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W odpowiedzi na Pana Prezesa pismo z dnia 8 października br., znak sprawy: WIR 

BW.AP.2562.2020, w sprawie trudnej sytuacji trzody chlewnej w związku z wykryciem przypadków 

ASF na terenie Niemiec, Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi przedstawia stosowne informacje 

w zakresie bioasekuracji i wsparcia produkcji trzody chlewnej.

W ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie 

skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych 

i katastrof  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, producenci trzody 

chlewnej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy na inwestycje służące bioasekuracji. 

Maksymalna kwota wsparcia dla beneficjenta wynosi 100 000 zł. Pomoc stanowi refundację do 80% 

kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zgodnie z PROW 2014-2020 o pomoc może ubiegać się rolnik, jeżeli jest posiadaczem samoistnym 

lub zależnym nieruchomości, na której prowadzi chów lub hodowlę świń - co najmniej 50 sztuk świń.

Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje wykonanie ogrodzenia chlewni wraz z terenem 

koniecznym do obsługi świń lub niecki do dezynfekcji, zakup urządzeń do dezynfekcji i inwestycji 

umożliwiającej utrzymanie świń w gospodarstwie w odrębnych zamkniętych pomieszczeniach.

W przypadku inwestycji dotyczących wykonania ogrodzenia zastosowano uproszczoną formę 

pomocy. Określone zostały standardowe stawki jednostkowe za wykonanie ogrodzenia, które 

wynoszą: 

1) 1 metra bieżącego ogrodzenia – 200 zł;



2) bramy – 1820 zł;

3) furtki – 610 zł.

Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału 

produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których 

celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 

klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. 

U. z 2020 r. poz.223). 

W ramach tego instrumentu wsparcia odbyło się pięć naborów wniosków na operacje zapobiegające 

rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, w następujących terminach:

 od 28 września do 27 października 2017 r. - złożono 192 wnioski o przyznanie pomocy na 

kwotę 11 mln zł,

 od 2 stycznia do 31 stycznia 2018 r. - złożono 116 wniosków na kwotę 7,8 mln zł,

 od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r. - złożono 2 367 wniosków na kwotę 135,5 mln zł,

 od 28 października do 22 listopada 2019 r. - złożono 1 952 wnioski na kwotę 100,3 mln zł,

 od 19 marca do 17 czerwca 2020 r. – złożono 1 077 wniosków na kwotę 50, 530 mln zł.

Łącznie, we wszystkich naborach, złożono 5 703 wnioski na kwotę 293 734 mln zł.

W pierwszym i drugim naborze wniosków, warunkiem przyznania pomocy było położenie 

nieruchomości na obszarze wymienionym w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej 

Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia 

zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich 

i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE. O pomoc mogli ubiegać się rolnicy, którzy posiadali 

300 sztuk świń. Natomiast od naboru wniosków, trwającego w terminie od 5 listopada do 4 grudnia 

2018 r., o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, prowadzący chów lub hodowlę co najmniej 50 świń na 

nieruchomości położonej na obszarze całego kraju. Zmiana została przyjęta Decyzją Komisji 

Europejskiej z dnia 23 października 2018 r. (C2018) 7145.

Aktualnie przygotowywane są do wdrożenia zmiany ww. poddziałaniu, polegające na rozszerzeniu 

zakresu dostępu do pomocy. O pomoc będą mogli ubiegać się również rolnicy uczestniczący 

w Pakiecie 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, Działania 

rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Zgodnie z Harmonogramem trwających i planowanych naborów wniosków w 2020 r. w ramach 

PROW 2014–2020, kolejny nabór w ramach ww. poddziałania planowany jest w listopadzie br.



Ponadto, resort rolnictwa informuje, że na podstawie § 13p rozporządzenia 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.) udzielana jest pomoc dla 

producentów świń, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z obowiązującym zakazem 

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

z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 9, art. 45 ust. 1 pkt 3a, art. 

46 ust. 3 pkt 3a, art. 47 ust. 1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 przepisów o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Kwota pomocy, jest obliczana jako iloczyn średniej 

rocznej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, 

w którym został wprowadzony zakaz, jednak nie więcej niż 50 sztuk dla jednego producenta świń, 

i kwoty 0,36 zł oraz liczby dni w danym roku kalendarzowym obowiązywania zakazu. 

Ponadto prowadzone są prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu uruchomienie w 2020 r. pomocy na wyrównanie 

obniżonych dochodów dla producentów świń prowadzących działalność rolniczą na obszarze objętym 

częścią II lub III załącznika do decyzji 2014/709/UE lub zapowietrzonym lub zagrożonym 

wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Z poważaniem
wz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szymon Giżyński
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