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Dotyczy: pisma znak: WIR.BW.AP.3031.2021 

w Szanowny Panie Prezesie, 

związku z pismem w sprawie rządowej pomocy dla producentów trzody chlewnej uprzejmie 

Pana informuję, że  zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa, stosownie do  § 13zn, o  pomoc  finansową będą 

mogli ubiegać się producenci świń:

 którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na 

 rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19;

 którzy w dniu 15 listopada 2021 r. prowadził gospodarstwo w rozumieniu art. 2 

pkt  8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

 zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym były utrzymywane świnie;

 którzy zgłosili Agencji do dnia 15 kwietnia 2022 r., zgodnie z przepisami ustawy 

z  dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, 

oznakowanie świń urodzonych w jego gospodarstwie od dnia 15  listopada 2021 

 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Wysokość pomocy wynosi 1000 zł do każdych 10 sztuk świń, jednak nie więcej 500 000 zł 

dla producenta świń.
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Pomoc będzie  przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń, na 

 wniosek tego producenta świń złożony na formularzu opracowanym i  udostępnionym przez 

Agencję na jej stronie internetowej w terminie do dnia 29  kwietnia 2022 r.

Przedmiotowa pomoc została notyfikowana Komisji Europejskiej jako zgodna 

z Komunikatem Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia 

gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Należy podkreślić, że pomoc 

zgodnie z tym komunikatem może być obecnie udzielana do 30 czerwca 2022 r.

Ponadto producenci świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w 

 gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z 

 wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zaprzestał ich produkcji, będą mogli skorzystać 

z dopłat przez okres nie dłuższy niż 10 lat udzielanych do  oprocentowania kredytów 

bankowych zaciągniętych na zakup: 

a) nawozów mineralnych, środków ochrony roślin lub pasz, 

b) kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, roślin 

motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, 

buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, 

c) loszek, knurów i warchlaków, z wyłączeniem zakupu na eksport, 

d) maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie chlewni,

e) maszyn służących do prowadzenia produkcji świń.

Kredytobiorca płaci oprocentowanie należne bankowi w wysokości 0,3 oprocentowania, 

jednak nie mniej niż 1% (obecnie ok. 1,1% w skali roku), a w pozostałej części jest ono 

płacone przez Agencję. 

Wysokość udzielonego kredytu nie może przekroczyć:

a) 50 000 zł na siedzibę stada, w której w roku poprzedzającym rok  wprowadzenia 

zakazu było utrzymywanych średniorocznie do 50 sztuk świń;

b) 100 000 zł na siedzibę stada, w której w roku poprzedzającym rok  wprowadzenia 

zakazu  było utrzymywanych średniorocznie powyżej 50 do 100 sztuk świń;

c) 500 000 zł na siedzibę stada, w której w roku poprzedzającym rok  wprowadzenia 

zakazu było utrzymywanych średniorocznie powyżej 100 do 500 sztuk świń;

d) 800 000 zł na siedzibę stada, w której w roku poprzedzającym rok  wprowadzenia 

zakazu  było utrzymywanych średniorocznie powyżej 500 do 1000 sztuk świń;



e) 1 500 000 zł na siedzibę stada, w której w roku poprzedzającym rok  wprowadzenia 

zakazu było utrzymywanych średniorocznie powyżej 1000 sztuk świń.

Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/20132) oraz przepisami o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej. Pomoc jest realizowana w ramach limitu pomocy w planie 

finansowym ARiMR na dopłaty do kredytów preferencyjnych.

Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa producenci świń, którzy zaprzestali produkcji w 

związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich 

wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego 

pomoru świń, mogą skorzystać z pomocy finansowej. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 4 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu 

i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

podwyższono maksymalną liczbę świń do której udzielana jest pomoc z 50 sztuk do 200 

sztuk. Jednocześnie podwyższona została jednostkowa pomoc z 0,36 zł do 1 zł. Warunkiem 

uruchomienia powyższej w podwyższonych limitach nastąpi od dnia ogłoszenia pozytywnej 

decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem tej  pomocy. 

Odnosząc się do uregulowania kwestii zwalniania rolników korzystających z pomocy 

w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020 z zobowiązań 

w zakresie wielkości produkcji świń” uprzejmie informuję, że zgodnie zasadami 

obowiązującymi w działaniach inwestycyjnych PROW 2014-2020, należy podkreślić, że 

beneficjent, któremu wypłacono wsparcie ze środków publicznych jest zobowiązany 

korzystać z inwestycji zgodnie z przeznaczeniem i prowadzić produkcję, której służyła 

realizacja operacji w okresie 5 lat od wypłacenia mu płatności końcowej. Jeżeli beneficjent 

nie będzie spełniał tych zobowiązań, kwoty nienależnie wypłacone w odniesieniu do takiej 

operacji są odzyskiwane przez państwo członkowskie w wysokości proporcjonalnej do 

okresu, w którym nie spełniono wymogów4). 

Beneficjent PROW 2014-2020 może nie zwracać wypłaconej mu pomocy w przypadku 

działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. Organ przyznający pomoc 

podejmuje decyzje dotyczące siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności indywidualnie dla 



każdego przypadku na podstawie odpowiednich dowodów oraz stosując pojęcie siły 

wyższej w świetle prawa UE dotyczącego rolnictwa.

„Siła wyższa” i „nadzwyczajne okoliczności” mogą zostać uznane w szczególności 

w następujących przypadkach :

a) śmierć beneficjenta;

b) długoterminowa niezdolność beneficjenta do wykonywania zawodu;

c) poważna klęska żywiołowa powodująca duże szkody w gospodarstwie rolnym;

d) zniszczenie w wyniku wypadku budynków inwentarskich w gospodarstwie rolnym;

e) choroba epizootyczna lub choroba roślin dotykająca, odpowiednio, cały inwentarz

żywy lub uprawy należące do beneficjenta lub część tego inwentarza lub upraw;

f) wywłaszczenie całego lub dużej części gospodarstwa rolnego, jeśli takiego

wywłaszczenia nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy o przyznaniu

pomocy.

Powyżej wymienione przypadki, które mogą zostać uznane za siłę wyższą lub 

nadzwyczajne okoliczności, są przykładowe i nie stanowią katalogu zamkniętego 

przypadków. ARiMR, może uznać inne niż ww. zdarzenie za przypadek siły wyższej lub 

nadzwyczajnych okoliczności (stosując pojęcie siły wyższej w świetle prawa UE 

dotyczącego rolnictwa, w tym orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości). Niemniej jednak 

można nie wymagać zwrotu całości albo części wypłaconej pomocy jedynie w przypadku 

działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności. Ww. zasada ma 

zastosowanie we wszystkich instrumentach wsparcia dotyczących rozwoju obszarów 

wiejskich PROW 2014-2020 (m.in. „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Inwestycje 

zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”).

Przypadki siły wyższej zgłasza się właściwemu organowi wraz z odpowiednimi dowodami 

wymaganymi przez właściwy organ, w ciągu 15 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent 

lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

Jednym ze zobowiązań beneficjenta korzystającego z pomocy na inwestycje 

w gospodarstwie rolnych jest prowadzenie działalności związanej z przyznaną pomocą (np. 

produkcji trzody chlewnej, prosiąt), której służyła realizacja operacji lub której prowadzenie 

stanowiło warunek przyznania pomocy (pomoc na zabezpieczenie gospodarstwa przed 

przeniesieniem wirusa ASF, pomoc na rozwój produkcji prosiąt, pomoc na racjonalizację 



technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmianę profilu produkcji, zwiększenie skali 

produkcji, poprawę jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu poprzez 

inwestycje w zakresie produkcji świń). Objęcie siedziby stada obszarem zapowietrzonym 

lub zagrożonym, lub z ograniczeniami III i II (strefa czerwona i różowa) w związku 

z występowaniem ASF jest uwzględniane przez ARiMR przy badaniu przyczyn braku 

możliwości realizacji zobowiązań beneficjenta PROW 2014-2020, w tym m.in. zobowiązania 

do prowadzenia produkcji o określonej skali. Beneficjent powinien wystąpić do ARiMR, w 

określonym terminie, z wnioskiem o zwolnienie ze zobowiązań w związku z wystąpieniem 

siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, do którego dołączy dowody potwierdzające 

wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

ARiMR w ostatnim czasie podjęła prace nad usystematyzowaniem podejścia do stosowania

siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności w związku z występowaniem ASF.

Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ryszard Bartosik
Sekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/

Podstawa prawna:

1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.);

2) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis w sektorze rolnym;



3) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421);

4) art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
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