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Dotyczy: zastosowania nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektora drobiarskiego 

Szanowny Panie Prezesie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca 2022 r., znak: WIR.BW.MK.AP.572.2022, w  ww. sprawie, 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 220 ust. 

3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia 

Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 

347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), przy piśmie z dnia 15 marca 2022 r. przekazano Wniosek 

Rzeczypospolitej Polskiej do Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania nadzwyczajnych 

środków wsparcia dla sektora drobiarskiego w Polsce. 

Wniosek obejmuje 27 kategorii nadzwyczajnych środków wsparcia i dotyczy strat sektora 

drobiarskiego w Polsce, które wystąpiły w okresie grudzień 2019 r. – sierpień 2021 r. 

Ewentualne ustanowienie nadzwyczajnych środków wsparcia leży w kompetencjach Komisji 

Europejskiej i jest przyjmowane w drodze rozporządzenia wykonawczego Komisji. Ewentualne 

rekompensaty za poniesione straty rynkowe zostaną ustanowione w Polsce na podstawie krajowych 

przepisów prawa, wdrażających rozporządzenie wykonawcze Komisji, z wyszczególnieniem rodzaju 

i wielkości rekompensat.

Aktualnie ww. Wniosek jest rozpatrywany przez Komisję Europejską.
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Należy nadmienić, że zgodnie z art. 220 ust. 4 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1308/2013, nadzwyczajne środki wsparcia mogą być podejmowane tylko, jeżeli 

zainteresowane państwo członkowskie szybko zastosowało środki zdrowotne i weterynaryjne w celu 

wyeliminowania choroby, oraz jedynie w zakresie i przedziale czasowym niezbędnym do wsparcia 

odnośnego rynku. W związku z tym Wniosek obejmuje straty, którego granice czasowe wyznacza 

data odzyskania przez Polskę statusu kraju wolnego od grypy ptaków tj. 25 września 2021 r. 

Mając świadomość potrzeby udzielenia pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wsparcia 

producentom sektora drobiarskiego, których gospodarstwa znalazły się w strefach zapowietrzonych 

i zagrożonych wyznaczonych na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

18 grudnia 2007 roku w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. Nr 239, poz. 1752), Ministerstwo 

planuje uzupełnić Wniosek przekazany do KE w zakresie strat powstałych po dniu 25 września 

2021 r. 

W 2022 r. zidentyfikowano 22 ogniska grypy ptaków w Polsce (ostatnie 9 marca). Należy podkreślić, 

że ewentualne podjęcie działań w celu uzupełnienia Wniosku będzie możliwe po wyeliminowaniu 

choroby. 

Z poważaniem

Waldemar Guba
dyrektor
Departamentu Rynków Rolnych
/podpisano elektronicznie/
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