniu w tych stadach,
powiatowy lekarz weterynarii bierze pod uwag´ analiz´ ryzyka uwzgl´dniajàcà wyniki dochodzenia epizootycznego.
3.3.1.4. Powiatowy lekarz weterynarii w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce po∏o˝enia stada, do którego wprowadzono Êwinie lub materia∏ biologiczny pochodzàcy od Êwiƒ, niespe∏niajàce
wymagaƒ zdrowotnych okreÊlonych w programie, a w przypadku materia∏u biologicznego okreÊlonych w rozporzàdzeniach, o których
mowa w pkt 3.1.4.4, albo gdy wprowadzone
do stada Êwinie lub materia∏ biologiczny nie
sà zaopatrzone w Êwiadectwa zdrowia, z zastrze˝eniem pkt 3.6.1, po przeprowadzeniu
analizy ryzyka, mo˝e nadaç temu stadu,
w drodze decyzji, status stada podejrzanego
o zaka˝enie wirusem choroby Aujeszkyego
oraz:
1) zakazaç:
a) przemieszczania Êwiƒ oraz ich nasienia,
zarodków i komórek jajowych ze stada,
b) wystawiania Êwiadectw zdrowia Êwiniom znajdujàcym si´ w stadzie oraz ich
nasieniu, zarodkom lub komórkom jajowym, z wyjàtkiem Êwiadectw dla zwierzàt
przemieszczanych bezpoÊrednio do rzeêni;
2) nakazaç przeprowadzenie badaƒ serologicznych w kierunku choroby Aujeszkyego
Êwiƒ w stadzie, ustalajàc minimalnà liczb´
próbek do pobrania, przy zastosowaniu zasady badania zwierzàt w stadzie pozwalajàcej na wykrycie seroreagentów w stadzie
z 95 % prawdopodobieƒstwem, przyjmujàc, ˝e odsetek Êwiƒ zaka˝onych w obiekcie
budowlanym wynosi co najmniej 20 %.
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Za przeprowadzenie badaƒ, o których mowa
w ppkt 2, pobiera si´ od posiadacza zwierzàt op∏aty
okreÊlone zgodnie z poz. 4 za∏àcznika nr 1 i poz. 11 za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
sposobu ustalania i wysokoÊci op∏at za czynnoÊci wykonywane przez Inspekcj´ Weterynaryjnà, sposobu
i miejsc pobierania tych op∏at oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej.
W drodze odst´pstwa od zakazów okreÊlonych
w ppkt 1, powiatowy lekarz weterynarii mo˝e, w drodze decyzji, wyraziç zgod´ na przemieszczenie Êwiƒ ze
stada bezpoÊrednio do rzeêni oraz wystawiç w tym celu Êwiadectwa zdrowia.
W przypadku uzyskania wszystkich ujemnych wyników badania, stadu podejrzanemu przywraca si´
utracony status.
W przypadku uzyskania co najmniej jednego dodatniego wyniku badania, powiatowy lekarz weterynarii w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia tego
stada, w drodze decyzji, wyznacza stado jako ognisko
choroby i nadaje temu stadu status stada zaka˝onego
wirusem choroby Aujeszkyego oraz wprowadza nakazy i zakazy okreÊlone dla stada o tym statusie.
Powiatowy lekarz weterynarii po nadaniu stadu
statusu stada podejrzanego o zaka˝enie lub zaka˝onego niezw∏ocznie wprowadza informacj´ o statusie epizootycznym do rejestru zwierzàt gospodarskich oznakowanych prowadzonego przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
3.3.2. Szczepienie
Przy podejmowaniu decyzji o szczepieniu Êwiƒ
przeciwko chorobie Aujeszkyego uwzgl´dnia si´ analiz´ ryzyka, sytuacj´ epizootycznà, biobezpieczeƒstwo
i aspekt ekonomiczny. Szczepienia powinno prowadziç si´ jednoczeÊnie na danym obszarze we wszystkich stadach Êwiƒ zakwalifikowanych do szczepieƒ.
W przypadku wydania decyzji, o której mowa
w pkt 3.3.1.1 ppkt 2 lit. a, powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza szczepienie w stadach zaka˝onych.
Szczepienia w stadach zaka˝onych prowadzàcych
produkcj´ w cyklu zamkni´tym oraz w stadach zarodowych przeprowadza si´ w nast´pujàcy sposób:
1) stado podstawowe szczepi si´ 2 razy, przy czym
odst´p mi´dzy szczepieniami wynosi 4 tygodnie;
2) kolejne szczepienie stada podstawowego powtarza si´ co 4 miesiàce;
3) jednoczeÊnie szczepi si´ wszystkie zwierz´ta stada
podstawowego (lochy i knury), niezale˝nie od ich
stanu fizjologicznego;
4) prosi´ta od matek szczepionych szczepi si´ dwa
razy w odst´pie 4 tygodni:
a) pierwsze szczepienie przeprowadza si´ mi´dzy
10. a 12. tygodniem ˝ycia,
b) drugie szczepienie przeprowadza si´ mi´dzy
14. a 16. tygodniem ˝ycia;
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5) prosi´ta od matek nieszczepionych szczepi si´
w 6. i 10. tygodniu ˝ycia;
6) tucznikom, które nie osiàgn´∏y wagi rzeênej
do 8. miesiàca ˝ycia, podaje si´ trzecià dawk´
szczepionki w 8. miesiàcu ˝ycia;
7) loszkom w∏asnego chowu, wykorzystywanym do
odnawiania stada podstawowego, podaje si´ trzecià dawk´ szczepionki w 8. miesiàcu ˝ycia;
8) zwierz´ta wprowadzone spoza stada (loszki, knurki), przeznaczone do odnawiania stada podstawowego, przed w∏àczeniem do stada szczepi si´ dwa
razy, w odst´pie 4 tygodni, przy czym drugie
szczepienie przeprowadza si´ nie póêniej ni˝ na tydzieƒ przed wprowadzeniem zwierzàt do stada.
Szczepienia w stadach zaka˝onych prowadzàcych
tucz zwierzàt przeprowadza si´ w nast´pujàcy sposób:
1) Êwinie w tuczarni szczepi si´ raz lub dwa razy
w zale˝noÊci od terminu uboju;
2) tuczniki przeznaczone do uboju w okresie miesiàca przed ubojem szczepi si´ jeden raz;
3) inne zwierz´ta szczepi si´ dwa razy w odst´pie
4 tygodni.
Nie szczepi si´ Êwiƒ w okresie 3 tygodni przed
ubojem. Wszystkie Êwinie wprowadzane do tuczarni
szczepi si´ po raz pierwszy co najmniej 2 tygodnie
przed ich wprowadzeniem. Szczepienie powtarza si´
po 4 tygodniach. W wyjàtkowych sytuacjach, powiatowy lekarz weterynarii mo˝e wyraziç zgod´ na ich
szczepienie po raz pierwszy w dniu wprowadzenia ich
do stada. Tucznikom, które nie osiàgn´∏y wagi rzeênej
do 8. miesiàca ˝ycia, podaje si´ trzecià dawk´ szczepionki w 8. miesiàcu ˝ycia.
Szczepienia Êwiƒ w stadach potencjalnie wolnych
od wirusa choroby Aujeszkyego, seronegatywnych
oraz wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego powiàzanych epizootycznie ze stadem zaka˝onym przeprowadza si´ w nast´pujàcy sposób:
1) stado podstawowe szczepi si´ dwa razy, w odst´pie 4 tygodni;
2) kolejne szczepienie stada podstawowego powtarza si´ co 6 miesi´cy;
3) jednoczeÊnie szczepi si´ wszystkie zwierz´ta stada
podstawowego, niezale˝nie od ich stanu fizjologicznego;
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wprowadzeniem zwierzàt do stada. Zwierz´ta
mo˝na wprowadziç do stada tydzieƒ po pierwszym szczepieniu.
Szczepienia w tuczarniach, potencjalnie wolnych
od wirusa choroby Aujeszkyego, seronegatywnych
oraz wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego powiàzanych epizootycznie ze stadem zaka˝onym przeprowadza si´ w nast´pujàcy sposób:
1) zwierz´ta w tuczarni powy˝ej 12. tygodnia ˝ycia
szczepi si´ jeden raz;
2) Êwinie wprowadzane do tuczarni szczepi si´ jeden
raz przed up∏ywem 3. dnia od dnia ich wprowadzenia.
Knury utrzymywane w punktach kopulacyjnych
powinny byç szczepione. Szczepienie przeprowadza
si´ dwa razy, w odst´pie 4 tygodni. Kolejne szczepienia przeprowadza si´ co 4 miesiàce. Nowo wprowadzone knury dopuszcza si´ do u˝ytkowania rozp∏odowego nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie tygodnia od dnia
drugiego szczepienia.
Do szczepienia Êwiƒ mogà byç stosowane wy∏àcznie szczepionki delecyjne, zawierajàce wirus pozbawiony glikoproteiny gE (gE –).
W przypadku gdy w stadzie nie sà utrzymywane
Êwinie stada podstawowego, które w nim utrzymywano w dniu stwierdzenia, w drodze decyzji, przez powiatowego lekarza weterynarii, zaka˝enia stada wirusem choroby Aujeszkyego, posiadacz zwierzàt informuje o tym niezw∏ocznie powiatowego lekarza weterynarii.
Koszty szczepienia Êwiƒ sà pokrywane z bud˝etu
paƒstwa do dnia uznania przez powiatowego lekarza
weterynarii, w drodze decyzji, stada za stado wolne
od wirusa choroby Aujeszkyego — szczepione. Je˝eli
posiadacz stada uzna za konieczne dalsze szczepienie
Êwiƒ w stadzie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego — szczepionym, mo˝e prowadziç je na w∏asny
koszt, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu powiatowego lekarza weterynarii. Szczepienie takie posiadacz prowadzi do dnia uznania przez powiatowego
lekarza weterynarii, w drodze decyzji, wszystkich stad
w powiecie za stada wolne od wirusa choroby Aujeszkyego lub wolne od wirusa choroby Aujeszkyego —
szczepione. W takim przypadku powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji, zakazuje szczepieƒ w takim stadzie i nadaje mu status stada urz´dowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego.
3.3.3. Post´powanie w stadach szczepionych profilaktycznie

4) prosi´ta od matek:
a) szczepionych — szczepi si´ jeden raz mi´dzy
11. a 13. tygodniem ˝ycia,
b) nieszczepionych — szczepi si´ jeden raz mi´dzy
6. a 10. tygodniem ˝ycia;
5) zwierz´ta wprowadzone spoza stada (loszki, knurki), przeznaczone do odnawiania stada podstawowego, szczepi si´ dwa razy, w odst´pie 4 tygodni.
Pierwsze szczepienie przeprowadza si´ przed

3.3.3.1. W przypadku wydania decyzji o szczepieniu
profilaktycznym, o której mowa w pkt 3.3.1.3,
powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji:
1) zakazuje:
a) przemieszczania ze stada Êwiƒ oraz ich
nasienia, zarodków i komórek jajowych,
b) wprowadzania do stada Êwiƒ, nasienia,
zarodków i komórek jajowych;
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2) nakazuje:
a) szczepienie Êwiƒ w stadzie i ich sukcesywnà eliminacj´, zgodnie z cyklem hodowlanym lub produkcyjnym,
b) w stadach zarodowych i o pe∏nym cyklu
produkcyjnym indywidualne i trwa∏e
oznakowanie wszystkich Êwiƒ stada podstawowego.
3.3.3.2. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e, w drodze
decyzji, wyraziç zgod´ na:
1) przemieszczenie Êwiƒ ze stada bezpoÊrednio do rzeêni oraz do innych stad o tym samym lub ni˝szym statusie epizootycznym
w odniesieniu do choroby Aujeszkyego,
oraz wystawiç w tym celu Êwiadectwa zdrowia;
2) na przemieszczanie do stada Êwiƒ, ich nasienia, zarodków i komórek jajowych ze
stad o statusie stada potencjalnie wolnego
od wirusa choroby Aujeszkyego, seronegatywnego, wolnego od wirusa choroby
Aujeszkyego lub urz´dowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego pod warunkiem,
˝e Êwinie wprowadzane do stada zostanà
zaszczepione przeciwko chorobie Aujeszkyego, zgodnie z pkt 3.3.2, oraz z innych stad
szczepionych profilaktycznie o równym lub
wy˝szym statusie epizootycznym w odniesieniu do choroby Aujeszkyego;
3) u˝ywanie knurów do krycia naturalnego
pod warunkiem, ˝e knury u˝ywane w tym
celu zostanà uprzednio zbadane serologicznie w kierunku choroby Aujeszkyego i uzyskajà ujemny wynik badania oraz zostanà
co najmniej 2 razy zaszczepione przeciwko
tej chorobie.
3.3.3.3. Szczepienie stada przeprowadza si´ zgodnie
z zasadami okreÊlonymi w pkt 3.3.2.
W stadach, w których wprowadzono profilaktyczne szczepienia Êwiƒ przeciwko chorobie Aujeszkyego,
stosuje si´ pkt 3.3.4.
W decyzji w sprawie nadania stadu zarodowemu,
stadu o pe∏nym cyklu produkcyjnym oraz tuczarni statusu stada seronegatywnego — szczepionego, uchyla
si´ nakazy i zakazy, wprowadzone uprzednio w tym
stadzie na podstawie pkt 3.3.3.1.
3.3.4. Uwalnianie stad zaka˝onych, w których przeprowadzono szczepienia
Posiadacz zaka˝onego stada Êwiƒ, w którym sà
prowadzone szczepienia, ma obowiàzek powiadomienia powiatowego lekarza weterynarii, w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce po∏o˝enia tego stada, je˝eli:
1) w stadzie zarodowym i o pe∏nym cyklu produkcyjnym nie pozostaje ˝adna Êwinia stada podstawowego, która przebywa∏a w nim, kiedy uznano to
stado za stado zaka˝one;
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2) w tuczarni nie pozostaje ˝adna Êwinia, która przebywa∏a w niej, kiedy uznano jà za stado zaka˝one.
Po otrzymaniu powiadomienia, powiatowy lekarz
weterynarii pobiera próbki do badaƒ w kierunku choroby Aujeszkyego w sposób okreÊlony poni˝ej. Badania te sà przeprowadzane w taki sposób, aby odró˝niç
zwierz´ta szczepione przeciwko chorobie Aujeszkyego od zwierzàt zaka˝onych wirusem choroby Aujeszkyego.
W stadach zarodowych i o pe∏nym cyklu produkcyjnym, w których by∏y prowadzone szczepienia, próbki pobiera si´ dwa razy w odst´pie od 2 do 6 miesi´cy.
Pierwszy raz próbki pobiera si´ w sposób okreÊlony
w pkt 3.1.1 dla drugiego pobierania próbek, pod warunkiem ˝e:
1) wszystkie Êwinie stada podstawowego zosta∏y
indywidualnie i trwale oznakowane przez ich posiadacza;
2) istnieje mo˝liwoÊç przyporzàdkowania pobieranej
próbki do zwierz´cia, od którego zosta∏a pobrana.
W przypadku uzyskania wszystkich ujemnych wyników badania w pierwszym pobieraniu próbek, stadu
zarodowemu lub stadu o pe∏nym cyklu produkcyjnym, w którym sà prowadzone szczepienia, powiatowy lekarz weterynarii nadaje, w drodze decyzji, status
stada seronegatywnego — szczepionego. W decyzji
tej uchyla si´ równie˝ nakazy i zakazy, wprowadzone
uprzednio w tym stadzie na podstawie pkt 3.3.1.1,
z wy∏àczeniem nakazów, o których mowa w pkt 3.3.1.1
ppkt 2 lit. a, e i f. W stadzie tym powiatowy lekarz weterynarii drugi raz pobiera próbki w kierunku choroby
Aujeszkyego, w sposób okreÊlony w pkt 3.1.1 dla trzeciego pobierania próbek.
W przypadku uzyskania wszystkich ujemnych wyników badania w drugim pobieraniu próbek, stadu zarodowemu lub stadu o pe∏nym cyklu produkcyjnym,
w którym sà prowadzone szczepienia, nadaje si´ status stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego —
szczepionego. W stadzie takim powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji, mo˝e wprowadziç zakaz
szczepieƒ, w zale˝noÊci od sytuacji epizootycznej
w zakresie choroby Aujeszkyego w regionie. Ponadto,
w przypadku gdy nie pozostanie ani jedna Êwinia
szczepiona w stadzie — nadaje stadu status stada
wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego.
W przypadku uzyskania w pierwszym lub drugim
pobieraniu próbek w stadzie zarodowym lub w stadzie o pe∏nym cyklu produkcyjnym co najmniej jednego wàtpliwego wyniku badania, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii zak∏ad higieny weterynaryjnej lub inne laboratorium zatwierdzone przez G∏ównego Lekarza Weterynarii przesy∏a próbk´ wàtpliwà
do laboratorium referencyjnego, o którym mowa
w pkt 4.2, celem potwierdzenia lub wykluczenia zaka˝enia.
W przypadku uzyskania w pierwszym lub drugim
pobieraniu próbek w stadzie zarodowym lub w stadzie o pe∏nym cyklu produkcyjnym co najmniej jednego dodatniego wyniku badania, powiatowy lekarz weterynarii nakazuje ubój lub zabicie Êwiƒ, u których
uzyskano takie wyniki:
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1) niezw∏ocznie albo
2) po osiàgni´ciu przez Êwinie masy ubojowej,
a w przypadku loch — po wyproszeniu i odsadzeniu prosiàt.
W takim przypadku, posiadacz stada Êwiƒ jest
obowiàzany do z∏o˝enia wniosku o przeprowadzenie
przez powiatowego lekarza weterynarii pobierania
próbek w kierunku choroby Aujeszkyego u Êwiƒ, nie
wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 2 miesi´cy i nie póêniej ni˝
przed up∏ywem 6 miesi´cy od uboju ostatniej zaka˝onej Êwini.
W tuczarniach, w których sà prowadzone szczepienia, przeprowadza si´ dwa pobrania próbek w odst´pie od 2 do 6 miesi´cy.
Pierwsze pobieranie próbek w tuczarniach przeprowadza si´ w sposób okreÊlony w pkt 3.1.2 dla
pierwszego pobierania próbek.
W przypadku uzyskania wszystkich ujemnych wyników badania w pierwszym pobieraniu próbek w tuczarni, w której sà prowadzone szczepienia, tuczarni
nadaje si´ status stada seronegatywnego — szczepionego. W decyzji tej uchyla si´ równie˝ nakazy i zakazy, wprowadzone uprzednio w tym stadzie na podstawie pkt 3.3.1.1, z wy∏àczeniem nakazu, o którym mowa w pkt 3.3.1.1 ppkt 2 lit. a, e i f. W stadzie tym powiatowy lekarz weterynarii drugi raz pobiera próbki
w kierunku choroby Aujeszkyego, w sposób okreÊlony w pkt 3.1.2 dla drugiego pobierania próbek.
W przypadku uzyskania wszystkich ujemnych wyników badania w drugim pobieraniu próbek, tuczarni,
w której sà prowadzone szczepienia, nadaje si´ status
stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego —
szczepionego. W stadzie takim powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji, zakazuje szczepienia,
a w przypadku gdy nie pozostanie w nim ani jedna
Êwinia szczepiona — nadaje stadu status stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego.
W przypadku uzyskania w pierwszym lub drugim
pobieraniu próbek w tuczarni co najmniej jednego dodatniego wyniku badania, stado uznaje si´ za zaka˝one i post´puje si´ z nim zgodnie z zasadami okreÊlonymi w pkt 3.3.1.1.
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Knury przeznaczone do uboju powinny zostaç
poddane kastracji nie póêniej ni˝ na 30 dni przed planowanym ubojem.
Mi´so pozyskane z uboju Êwiƒ pochodzàcych ze
stada zaka˝onego podlega w rzeêni ocenie urz´dowego lekarza weterynarii oraz znakowaniu, zgodnie
z rozporzàdzeniem (WE) nr 854/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiajàcym szczególne przepisy dotyczàce organizacji urz´dowych kontroli w odniesieniu do produktów
pochodzenia zwierz´cego przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 45, str. 75, z póên. zm.).
3.3.6. Oczyszczanie i odka˝anie
Oczyszczanie polega na usuni´ciu zaka˝onego nawozu naturalnego w rozumieniu przepisów o nawozach i nawo˝eniu oraz innych substancji mogàcych
zawieraç czynniki chorobotwórcze z obiektów budowlanych, w których sà utrzymywane zwierz´ta, pomieszczeƒ gospodarczych i magazynowych, wybiegów i otoczenia obiektów budowlanych, a nast´pnie
na ich unieszkodliwieniu.
Oczyszczanie przeprowadza si´ przy u˝yciu:
1) Êrodków fizycznych — r´cznych narz´dzi, sprz´tu
mechanicznego lub wody pod ciÊnieniem;
2) produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu
na podstawie przepisów o produktach biobójczych, zawierajàcych jako substancj´ czynnà formaldehyd lub chlor.
Odka˝anie polegajàce na niszczeniu czynników
chorobotwórczych obecnych w Êrodowisku jest przeprowadzane przy u˝yciu:
1) Êrodków fizycznych;
2) produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu
na podstawie przepisów o produktach biobójczych zawierajàcych jako substancj´ czynnà formaldehyd lub chlor;
3) Êrodków biologicznych (z udzia∏em bakterii nitryfikacyjnych) stosowanych do odka˝ania obornika
i gnojowicy.

3.3.5. Ubój lub zabicie zwierzàt w stadzie zaka˝onym
W przypadku gdy powiatowy lekarz weterynarii
wyda decyzj´, o której mowa w pkt 3.3.1.1 ppkt 2
lit. b, oraz niemo˝liwe jest poddanie prosiàt ubojowi,
powiatowy lekarz weterynarii nakazuje, w drodze decyzji, zabicie tych prosiàt. Post´powanie to nie ma zastosowania, w przypadku gdy powiatowy lekarz weterynarii wyda∏ decyzj´, o której mowa w pkt 3.3.1.2
ppkt 3.
W przypadku gdy powiatowy lekarz weterynarii
wyda decyzj´, o której mowa w pkt 3.3.1.1 ppkt 2 lit. c,
poddaje si´ ubojowi lub zabija si´ wszystkie Êwinie
w stadzie, bez wzgl´du na ich wiek, niezw∏ocznie po
otrzymaniu przez posiadacza stada tej decyzji.

Powiatowy lekarz weterynarii w ramach realizacji
programu nakazuje oczyszczanie i odka˝anie, które
przeprowadza si´ w nast´pujàcy sposób:
1) spryskuje si´ produktem biobójczym wszystkie
miejsca, w których by∏y utrzymywane Êwinie;
2) usuwa si´ nawóz naturalny i Êció∏k´;
3) sprz´t i wyposa˝enie obiektów budowlanych,
w których by∏y utrzymywane Êwinie, oczyszcza
si´, je˝eli to konieczne;
4) usuwa si´ t∏uszcz i brud ze wszystkich odka˝anych
powierzchni przy u˝yciu produktów biobójczych
oraz zmywa si´ je wodà;
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5) czyÊci si´, a nast´pnie zmywa odka˝ane powierzchnie przy u˝yciu produktów biobójczych
pod ciÊnieniem; produkty te pozostawia si´ na odka˝anych powierzchniach przez okres zalecany
przez producenta, nie krócej jednak ni˝ przez
24 godziny;

Koszty wst´pnego i koƒcowego oczyszczania i odka˝ania, o którym mowa w pkt 3.3.1.1 ppkt 2 lit. f, sà
pokrywane z bud˝etu paƒstwa.

6) zmywa si´ odka˝ane powierzchnie przy u˝yciu
wody pod ciÊnieniem po up∏ywie okresu, o którym mowa w ppkt 5;

Za Êwinie zabite lub poddane ubojowi z nakazu
powiatowego lekarza weterynarii albo za Êwinie pad∏e
w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez
ten organ przys∏uguje odszkodowanie ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa.

7) czynnoÊci, o których mowa w ppkt 5 i 6, wykonuje si´ dwa razy, w odst´pie 7 dni.
Odka˝anie obornika przeprowadza si´ w nast´pujàcy sposób:
1) na terenie gospodarstwa, w którym stwierdzono
chorob´, w pobli˝u obiektów budowlanych na
pod∏o˝u utwardzonym, w miar´ nieprzepuszczalnym, wyznacza si´ miejsce na kopiec z obornikiem o szerokoÊci 2 m;
2) dno kopca, po wyrównaniu, wyk∏ada si´ folià,
a nast´pnie:
a) nak∏ada si´ na foli´ warstw´ obornika niezaka˝onego (najlepiej pochodzàcego od koniowatych lub byd∏a),
b) uk∏ada si´ zaka˝ony obornik, nadajàc mu kszta∏t
sto˝ka, na wysokoÊç nieprzekraczajàcà 1,5 m od
powierzchni gruntu,
c) przykrywa si´ Êció∏kà i warstwà ziemi o gruboÊci co najmniej 20 cm,
d) polewa si´ produktem biobójczym i pozostawia
si´ co najmniej na 42 dni.
Gnojowic´ i gnojówk´ odka˝a si´ w nast´pujàcy
sposób:
1) do zbiornika z gnojówkà lub gnojowicà dodaje si´
produkt biobójczy;

3.4. Odszkodowanie za zwierz´ta zabite lub poddane
ubojowi w ramach programu

Zasady wyp∏aty odszkodowania okreÊla art. 49
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt
(Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342).
3.5. Klasyfikacja regionów i procedury monitorowania przebiegu programu
Regionem, zgodnie z art. 2 pkt 36 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz
zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, jest cz´Êç terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o powierzchni co najmniej 2 000 km2, która obejmuje co najmniej jeden
powiat.
Do czasu uznania wszystkich stad w regionie za
wolne od wirusa choroby Aujeszkyego lub wolne od
wirusa choroby Aujeszkyego — szczepione, region
uznaje si´ za region, w którym jest realizowany program zwalczania choroby Aujeszkyego.
Po uzyskaniu przez wszystkie stada w regionie statusu stada:
1) wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego lub
2) wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego —
szczepionego

2) miesza si´ produkt biobójczy z gnojówkà lub gnojowicà;

— powiatowy lekarz weterynarii nadaje tym stadom,
w drodze decyzji, status stad urz´dowo wolnych od
wirusa choroby Aujeszkyego oraz zakazuje szczepienia w tych stadach.

3) pozostawia si´ zawartoÊci tego zbiornika, po
uprzednim jego zabezpieczeniu przed dost´pem
zwierzàt, w tym owadów i ptaków, co najmniej na
42 dni.

Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii informacj´ o uzyskaniu przez wszystkie stada w powiecie statusu stad
urz´dowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego.

Odka˝anie Êció∏ki lub obornika mo˝e byç przeprowadzone równie˝ poprzez:

Region, w którym wszystkie stada zosta∏y uznane
za urz´dowo wolne, uzyskuje status regionu wolnego
od wirusa choroby Aujeszkyego. W regionie takim
prowadzi si´ sta∏e monitorowanie choroby, zgodnie
z pkt 3.1.4.

1) spalenie albo u˝ycie pary wodnej o temperaturze
nie mniejszej ni˝ 70° C;
2) zakopanie na g∏´bokoÊç uniemo˝liwiajàcà dost´p
do nich zwierzàt.
Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e ustaliç inne
szczególne sposoby oczyszczenia i odka˝ania gospodarstw, w tym gospodarstw, w których Êwinie sà
utrzymywane na otwartym terenie.

W∏aÊciwy wojewódzki lekarz weterynarii przekazuje G∏ównemu Lekarzowi Weterynarii informacj´
o uzyskaniu przez region, po∏o˝ony na obszarze województwa, statusu regionu wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego. G∏ówny Lekarz Weterynarii przekazuje t´ informacj´ ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa.

Ponowne umieszczenie Êwiƒ w obiekcie budowlanym mo˝e nastàpiç po up∏ywie co najmniej 15 dni od
zakoƒczenia koƒcowego czyszczenia i odka˝ania.

G∏ówny Lekarz Weterynarii og∏asza na stronie internetowej G∏ównego Inspektoratu Weterynarii wykaz
regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego.
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W przypadku gdy w okresie 24 miesi´cy od uznania regionu za wolny od wirusa choroby Aujeszkyego,
w regionie tym nie zarejestrowano ˝adnych klinicznych, patologicznych oraz serologicznych objawów
wystàpienia choroby Aujeszkyego, G∏ówny Lekarz
Weterynarii mo˝e wystàpiç do Komisji Europejskiej
o uznanie tego regionu za urz´dowo wolny od wirusa
choroby Aujeszkyego.
Regionem urz´dowo wolnym w rozumieniu niniejszego programu jest cz´Êç terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o powierzchni co najmniej 2 000 km2,
która obejmuje co najmniej jeden powiat, wpisana do
za∏àcznika I do decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia
21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji
w wewnàtrzwspólnotowym handlu trzodà chlewnà
odnoszàcych si´ do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (Dz. Urz.
UE L 59 z 04.03.2008, str. 19, z póên. zm.).
Informacje niezb´dne do monitorowania realizacji
programu powiatowi lekarze weterynarii przekazujà
wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii. Wojewódzki
lekarz weterynarii przekazuje G∏ównemu Lekarzowi
Weterynarii informacje uzyskane od powiatowych
lekarzy weterynarii w zestawieniu zbiorczym.
Po zakoƒczeniu ka˝dego kwarta∏u, w którym by∏
realizowany program, powiatowy lekarz weterynarii
przekazuje wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii,
przed up∏ywem 30 dni od dnia jego zakoƒczenia,
kwartalne sprawozdanie z realizacji programu.
Wojewódzki lekarz weterynarii przed up∏ywem
15 dni od dnia otrzymania sprawozdania od powiatowego lekarza weterynarii przekazuje zbiorcze sprawozdanie G∏ównemu Lekarzowi Weterynarii. Sprawozdanie z realizacji programu zawiera w szczególnoÊci:
1) liczb´ zbadanych stad;
2) liczb´ pobranych i zbadanych próbek;
3) wyniki badaƒ.
Zgodnie z decyzjà Komisji 2008/185/WE z dnia
21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji
w wewnàtrzwspólnotowym handlu trzodà chlewnà
odnoszàcych si´ do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie, G∏ówny
Lekarz Weterynarii co najmniej raz w roku przekazuje
Komisji Europejskiej informacje o wyst´powaniu choroby Aujeszkyego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz ze szczegó∏owymi danymi dotyczàcymi
programu zwalczania tej choroby, wed∏ug jednolitych
kryteriów ustanowionych w za∏àczniku IV do tej decyzji.
G∏ówny Lekarz Weterynarii przesy∏a do Komisji Europejskiej sprawozdania z realizacji programu, zgodnie z przepisami obowiàzujàcymi w Unii Europejskiej.
3.6. Zasady obowiàzujàce w odniesieniu do przemieszczania zwierzàt pomi´dzy stadami oraz do
rzeêni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Podstawà zwalczania choroby Aujeszkyego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oprócz oceny
i monitorowania sytuacji epizootycznej w stadach zarodowych i o pe∏nym cyklu produkcyjnym, jest wzmo-
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˝ony nadzór nad przemieszczaniem Êwiƒ mi´dzy stadami po∏o˝onymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do rzeêni.
Ka˝dà przesy∏k´ Êwiƒ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaopatruje si´ w Êwiadectwo zdrowia.
Nadzór nad przemieszczaniem zwierzàt sprawuje
powiatowy lekarz weterynarii. Kontroli przemieszczeƒ
dokonuje si´ na ka˝dym etapie realizacji programu.
3.6.1. Zasady obowiàzujàce w odniesieniu do przemieszczania Êwiƒ oraz materia∏u biologicznego
pomi´dzy stadami
Do stada zarodowego oraz o pe∏nym cyklu produkcyjnym, które uzyska∏o status stada potencjalnie
wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, seronegatywnego lub wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, mogà byç wprowadzane Êwinie lub ich materia∏
biologiczny pochodzàce ze stad o równorz´dnym lub
wy˝szym statusie epizootycznym w odniesieniu do
choroby Aujeszkyego.
Do tuczarni, która uzyska∏a status stada seronegatywnego lub wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, mogà byç wprowadzane jedynie Êwinie ze stad
o równorz´dnym lub wy˝szym statusie epizootycznym w odniesieniu do choroby Aujeszkyego.
Do stada zarodowego, stada o pe∏nym cyklu produkcyjnym oraz tuczarni, uznanych za urz´dowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego, mogà byç wprowadzane Êwinie oraz ich materia∏ biologiczny, pochodzàce ze stada o statusie urz´dowo wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego lub wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego, z zastrze˝eniem pkt 3.7.
Do stad zaka˝onych, co do których wydano decyzj´
okreÊlonà w pkt 3.3.1.1 ppkt 2 lit. a, mogà byç wprowadzane Êwinie ze stad o równym lub wy˝szym statusie
epizootycznym w odniesieniu do choroby Aujeszkyego, po uprzednim zaszczepieniu zgodnie z pkt 3.3.2.
Do stad potencjalnie wolnych — szczepionych, seronegatywnych — szczepionych oraz wolnych —
szczepionych, mogà byç wprowadzane Êwinie ze stad
o równym lub wy˝szym statusie epizootycznym w odniesieniu do choroby Aujeszkyego, po ich uprzednim
zaszczepieniu zgodnie z pkt 3.3.2, oraz Êwinie z innych
stad szczepionych.
Do stad zaka˝onych, co do których wydano decyzj´ okreÊlonà w pkt 3.3.1.1 ppkt 2 lit. b, mogà byç
wprowadzane prosi´ta z innych stad zaka˝onych, co
do których wydano takà samà decyzj´, jednak w których nie ma mo˝liwoÊci odchowu prosiàt przebywajàcych w tym stadzie do wagi ubojowej.
Na targi, pokazy, wystawy, konkursy, do punktów
kopulacyjnych i punktów skupu mogà byç wprowadzane Êwinie, które spe∏niajà nast´pujàce wymagania:
1) sà oznakowane, zgodnie z przepisami o rejestracji
i identyfikacji zwierzàt, oraz
2) pochodzà ze stad, w których nie uzyskano dodatnich wyników badaƒ serologicznych w kierunku
choroby Aujeszkyego.
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Âwinie wprowadzane do stad po∏o˝onych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na targi, pokazy,
wystawy, konkursy, do punktów kopulacyjnych
i punktów skupu, zaopatruje si´ w Êwiadectwo zdrowia, które zawiera co najmniej nast´pujàce informacje:
1) numer Êwiadectwa;
2) okreÊlenie organu wydajàcego Êwiadectwo;
3) liczb´ zwierzàt;
4) numery identyfikacyjne zwierzàt;
5) pochodzenie zwierzàt;
6) przeznaczenie zwierzàt, je˝eli jest mo˝liwe do
okreÊlenia;
7) Êrodek transportu i jego numer rejestracyjny;
8) informacj´ o spe∏nieniu przez Êwinie wymagaƒ
zdrowotnych okreÊlonych w przepisach ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt
i w przepisach wykonawczych wydanych na jej
podstawie;
9) informacj´ o wyst´powaniu choroby Aujeszkyego
w stadzie pochodzenia zwierzàt;
10) dat´, piecz´ç i podpis w∏aÊciwego urz´dowego lekarza weterynarii.
Ka˝dy, kto zakupi Êwinie na targu, ma obowiàzek
posiadaç Êwiadectwo zdrowia, potwierdzajàce pochodzenie Êwini.
Do stad po∏o˝onych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza si´ materia∏ biologiczny pochodzàcy wy∏àcznie z centrum pozyskiwania nasienia
Êwiƒ o statusie równym lub wy˝szym ni˝ stado jego
przeznaczenia. W tym celu lekarz weterynarii nadzorujàcy centrum pozyskiwania nasienia, na podstawie
decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu
stadu statusu w odniesieniu do choroby Aujeszkyego,
w orzeczeniu lekarsko-weterynaryjnym o zdrowiu
i przydatnoÊci do rozrodu Êwiƒ dokonuje, w sposób
czytelny, nast´pujàcej adnotacji: „zgodnie z decyzjà
Powiatowego Lekarza Weterynarii w ...........................
nr ............. z dnia .............. — seronegatywne/wolne/urz´dowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego
u Êwiƒ”, i potwierdza jà w∏asnor´cznym podpisem
oraz piecz´cià.
Przed ka˝dym wystawieniem Êwiadectwa zdrowia
dla Êwiƒ wprowadzanych do stada po∏o˝onego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpoÊrednio z innego stada lub punktu skupu, powiatowy lekarz weterynarii w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce pochodzenia
zwierzàt sprawdza, jaki status ma stado, z którego pochodzà Êwinie, a tak˝e powiadamia powiatowego lekarza weterynarii w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce
przeznaczenia zwierzàt o planowanej wysy∏ce Êwiƒ.
Powiatowy lekarz weterynarii w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce przeznaczenia zwierzàt sprawdza status stada, do którego zwierz´ta b´dà wprowadzane, oraz
przekazuje informacj´ na ten temat powiatowemu
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lekarzowi weterynarii w∏aÊciwemu ze wzgl´du na
miejsce pochodzenia zwierzàt. Powiatowy lekarz weterynarii w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce pochodzenia zwierzàt wystawia Êwiadectwo zdrowia, w ka˝dym
przypadku przemieszczania Êwiƒ, zgodnie z pkt 3.6.
3.6.2. Zasady obowiàzujàce w odniesieniu do przemieszczania zwierzàt do rzeêni
Wyjàtek od zasady przemieszczania zwierzàt zaka˝onych do rzeêni stanowià prosi´ta pochodzàce ze
stad zaka˝onych niemajàcych mo˝liwoÊci ich odchowu do wagi ubojowej w przypadku, gdy powiatowy
lekarz weterynarii wyda∏ decyzj´, o której mowa
w pkt 3.3.1.1 ppkt 2 lit. b. Zwierz´ta takie mogà byç
przemieszczone do innych stad zaka˝onych, co do
których powiatowy lekarz weterynarii wyda∏ decyzj´,
o której mowa w pkt 3.3.1.1 ppkt 2 lit. b, lecz które posiadajà mo˝liwoÊci odchowu prosiàt. Przemieszczanie
odbywa si´ na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce pochodzenia prosiàt, wydanej za zgodà powiatowego lekarza weterynarii w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce
przeznaczenia.
Uboju dokonuje si´ pod nadzorem powiatowego
lekarza weterynarii w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia rzeêni. Posiadacz zwierzàt informuje powiatowego lekarza weterynarii w∏aÊciwego dla siedziby stada o planowanym terminie przemieszczenia
Êwiƒ do rzeêni, a ten informuje niezw∏ocznie powiatowego lekarza weterynarii w∏aÊciwego ze wzgl´du na
miejsce po∏o˝enia rzeêni o planowanym przemieszczeniu Êwiƒ do rzeêni.
Ârodki transportu, którymi jest dokonywany transport Êwiƒ do rzeêni, powinny byç oczyszczone i odka˝one bezpoÊrednio przed i po transporcie. Dopuszcza
si´ przewóz Êwiƒ bezpoÊrednio do uboju ze stad podejrzanych o zaka˝enie, zaka˝onych oraz zawieszonych po drogach publicznych lub prywatnych, z wy∏àczeniem dróg w gospodarstwie posiadajàcym stada
o statusie potencjalnie wolnym, seronegatywnym,
wolnym lub urz´dowo wolnym.
Powiatowy lekarz weterynarii nadzorujàcy rzeêni´
powiadamia powiatowego lekarza weterynarii w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ stada, z którego zosta∏y
wyprowadzone Êwinie, o nadejÊciu przesy∏ki Êwiƒ do
rzeêni.
Przesy∏k´ Êwiƒ kierowanà do uboju w rzeêni zaopatruje si´ w Êwiadectwo zdrowia zawierajàce nast´pujàce informacje:
1) numer Êwiadectwa;
2) okreÊlenie organu wydajàcego Êwiadectwo;
3) liczb´ zwierzàt;
4) numery identyfikacyjne zwierzàt;
5) pochodzenie zwierzàt;
6) przeznaczenie zwierzàt;
7) Êrodek transportu i jego numer rejestracyjny;
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8) informacj´ o spe∏nieniu przez Êwinie wymagaƒ
zdrowotnych okreÊlonych w ustawie z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz
zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie;
9) informacj´ o wyst´powaniu choroby Aujeszkyego
w stadzie pochodzenia zwierzàt;
10) dat´, piecz´ç i podpis w∏aÊciwego urz´dowego lekarza weterynarii.
Âwiadectwo zdrowia dla Êwiƒ kierowanych do
rzeêni bezpoÊrednio ze stad o statusie stada podejrzanego o zaka˝enie, zaka˝onego oraz zawieszonego, dodatkowo jest oznaczane czerwonym paskiem.
3.6.3. Op∏aty za wystawianie Êwiadectw zdrowia
oraz wynagrodzenia
Op∏at´ za wystawianie Êwiadectw zdrowia, o których mowa w pkt 3.6.1 i 3.6.2, pobiera si´ zgodnie
z poz. 3 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie sposobu ustalania i wysokoÊci op∏at za
czynnoÊci wykonywane przez Inspekcj´ Weterynaryjnà, sposobu i miejsc pobierania tych op∏at oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej, powi´kszonà o koszty dojazdu, o których mowa w § 2 pkt 2 tego rozporzàdzenia.
Wyznaczonemu lekarzowi weterynarii za wystawienie Êwiadectwa zdrowia przys∏uguje wynagrodzenie zgodnie z poz. 3 za∏àcznika do rozporzàdzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia
2004 r. w sprawie warunków i wysokoÊci wynagrodzenia za wykonywanie czynnoÊci przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii, powi´kszone o koszty dojazdu,
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a tego rozporzàdzenia.
Wyznaczonemu lekarzowi weterynarii przys∏uguje
wynagrodzenie zgodnie z poz. 29 za∏àcznika do tego
rozporzàdzenia, powi´kszone o koszty dojazdu, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a tego rozporzàdzenia, w przypadku pobytu w gospodarstwie, w którym
— zgodnie z informacjà uzyskanà z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa — mia∏y byç
utrzymywane Êwinie, lecz Êwiƒ tych w tym gospodarstwie nie by∏o.
Osobom wykonujàcym czynnoÊci pomocnicze
w zakresie poskramiania zwierzàt i prowadzenia dokumentacji w zwiàzku z realizacjà programu zwalczania
choroby Aujeszkyego przys∏uguje wynagrodzenie
zgodnie z § 4 tego rozporzàdzenia.
Nie pobiera si´ op∏at za wystawienie Êwiadectwa
zdrowia dla Êwiƒ kierowanych do rzeêni bezpoÊrednio
ze stad o statusie stada zaka˝onego oraz zawieszonego.
3.7. Przemieszczanie Êwiƒ pomi´dzy regionami po∏o˝onymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Do regionu uznanego za region wolny od wirusa
choroby Aujeszkyego mogà byç wprowadzane:
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1) Êwinie ze stada o statusie stada urz´dowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, po∏o˝onego
w regionie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego;
2) Êwinie ze stada o statusie stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, po∏o˝onego w regionie
prowadzàcym program zwalczania choroby Aujeszkyego, pod warunkiem ˝e Êwinie te przed
wprowadzaniem do regionu wolnego zosta∏y poddane przynajmniej 2 badaniom serologicznym
w kierunku choroby Aujeszkyego i uzyskano ujemne wyniki badania. Odst´p mi´dzy badaniami powinien wynosiç przynajmniej 30 dni, przy czym
drugie z nich powinno byç wykonane najpóêniej
15 dni przed transportem (wysy∏kà);
3) materia∏ biologiczny, pozyskany w centrum o statusie stada urz´dowo wolnego od wirusa choroby
Aujeszkyego, po∏o˝onym w regionie wolnym od
wirusa choroby Aujeszkyego;
4) materia∏ biologiczny, pozyskany w centrum o statusie stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, po∏o˝onym w regionie prowadzàcym zwalczanie choroby Aujeszkyego, pod warunkiem ˝e
jest on transportowany bezpoÊrednio z centrum
do stada przeznaczenia.
3.8. Zasady obowiàzujàce w odniesieniu do przemieszczania zwierzàt pomi´dzy regionami
w handlu wewnàtrzwspólnotowym
Zasady przemieszczania Êwiƒ w handlu wewnàtrzwspólnotowym pomi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi
Unii Europejskiej odnoszàce si´ do choroby Aujeszkyego reguluje decyzja Komisji 2008/185/WE z dnia
21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji
w wewnàtrzwspólnotowym handlu trzodà chlewnà
odnoszàcych si´ do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie. Zgodnie z tà decyzjà, paƒstwami lub regionami Unii Europejskiej urz´dowo wolnymi od choroby Aujeszkyego
sà paƒstwa lub regiony umieszczone na liÊcie w za∏àczniku I do tej decyzji, a paƒstwami lub regionami
prowadzàcymi oficjalny program zwalczania choroby
Aujeszkyego sà paƒstwa lub regiony wymienione na
liÊcie w za∏àczniku II do tej decyzji.
Na obszar regionów, które uzyska∏y status urz´dowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego u Êwiƒ,
mogà byç wprowadzane wy∏àcznie Êwinie spe∏niajàce
wymagania zawarte w art. 1 i 2 decyzji Komisji
2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnàtrzwspólnotowym handlu
trzodà chlewnà odnoszàcych si´ do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej
chorobie.
Na obszar regionów o statusie prowadzàcych program zwalczania choroby Aujeszkyego u Êwiƒ mogà
byç wprowadzane wy∏àcznie Êwinie spe∏niajàce wymagania zawarte w art. 3 i 4 decyzji Komisji
2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnàtrzwspólnotowym handlu
trzodà chlewnà odnoszàcych si´ do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej
chorobie.
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Do czasu umieszczenia Rzeczypospolitej Polskiej
na jednej z wy˝ej wymienionych list, powiatowy lekarz weterynarii nie mo˝e egzekwowaç dodatkowych
gwarancji w handlu wewnàtrzwspólnotowym Êwiniami w odniesieniu do choroby Aujeszkyego.

w 2007 r., tuczarni tej powiatowy lekarz weterynarii
nadaje, w drodze decyzji, status stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego.

Wszystkie Êwinie przemieszczane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach handlu wewnàtrzwspólnotowego spe∏niajà wymagania okreÊlone
w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt
oraz rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie szczegó∏owych
wymagaƒ weterynaryjnych w handlu byd∏em i Êwiniami (Dz. U. Nr 11, poz. 58).

4.1. Wykaz Êrodków przewidzianych programem

Kontrol´ weterynaryjnà Êwiƒ przemieszczanych
w ramach handlu przeprowadza si´ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 145,
z póên. zm.).
Âwinie oraz nasienie, zarodki i komórki jajowe pozyskiwane od Êwiƒ, b´dàce przedmiotem handlu, powinny byç zaopatrzone w Êwiadectwo zdrowia, zgodne
z wzorem okreÊlonym w rozporzàdzeniu Komisji (WE)
nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczàcym przyj´cia zharmonizowanego wzoru Êwiadectwa i sprawozdania z kontroli zwiàzanych z wewnàtrzwspólnotowym handlem zwierz´tami i produktami pochodzenia
zwierz´cego (Dz. Urz. UE L 94 z 31.03.2004, str. 44;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 43,
str. 354) oraz zawieraç informacje, o których mowa
w art. 7 decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego
2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnàtrzwspólnotowym handlu trzodà chlewnà odnoszàcych
si´ do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie.
3.9. Kontynuacja programu w województwie lubuskim
W województwie lubuskim kontynuuje si´ program zwalczania choroby Aujeszkyego prowadzony
w latach 2006—2007.
Badania i inne czynnoÊci wykonane na podstawie
rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca
2006 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u Êwiƒ na obszarze województwa lubuskiego oraz na podstawie rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u Êwiƒ na obszarze województwa lubuskiego w 2007 r., zalicza si´ na potrzeby realizacji programu.
Stada utrzymujà status nadany przez powiatowego lekarza weterynarii, w drodze decyzji wydanej na
podstawie wy˝ej wymienionych rozporzàdzeƒ Rady
Ministrów.
W przypadku gdy w tuczarni przeprowadzono drugie pobieranie próbek i uzyskano ujemny wynik badania, na podstawie przepisów rozporzàdzenia Rady
Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego
u Êwiƒ na obszarze województwa lubuskiego

4. Ârodki przewidziane programem

Okres trwania programu: 2008—2013
Pierwszy rok: 2008
⌧ Kontrola
⌧ Badanie
⌧ Ubój zwierzàt
chorych
⌧ Rozszerzony ubój
lub zabijanie

Ostatni rok: 2013
⌧ Zwalczanie
⌧ Badanie
⌧ Ubój zwierzàt chorych
 Zabijanie zwierzàt chorych

 Zabijanie zwierzàt ⌧ Rozszerzony ubój lub zabichorych
janie
⌧ Szczepienia
 Usuwanie produktów
 Leczenie
 Usuwanie
produktów
⌧ Monitorowanie
lub nadzór
⌧ Inne Êrodki: Êwiadectwa
zdrowia, w które sà
zaopatrywane Êwinie
przemieszczane
na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
4.2. W∏adza centralna odpowiedzialna za nadzór i koordynacj´ w województwach, na obszarze których program b´dzie realizowany, oraz laboratoria w∏aÊciwe do wykonywania badaƒ w kierunku
choroby Aujeszkyego
Zgodnie z art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt, organ szczebla centralnego — G∏ówny Lekarz Weterynarii nadzoruje realizacj´
programu zwalczania chorób zakaênych zwierzàt,
a poniewa˝ jest on wspó∏finansowany ze Êrodków
Unii Europejskiej, informuje Komisj´ Europejskà o post´pach w jego realizacji, zgodnie z przepisami obowiàzujàcymi w Unii Europejskiej.
Laboratoriami w∏aÊciwymi do wykonywania badaƒ w kierunku choroby Aujeszkyego u Êwiƒ w ramach programu sà zak∏ady higieny weterynaryjnej,
a tak˝e inne laboratoria zatwierdzone corocznie przez
G∏ównego Lekarza Weterynarii, na podstawie opinii
laboratorium referencyjnego, spoÊród laboratoriów
spe∏niajàcych wymagania dla wykonywania badaƒ
w kierunku choroby Aujeszkyego, po∏o˝one na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykaz laboratoriów,
które w danym roku wykonujà badania, jest podawany przez G∏ównego Lekarza Weterynarii w formie za∏àcznika do instrukcji.
Zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych w∏aÊciwych dla
poszczególnych rodzajów i kierunków badaƒ (Dz. U.
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Nr 118, poz. 757) Zak∏ad Chorób Âwiƒ PIWet — PIB
w Pu∏awach jest krajowym laboratorium referencyjnym dla choroby Aujeszkyego. Krajowe laboratorium
referencyjne jest odpowiedzialne za kontrol´ jakoÊci
testów ELISA przed dopuszczeniem ich do stosowania oraz za produkcj´ i standaryzacj´ krajowych surowic referencyjnych, zgodnie ze wspólnotowà surowicà referencyjnà (za∏àcznik III do decyzji Komisji
2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnàtrzwspólnotowym handlu
trzodà chlewnà odnoszàcych si´ do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej
chorobie).

Poz. 631

4) lubelskie;
5) ∏ódzkie;
6) ma∏opolskie;
7) mazowieckie;
8) opolskie;
9) podkarpackie;
10) podlaskie;
11) pomorskie;

4.3. Wskazanie obszarów geograficznych, na których
b´dzie realizowany program
Program zwalczania choroby Aujeszkyego u Êwiƒ
b´dzie realizowany na ca∏ym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Programem zostanà obj´te nast´pujàce województwa:
1) dolnoÊlàskie;
2) kujawsko-pomorskie;
3) lubuskie;

4.4. Dzia∏ania wdro˝one programem
4.4.1. Akty prawne stanowiàce podstaw´ do rejestracji stad
1) ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76,
z póên. zm.);

12) Êlàskie;
13) Êwi´tokrzyskie;
14) warmiƒsko-mazurskie;
15) wielkopolskie;
16) zachodniopomorskie.
Od choroby Aujeszkyego uwalniane b´dà regiony
po∏o˝one na obszarze poszczególnych województw.

2) ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt;
3) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt;
4) rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç nadzorowanà
(Dz. U. z 2009 r. Nr 14, poz. 81).
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4.4.2. Akty prawne stanowiàce podstaw´ do identyfikacji i rejestracji zwierzàt
1) ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt;
2) ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich (Dz. U.
Nr 133, poz. 921, z póên. zm.);
3) rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie sposobu oznakowania byd∏a, owiec i kóz oraz Êwiƒ, okreÊlenia
wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagaƒ
i warunków technicznych kolczyków dla zwierzàt
gospodarskich (Dz. U. Nr 220, poz. 1635).
Oznakowania Êwiƒ w Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje si´ poprzez za∏o˝enie kolczyka na lewà ma∏˝owin´ usznà zwierz´cia lub wytatuowanie w obu ma∏˝owinach usznych albo na grzbiecie zwierz´cia numeru siedziby stada, nadanego przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Indywidualne znakowanie, o którym mowa w programie, w przypadku oznakowania:
1) kolczykiem, dokonuje si´ poprzez umieszczenie na
kolczyku kolejnego numeru zwierz´cia w stadzie.
Indywidualny numer na kolczyku jest naniesiony
czytelnie i trwale;
2) tatua˝em, polega na dodatkowym wytatuowaniu
kolejnego numeru zwierz´cia w stadzie.
Numer siedziby stada wraz z kolejnym numerem
zwierz´cia w stadzie jest podstawà do identyfikacji
zwierz´cia.
Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt,
koszty zwiàzane z oznakowaniem zwierz´cia gospodarskiego ponosi jego posiadacz.
W przypadku Êwiƒ, dla których na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt
gospodarskich istnieje obowiàzek prowadzenia rejestru i ksi´gi, dokonuje si´ indywidualnego oznakowana ka˝dej Êwini.
4.4.3. Akt prawny stanowiàcy podstaw´ o obowiàzku zg∏aszania chorób zakaênych
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1) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt;
2) rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca
2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u Êwiƒ (Dz. U. Nr 64,
poz. 397).
4.4.5. Akt prawny stanowiàcy podstaw´ ró˝nicowania statusu stad
Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca
2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u Êwiƒ.
4.4.6. Akty prawne stanowiàce podstaw´ w zakresie
przemieszczania zwierzàt nara˝onych na kontakt lub zaka˝enie chorobà oraz regularne kontrole gospodarstw lub obszarów, których to
dotyczy
1) rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca
2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u Êwiƒ;
2) decyzja Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego
2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnàtrzwspólnotowym handlu trzodà chlewnà odnoszàcych si´ do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie.
4.4.7. Akt prawny stanowiàcy podstaw´ do przeprowadzenia kontroli
Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca
2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u Êwiƒ.
4.4.8. Akt prawny stanowiàcy podstaw´ do uzyskania odszkodowaƒ za zabite lub poddane ubojowi Êwinie
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt.
szacunkowych
kosztów
programu
5. Analiza
w 2009 r. oraz przewidywalnych korzyÊci wynikajàcych z wprowadzenia programu

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt.

Do wyliczenia szacunkowych kosztów programu
przyj´to, ˝e odsetek stad zaka˝onych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, okreÊlony na podstawie
pierwszego pobierania próbek, mo˝e wahaç si´ od 5
do 25.

4.4.4. Akty prawne stanowiàce podstaw´ w przypadku uzyskania dodatnich wyników badaƒ w kierunku choroby Aujeszkyego

Szacunkowe zestawienie kosztów programu przy
za∏o˝eniu, ˝e odsetek stad zaka˝onych wyniesie 5
przedstawia tabela nr 18.

Tabela 18. Szacunkowe zestawienie kosztów programu przy za∏o˝eniu, ˝e odsetek stad zaka˝onych wyniesie 5 %. Wszystkie wartoÊci sà podane bez VAT
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Sà to szacunkowe koszty, które zostanà dostosowane do wielkoÊci wydatków przewidzianych na zwalczanie chorób zakaênych zwierzàt w ustawie bud˝etowej na rok 2009.
Koszt szacunkowy. Zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokoÊci wynagrodzenia za wykonywanie
czynnoÊci przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii, wynagrodzenie za pobranie krwi do badaƒ wynosi:
— 15,00 z∏ za pierwszà sztuk´ w stadzie,
— 4,50 z∏ za ka˝de zwierz´ od 2 do 5 sztuk w stadzie,
— 3,40 z∏ za ka˝de nast´pne zwierz´ w stadzie powy˝ej 5 sztuk.
Do okreÊlenia kosztu jednostkowego przyj´to Êredni koszt wyp∏aty odszkodowania za ubój lub zabicie wszystkich typów produkcyjnych Êwiƒ, przy za∏o˝eniu, ˝e kwota odszkodowania za warchlaki, tuczniki i lochy zostanie pomniejszona o kwot´ sprzeda˝y ˝ywca do rzeêni, a kwota odszkodowania za prosi´ta i knury wyniesie 100 %.
Do okreÊlenia kosztu jednostkowego przyj´to, ˝e Êrednia masa cia∏a Êwini wynosi oko∏o 100 kg, a cena za 1 kg ˝ywca wieprzowego — 4 z∏. Do okreÊlenia wysokoÊci odszkodowania za Êwinie pad∏e w wyniku przeprowadzania zabiegów nakazanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, a w szczególnoÊci art. 49 ust. 3 i 4 tej ustawy.
Do okreÊlenia kosztu jednostkowego przyj´to, ˝e Êrednia masa Êwini przeznaczonej do unieszkodliwienia wynosi 100 kg, a cena unieszkodliwiania 1 tony zw∏ok zwierz´cych
wraz z dowozem do zak∏adu przetwórczego — 550 z∏.
Zak∏ad przetwórczy w rozumieniu rozporzàdzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 paêdziernika 2002 r. ustanawiajàcego przepisy sanitarne dotyczàce produktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego nieprzeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92).
Do okreÊlenia kosztu jednostkowego przyj´to, ˝e Êrednia masa cia∏a Êwini wynosi oko∏o 100 kg, a cena unieszkodliwiania 1 kg zw∏ok zwierz´cych wraz z dowozem do zak∏adu
przetwórczego — 0,60 z∏.
Koszt dotyczy czyszczenia i odka˝ania stad (obiektów budowlanych) uznanych za zaka˝one na podstawie wyników pierwszego i drugiego pobierania próbek, przy za∏o˝eniu, ˝e
w zale˝noÊci od województwa Êredni koszt czyszczenia i odka˝ania siedziby stada o obsadzie do 100 Êwiƒ wyniesie 60—100 z∏, a o obsadzie powy˝ej 100 Êwiƒ — 300—400 z∏.
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Ca∏kowity szacunkowy koszt realizacji programu w latach nast´pnych przedstawia tabela nr 19.
Tabela 19. Ca∏kowity szacunkowy koszt realizacji programu w latach nast´pnych
Etap programu

Okres realizacji programu (rok)

Szacunkowy koszt realizacji
programu (z∏)

2010

50 000 000

2011

25 000 000

2012

12 000 000

2013

11 000 000

Kolejne etapy programu

G∏ównym celem wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u Êwiƒ jest uwolnienie
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od tej choroby.
Realizacja programu w konsekwencji ma umo˝liwiç swobodny handel Êwiniami z paƒstwami, które sà
wolne od choroby Aujeszkyego lub w których jest realizowany program zwalczania tej choroby. Zgodnie
z decyzjà Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego
2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnàtrzwspólnotowym handlu trzodà chlewnà odnoszàcych si´ do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów

przekazywania informacji o tej chorobie paƒstwa, które nie sà wolne od choroby Aujeszkyego lub które nie
prowadzà programu zwalczania tej choroby, majà zakaz handlu Êwiniami z paƒstwami cz∏onkowskimi Unii
Europejskiej lub ich regionami, które spe∏niajà powy˝sze warunki.
Realizacja programu b´dzie mia∏a wp∏yw na rynek
pracy, na konkurencyjnoÊç wewn´trznà i zewn´trznà
gospodarki oraz sytuacj´ i rozwój regionów, gdy˝ doprowadzi do poprawy sytuacji epizootycznej Êwiƒ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

