Porozumienie intencyjne
Zawarte w Warszawie dnia 21 października 2019 pomiędzy:
Polskim Związkiem Łowieckim z siedzibą w Warszawie
zwanym dalej PZŁ
reprezentowanym przez:
Prof. dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz - Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej
a
Krajową Radą Izb Rolniczych z siedzibą w Warszawie
zwaną dalej KRiR
reprezentowaną przez:
Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych
zwanych dalej również Stronami
Zważywszy że:
- w 2014r. roku na terytorium RP pojawił się pierwszy przypadek afrykańskiego
pomory świń (ASF) w śród dzików,
- obszar objęty epidemią ASF co roku zwiększa się o około 40 km, postępując w
kierunku zachodnim w głąb kraju,
- ilość przypadków ASF w śród trzody chlewnej (Sus scrofa f. domestica) i
dzików (Sus scrofa) z roku na rok zwiększa się lawinowo,
- pojawiają się przypadki występowania nosicielstwa wirusa ASF wśród dzików
nie wykazujących oznak choroby,
-

zagrożenia rozprzestrzenienia się ASF
niebezpieczeństwa ekonomicznego kraju,

na

cały

kraj,

to

ryzyko

- Polski Związek Łowiecki jest jedynym potencjałem osobowo/kadrowym
mogącym w istotny sposób przeciwdziałać w/w niekorzystnym zjawiskom, w
celu wspomożenia Polskiego Związku Łowieckiego w likwidacji rozwoju ASF
wśród dzików, Strony zawierają porozumienie o następującej treści:
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Strony w nawiązaniu do uzgodnień zawartych w pkt. 3 notatki z dnia
11.09.2019r. odnoszących się do opracowania metod i sposobów walki z
Afrykańskim Pomorem Świń wśród dzików ( ASF) zgodnie postanawiają:

1.

Ściśle współpracować w celu stworzenia warunków do rozrzedzenia
populacji dzika na całym terytorium Polski, a w pierwszym etapie na
obszarze „kordonu sanitarnego” o szerokości 100-120 km, pomiędzy
części terytorium Polski zapowietrzoną wirusem ASF, a częścią wolną od
epidemii. W strefie „kordonu sanitarnego” do 30 marca 2020 r. zostanie
przeprowadzony odstrzał dzików gwarantujący maksymalne rozrzedzenie
populacji dzika. Równolegle odstrzał będzie prowadzony w strefie na
zachód od linii „kordonu sanitarnego” oraz w ramach działań
prewencyjnych na zachód od tej strefy.

2.

W celu realizacji zadania z pkt. 1 Polski Związek Łowiecki zobowiązuje
się w terminie 14 dni od obowiązywania Porozumienia:
a) wystąpić do Głównego Lekarza Weterynarii o opracowanie linii
demarkacyjnych „kordonu sanitarnego” przy uwzględnieniu arterii
komunikacyjnych i cieków wodnych na podstawie danych uzyskanych z
PZŁ, Urzędów Marszałkowskich i RDLP.
b) przygotować plan techniczny prowadzenia odstrzałów w obwodach
łowieckich i OHZ oraz poza obwodami będące w zarządzie UM i
RDLP).
c) określić populację dzików w „kordonie sanitarnym” oraz na terytorium
Polski na zachód od linii kordonu.
d) opracować harmonogram czynności we współpracy z Ministerstwem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Środowiska, Głównym
Lekarzem Weterynarii i Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji (tereny poligonów, tereny
zabudowane).
e) określić potencjał techniczny potrzebny do przeprowadzenia odstrzału
na terenach obwodów łowieckich oraz poza obwodami łowieckimi
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będących w zarządzie UM i RDLP oraz w zarządzie Ministerstwa
Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji i jednostek podległych .
f) zwróci się do Ministerstwa Środowiska o wypracowani przepisów
umożliwiających dokonywanie odstrzałów poza obwodami łowieckimi.
3.

KRIR i PZŁ wystąpią do właściwych terytorialnie na przebiegu „kordonu
sanitarnego”: Marszałków Województw, Wojewodów, Starostów,
Wójtów/Burmistrzów, Wojewódzkich i Powiatowych Lekarzy Weterynarii
o stworzenie zespołów do realizacji celu z pkt. 1. W skład zespołów wejdą
prócz przedstawicieli samorządu terytorialnego i wojewody, Prezesi Kół
Łowieckich (lub ich reprezentanci) i Wojewódzkich Izb rolniczych
właściwych terytorialnie do przebiegu „kordonu sanitarnego”.
Przewodniczącym Zespołu będzie właściwy terytorialnie Łowczy
Okręgowy, Zastępcą właściwi terytorialnie Wojewódzki Lekarz
Weterynarii.

4.

KRIR i PZŁ wystąpią do Premiera , Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Głównego Lekarza Weterynarii o dokonanie niezbędnych uzgodnień
w celu realizacji celu z pkt. 1 oraz zagwarantowania na przedmiotowy cel
środków finansowych z budżetu państwa.

5.

KRiR i PZŁ będą zabiegać o pozyskanie środków finansowych z Unii
Europejskiej na realizację zadania z pkt. 1. W tym celu koniecznym
będzie uzgodnienie stanowiska z Prezesem Rady Ministrów.

6.

KRiR będzie zabiegać o poparcie Izb Rolniczych Krajów Unii
Europejskiej, co do wniosku o przyznanie Polsce pomocy z Unii
Europejskiej na realizację projektu rozrzedzenia populacji dzika na
obszarze kraju w szczególności „kordonu sanitarnego” oraz na działania
prewencyjne na obszarze zachodnim.

7.

PZŁ będzie zabiegać o poparcie Europejskiej Federacji Myśliwych (FACE)
i Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny (CIC), co do
wniosku o przyznanie Polsce pomocy z Unii Europejskiej na realizację
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projektu rozrzedzenia populacji dzika na obszarze kraju w szczególności
obszarze „kordonu sanitarnym” i działania prewencyjne na pozostałym
terytorium kraju.
8.

KRiR zabiegać będzie u rolników o techniczne wspomożenie myśliwych
realizujących odstrzały określone w pkt. 1. Metody wsparcia i potrzeby
PZŁ w tym zakresie zostaną uzgodnione w odrębnym porozumieniu.

9.

Zważywszy, że realizacja powyższych celów i zadań wymaga ścisłej
współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii, KRiR, PZŁ, Ministerstwa
Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa
to Strony będą zabiegać o
wypracowanie nowych metod komunikacji i współpracy gwarantujących
postęp w osiągnięciu celu z pkt. 1.

10. Z uwagi priorytet walki z epidemią ASF, KRiR zwraca uwagę Prezesowi
Naczelnej Rady Łowieckiej na konieczność wspomożenia zarządu
głównego
o
osoby
posiadające
wykształcenie
kierunkowe
myślistwo/weterynaria.
11. Realizację powyższych punktów PZŁ i KRiR będą uszczegóławiać w
odrębnych porozumieniach.
12. Niniejsze Porozumienie nie rodzi dla żadnej ze stron możliwości
wysuwania wzajemnych roszczeń finansowych.
13. Strony powołają Komitet Sterujący do monitorowania czynności i
osiągnięcia celu porozumienia. Komitet będzie składał się z 5 osób, po
dwóch przedstawicieli z KRiR i dwóch z PZŁ oraz jednej wybrany
wspólnie przez KRiR i PZŁ. Przewodniczącym będzie przedstawiciel PZŁ
oraz dwóch zastępców (po jednym) jeden przedstawicielu z KRiR i PZŁ
oraz jeden wybrany wspólnie.
14. Z uwagi na to, że Polski Związek Łowiecki na zewnątrz reprezentuje
Zarząd Główny PZŁ, to postanowienia niniejszego porozumienie wejdą w
życie po jego podpisaniu przez Zarząd Główny PZŁ w Warszawie.
Porozumienie sporządzono w 9 egzemplarzach.
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15. Niniejsze postanowienia i oświadczenia mają charakter roboczy i zostaną
uszczegółowione do 10 listopada 2019 roku, ale już na tym etapie zostają
udostępnione do wiadomości:
- Prezesowi Rady Ministrów
- Ministrowi Środowiska
- Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Głównemu Lekarzowi Weterynarii
- Ministrowi Obrony Narodowej
- Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Konwentowi Marszałków Województw RP
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