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Kalsk, 07.01.2020 r. 

LIR – 5/2020/PS 

Pan 

Mateusz Morawiecki  

Prezes Rady Ministrów 

 

W związku z wystąpieniem wirusa ASF w populacji dzików na terenie województwa lubuskiego 

oraz szeregiem problemów z tym związanych, powodujących systematyczne pogarszanie się 

warunków ekonomicznych zarówno rolników, jak i kół łowieckich, w dniu 7 stycznia 2020 r. 

w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku spotkali się przedstawiciele Lubuskiego 

Forum Rolniczego oraz prezesi i przedstawiciele kół łowieckich województwa lubuskiego. W wyniku 

rozmów wypracowano wspólne wnioski, które należałoby niezwłocznie wprowadzić w życie, a są to: 

1. Natychmiastowe odblokowanie polowań w czerwonej strefie, zarówno dzików, jak 

i zwierzyny płowej, a także utylizację wszystkich dzików z tej strefy. Spowoduje to redukcję 

dzików do poziomu 0,1 dzika na 1km
2
 i pozwoli na wykonie planów łowieckich dla 

zwierzyny płowej. 

2. Zabezpieczenie województwa lubuskiego w odpowiednią ilość chłodni w celu właściwego 

zagospodarowania strzelonych dzików, a także wydanie szczegółowych instrukcji 

dotyczących posadowienia chłodni i korzystania z nich z okresie zwalczania choroby  

3. Zapewnienie szeroko zakrojonej edukacji w mediach związanej z postępowaniem w wyniku 

wystąpienia ASF, 

4. Zapewnienie środków finansowych na zwalczanie wirusa w wysokości adekwatnej do potrzeb 

w związku z występującymi szkodami na terenach objętych restrykcjami, nieskutecznym 

i wydłużającym się okresem zwalczania choroby, nieskuteczną pracą służb państwowych, 

przez co problem sanitarny przekształca się w problem ekonomiczny. 

5. Wprowadzenie w każdej jednostce samorządu terytorialnego koordynatora odpowiedzialnego 

za działania związane z ASF. 

6. Wprowadzenie jednolitych dla całego województwa zasad zwalczania ASF, obecne są 

niespójne i trudne do realizacji. 

Dalszy brak skutecznych działań spowoduje ogromne straty gospodarcze w regionie,  

a w następstwie całego kraju, dlatego w imieniu środowiska rolniczego i środowiska łowieckiego, 

zwracamy się z prośbą o możliwie szybką interwencję w powyższej sprawie i uporządkowanie działań 

w celu skutecznego skoordynowania pracy niezbędnej w walce z chorobą. Obecne straty 

w gospodarce rolniczej i łowieckiej szacowane są w wysokości ok. 30 mln zł. Ponadto należy również 

wspomnieć o pogarszających się nastrojach społecznych w województwie lubuskim w związku 

z zaistniałą sytuacją. 

Licząc na przychylenie się do postulatów 

Przewodniczący  
Lubuskiego Forum Rolniczego  

 

Władysław Piasecki  

               Prezes 
 Lubuskiej Izby Rolniczej 

 

      Stanisław Myśliwiec 
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Do wiadomości: 

1. Jan Krzysztof Ardanowski 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

2. Wojewoda Lubuski 


