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Program w zakresie zwalczania wirusa ASF na poziomie zadań 

realizowanych przez koła łowieckie w oparciu  

o system koordynacji zadaniowej 

 

ZARYS OGÓLNY KONCEPCJI 

 
Podmiot wdrażający pilotaż Programu: Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu 

Opis założeń Programu: Robert Bąk – łowczy okręgowy ZO PZŁ w Tarnobrzegu 

Kontakt: slombryk@gmail.com, tel. 601 168 152 

Celowość realizacji przedsięwzięcia i identyfikacja jego grupy celowej 

 

Celem głównym Programu jest podjęcie kilkutorowych (3 Moduły) działań szkoleniowo- 

interwencyjnych w okresie od kwietnia 2020 r. do marca 2021 r., ukierunkowanych na 

podnoszenie jakości pracy i działania kół łowieckich w zakresie przeciwdziałania 

rozprzestrzeniania się wirusa ASF, na obszarze 7 powiatów w województwach podkarpackim: 

powiaty – stalowowolski, tarnobrzeski oraz niżański, świętokrzyskim: powiaty: opatowski, 

sandomierski, staszowski i  lubelskim: powiat janowski – łącznie 48 kół łowieckich prowadzących 

gospodarkę na 76 obwodach łowieckich stanowiących powierzchnię o łącznej wielkości 466 tyś. 

ha.  

 

Celami szczegółowymi Programu są: 

1. Przygotowanie i wdrożenie systemu szkoleń koordynatorów ds. ASF w 48 

kołach łowieckich w zakresie wiedzy nt.: genezy obecności wirusa i jego 

uwarunkowań w rozprzestrzenianiu się, bioasekuracja, współpraca służb  

i podmiotów i możliwości z niej wynikające, akty prawne i możliwości z ich 

wynikające w kontekście działań w zakresie zwalczania ASF, etc. 

2. Powołanie i w drożenie do aktywnej pracy 48 koordynatorów ds. ASF  

w kołach łowieckich w oparciu o wypracowane standardy pracy  

z uwzględnieniem wskaźników efektywności stosowanych działań.  

3. Poprawa funkcjonowania systemu prewencji i pracy kół łowieckich  

w obszarze ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF .  

 

Cele te odpowiadają na  problem dalszego rozprzestrzeniania się wirusa ASF i porządkują obszar 

skoordynowanych działań ukierunkowanych na wdrożenie standardów pracy kół łowieckich  

w zakresie walki z wirusem. Podniesienie jakości pracy kół łowieckich w zakresie bioasekuracji, 

usprawnienie przepływu informacji pomiędzy instytucjami i podmiotami zajmującymi się 

ograniczaniem występowania i walki z wirusem ASF, profesjonalne podejście kół łowieckich do 

przedmiotu problemu oraz wypracowanie i wdrożenie standardów pracy w obszarze zwalczania 
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ASF to główne przesłanki za którymi stoi wdrożenie tego Programu. Biorąc pod uwagę 

doświadczenia związane z wirusem w krajach, w których występuje on od wielu lat zakładamy, że 

należy planistycznie i metodycznie podejść do jego obecności w naszym Okręgu. Stąd rolą 

Programu jest przygotowanie modelu funkcjonowania kół łowickich w zakresie walki z ASF  

w perspektywie co najmniej 20 lat. Roczny pilotaż Programu poddany procesowi monitoringu  

i ewaluacji wskaże na potrzebę jego udoskonalania i w wersji udoskonalonej może z sukcesem 

spowodować funkcjonowanie modelu na terenie całego kraju.  

 

Akty wykonawcze uzasadniające realizację pomysłu (projektu) 

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na 

celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń 

i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” 

• Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt 

• Dyrektywa Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzająca ogólne 

wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące 

się do choroby pęcherzykowej świń 

• Dyrektywa Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca przepisy szczególne 

w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniająca dyrektywę 92/119/EWG  

w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń 

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału 

sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem 

zwierzęcia łownego z gatunku dzik. 

Identyfikacja grupy celowej: 

 

Projekt bezpośrednio adresowany jest do: 

 

- kół łowieckich Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu – wsparciem Programu obejmiemy 48 kół 

łowieckich dzierżawiących obwody na terenie Okręgu. W ramach Programu każde z kół wytypuje 

po 1 członku, który będzie powołany przez zarząd koła do pełnienia funkcji koordynatora  

ds. walki z ASF. Rola jego oraz zakres kompetencji i zadań określony zostanie w ramach 

konsultacji społecznych z przedstawicielami instytucji i podmiotów współdziałających w obszarze 

zwalczania ASF na terenie Okręgu.   

 

 

Wartość merytoryczna przedsięwzięcia i metody jego realizacji 

 

 

Termin realizacji przedsięwzięcia: 

data rozpoczęcia przedsięwzięcia:    1 kwiecień 2020 r. 

data zakończenia przedsięwzięcia:    31 marzec 2021 r. 
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Moduł I– warsztaty planistyczne /przyjęcie standardów  

 

W ramach modułu zostanie przeprowadzony warsztat w zakresie wyznaczenia standardów pracy, 

jakie powinny towarzyszyć pracy koordynatorów ds. walki z ASF na poziomie kół łowieckich. 

Standardy te będą zbudowane w oparciu o obowiązujące akty prawne oraz zalecenia takich 

instytucji jak: Główny Lekarz Weterynarii, Ministerstwo Rolnictwa i Ministerstwo Środowiska.  

Do udziału w warsztatach zostaną zaproszeni przedstawiciele: Wojewódzkiego Lekarza 

Weterynarii, Powiatowych Lekarzy Weterynarii, Wojewody, Lasów Państwowych.  

 

Opracowanie zostanie podparte konsultacją merytoryczną ekspertów i specjalistów w zakresie 

ASF.  

 

Efekt/produkt 

 

• Opracowane zostaną standardy pracy kół łowieckich w zakresie walki z wirusem ASF  

w kontekście działań podejmowanych przez koła oraz ich członków; 

• Opracowany zostanie zakres przygotowania merytorycznego i kompetencyjnego 

koordynatorów ds. walki z ASF w kołach łowieckich poprzez stworzenie programu szkoleń 

oraz podmiotów i specjalistów, które je wdrożą;  

• Opracowany zostanie system metod i narzędzi służących pomiarowi efektywności 

wprowadzanych działań i harmonogram wdrażania Programu. 

• Powstanie modelowy schemat pracy kół łowieckich, uwzględniający szczególną rolę 

koordynatorów ds. walki z ASF, który będzie uwzględniał wieloaspektowe rozwiązania 

objęte standardami ukierunkowane na zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa ASF. 

 

 

Moduł II - szkolenia 

 

W ramach tego etapu zafunkcjonuje blok szkoleń tematycznych związanych z podnoszeniem 

wiedzy i kompetencji koordynatorów ds. walki z ASF. Szkolenia zostaną poprowadzone na rzecz 

48 koordynatorów powołanych przez zarządy kół łowieckich. Szkolenia mają na celu 

przygotowanie do pracy koordynatorów oraz stworzenie zintegrowanego systemu wzajemnego 

wsparcia. Szkolenia mają dać uczestnikom wiedzę zarówno o samym ASF jak i o innych 

obszarach związanych z działalnością koła w kontekście problemów wynikających z obecności 

wirusa – np. kompetencje w zakresie wypowiedzi medialnych, zachowania wobec pseudo-

ekologów, komunikacja, etc. Podczas szkoleń zostanie również przedstawiony system monitoringu 

i ewaluacji działań zarówno kół łowieckich jak i koordynatorów w kontekście założeń Programu. 

Szkolenia będą prowadzone przez specjalistów. Zakres tematyczny szkoleń będzie wynikał  

z propozycji tematycznych, jaka zostanie wypracowana podczas warsztatów opisanych w Module 

I.  

 

Efekt/produkt 

 

• Przeszkolenie 48 koordynatorów ds. walki z ASF; 

• Podniesienie kompetencji i jakości pracy kół łowieckich przy wsparciu i zaangażowaniu 

merytorycznie przygotowanych koordynatorów; 

• Stworzenie systemu wzajemnego wsparcia zespołu koordynatorów z wykorzystaniem 

współczesnych narzędzi informatycznych (np. grupa na platformie sieciowej); 

 



 4 

 

 

Moduł III – wdrażanie 

 

Przeszkoleni koordynatorzy ds. walki z ASF w oparciu o jasno określone zadania oraz przyjęte 

standardy będą wdrażać, nadzorować i koordynować działania ukierunkowane na walkę z ASF na 

poziomie kół łowieckich. Założeniem zakresu czynności jaki będzie odpowiadał roli 

koordynatorów jest:  

• Koordynacja wszelakich działań związanych z walką z ASF na poziomie koła łowieckiego 

– obwodu łowieckiego, gminy, sołectwa;  

• Utrzymywanie komunikacji pomiędzy PIW, ZO PZŁ i innymi służbami w kontekście 

działań ukierunkowanych na zwalczanie wirusa; 

• Stałe podnoszenie kwalifikacji i wiedzy w zakresie walki z wirusem ASF poprzez udział  

w cyklicznych spotkaniach, naradach, szkoleniach, prelekcjach, etc.; 

• Dokumentowanie zrealizowanych działań na specjalnie wypracowanych formularzach; 

• Bieżące raportowanie o prowadzonej działalności do zarządu koła i Okręgu; 

• Monitorowanie i nadzorowanie procesu bioasekuracji w kołach zarówno na poziomie 

chłodni jak i indywidualnej bioasekuracji myśliwych;  

• Ustalenie wynagradzania koordynatorów (finansowanie przez koła łowieckie np. na 

zasadzie ryczałtu – 50 PLN/dzik)  

 

Opis rezultatów przedsięwzięcia 

Rezultaty i produkty projektu oraz ich sposób monitorowania i upowszechniania: 

 

• Stworzenie i wdrożenie standardów pracy i jakości w kołach łowieckich w kontekście 

walki z wirusem ASF;  

• Przeszkolenie i wdrożenie do pracy 48 koordynatorów ds. walki z ASF; 

• Wypracowanie skutecznych metod, nawyków i narzędzi w kontekście walki z ASF  

na poziomie kół łowieckich; 

• Podniesienie jakości funkcjonowania kół łowieckich w zakresie bioasekuracji; 

• Promocja działalności PZŁ w kontekście innowacyjnych i aktywnych rozwiązań 

systemowych będących odpowiedzią nie tylko na ASF ale i zarzuty, jakie stawiają 

masmedia Zrzeszeniu;  

• Wprowadzenie znormalizowanego systemu pracy kół łowieckich w obszarze walki  

z wirusem ASF. 

 

 


