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Piotr Walkowski 

Prezes Wielkopolskiej 

Izby Rolniczej 

Szanowny Panie Prezesie,

w nawiązaniu do ustaleń przyjętych na posiedzeniu Zespołu do spraw stabilizacji i wsparcia 

rynku mięsa wieprzowego, utworzonego w ramach Porozumienia Rolniczego, które odbyło się 

16 września br. poniżej przedstawiam odpowiedzi do dodatkowych wniosków wypracowanych przez 

ww. Zespół. 

1. Zespół jest za odrzuceniem ustawy o ochronie zwierząt, gdyż nie był konsultowany 

W odniesieniu do wniosku o odrzucenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie 

zwierząt, uprzejmie informuję, że wniosek ten nie może zostać zrealizowany.

Decyzja dotycząca skierowania ww. projektu do dalszych prac legislacyjnych należała do Pani Elżbiety 

Witek, Marszałek Sejmu RP. Ustawa została przyjęta przez Sejm RP na posiedzeniu w dniu 18 września 

2020 r. i przekazana do Senatu. Senat przyjął ustawę wraz ze zgłoszonymi poprawkami na posiedzeniu 

w dniu 14 października br.

2. Powiązanie produkcji trzody z wykorzystywaniem energii odnawialnej 

Postulat wykorzystania energii odnawialnej z biomasy rolniczej, w tym odchodów zwierzęcych, jest 

realizowany poprzez szereg działań podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Należą do nich:

 ujęcie potrzeby rozwoju energetyki rozproszonej, m.in. w oparciu o biogazownie rolnicze, 

w dokumentach strategicznych m.in. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategii 

zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030,

 zapewnienie wsparcia dla inwestycji w OZE, w tym biogazowni rolniczych, w Programie 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
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 zapewnienie wsparcia funkcjonowania biogazowni rolniczych w ramach ustawy 

o odnawialnych źródłach energii i aktów wykonawczych, poprzez:

 prosumencki system rozliczeń – dla mikoinstalacji o mocy zainstalowanej do 50 kW 

(w przypadku wprowadzenia energii elektrycznej do sieci przez prosumentów 

wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej 

elektrycznej nie większej niż 10kW ma zastosowanie opust w wysokości 1 do 0,8 natomiast 

dla zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW w wynosi 1 do 0,7),

 system taryf gwarantowanych (Feed-in-Tariff) – dla instalacji o mocy zainstalowanej do 500 

kW, 

 system dopłat do ceny rynkowej (Feed-in-Premium) – dla instalacji o mocy zainstalowanej 

od 500 kW do 1 MW.

Należy również wspomnieć, że z inicjatywy resortu rolnictwa, aktualnie obowiązujące ceny 

referencyjne energii elektrycznej wyprodukowanej z biogazu rolniczego są najwyższe w porównaniu do 

pozostałych źródeł OZE.

Z myślą o rolnikach prowadzących produkcję zwierzęcą wprowadzone zostało ułatwienie 

umożliwiające sprzedaż niewykorzystanej energii (elektrycznej, ciepła lub biogazu) 

z mikrobiogazowni rolniczej do dowolnego odbiorcy bez konieczności zakładania pozarolniczej 

działalności gospodarczej (art. 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.)). 

Inwestycje w biogazownie rolnicze są również wspierane w ramach Regionalnych Programów 

Operacyjnych realizowanych w poszczególnych województwach (dla instalacji do 1 MW) lub Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dla instalacji powyżej 1 MW). 

Budowa biogazowni przy prowadzonej produkcji zwierzęcej może nie tylko poprawić warunki 

ekonomiczne gospodarstwa, ale także ułatwić spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska 

poprzez utylizację gnojowicy. Z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że w 2019 r. 

udział gnojowicy i obornika wśród substratów wykorzystywanych w biogazowniach rolniczych wyniósł 

ponad 20% całości wsadu, tj. około 820 tys. ton. Biorąc pod uwagę skalę produkcji zwierzęcej 

w Polsce, ten kierunek zagospodarowania odchodów zwierzęcych jest nadal mało wykorzystywany.

Dodać należy, że pozostający po produkcji biogazu produkt pofermentacyjny może być 

wykorzystywany jako cenny nawóz. Korzyści dla produkcji rolnej oraz środowiska wynikające ze 

stosowania pofermentu zostały potwierdzone badaniami. 

Ze względu na stabilność wytwarzania różnego rodzaju energii, biogazownie mogą stanowić podstawę 

zasilania większej liczby odbiorców na obszarach wiejskich np. w ramach spółdzielni energetycznej. 
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Dla rozwoju tego rodzaju lokalnych społeczności energetycznych również przewidziano stosowane 

rozwiązania w ustawie o odnawialnych źródłach energii. 

3. Utworzenie giełdy towarowej 

Giełdowy Rynek Rolny został uruchomiony na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w ramach projektu 

Platforma Żywnościowa, prowadzonego wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. 

Od 1 września 2020 r. handel na tym rynku odbywa się na zasadzie licencji przekazanej przez KOWR 

dla TGE S.A. Giełdowy Rynek Rolny stanowi wyodrębniony segment Rynku Towarów Giełdowych 

Towarowej Giełdy Energii i jest dedykowany do prowadzenia obrotu wybranymi, oznaczonymi co do 

gatunku towarami rolnymi oraz spożywczymi, spełniającymi standardy jakościowe określone przez 

Giełdę i składowanymi w magazynach posiadających autoryzację Giełdy. 

Giełdowy Rynek Rolny jest rynkiem kasowym (spot) - transakcje na nim zawierane podlegają 

natychmiastowemu rozliczeniu z fizyczną dostawą towaru. Zasady uczestnictwa w rynku, warunki 

transakcji i sposób ich realizacji są ustalone przez Giełdę, co zapewnia prowadzenie obrotu na 

transparentnych i jednakowych dla wszystkich jego uczestników zasadach. Aktualnie funkcjonująca na 

towarowej Giełdzie Energii Platforma Żywnościowa przeznaczona jest do obrotu wybranymi 

produktami rolno spożywczymi, w tym pszenicą i żytem. Planowane jest rozszerzenie zakresu 

towarowego o kukurydzę, a w dalszej przyszłości także o inne trwałe produkty rolne.

4. Wsparcie rolników z funduszu promocji mięsa wieprzowego

Jednym z rozwiązań systemowych w zakresie wsparcia producentów sektora rolno-spożywczego jest 

ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 688, z późn. zm.), na mocy której utworzono 10 funduszy promocji, w tym Fundusz Promocji 

Mięsa Wieprzowego.

Środkami funduszy promocji zarządzają wyłącznie przedstawiciele organizacji branżowych 

reprezentujący producentów rolnych oraz przetwórców działających w danym sektorze, którzy tworzą 

odrębne dla każdego funduszu komisje zarządzające. To komisje zarządzające decydują 

o przeznaczeniu dostępnych środków, tworząc roczne plany finansowe. Określane są w nich 

przedsięwzięcia, które w danym roku będą realizowane ze środków funduszu oraz maksymalne kwoty, 

jakie mogą zostać przeznaczone na realizację poszczególnych zadań. Do zadań komisji zarządzających 

należy również opracowywanie rocznych strategii promocji danej branży, w których określane są 

najważniejsze cele oraz kierunki działań promocyjnych, w tym także rekomendacje dotyczące 

stosowania oznaczenia „Produkt Polski”. 

Podkreślić należy, że w dniu 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. 

o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Jedną z kluczowych zmian w 

tej ustawie była zmiana składu komisji zarządzających. Obecnie, każda komisja składa się z 3 
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przedstawicieli przetwórców produktów rolnych właściwych dla danego funduszu, 5 przedstawicieli 

producentów oraz 1 przedstawiciela izb rolniczych. Taki skład komisji zapewnia przedstawicielom 

producentów produktów rolno-spożywczych – rolnikom, znaczącą przewagę w decydowaniu o sposobie 

wydatkowania środków.

Kolejna zmiana wprowadzona ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji 

produktów rolno-spożywczych polega na tym, że środki funduszy promocji mogą być przeznaczane na 

finansowanie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolno-spożywczych, 

których produkcja podstawowa odbyła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku 

produktów przetworzonych, do produkcji których użyto nie więcej niż 25 % składników pochodzących 

spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jeżeli do jego produkcji użyto innych składników:

a) łączna masa tych składników wynosi nie więcej niż 25% łącznej masy wszystkich składników 

w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu, nie licząc masy wody użytej do jego 

produkcji, oraz

b) w produkcji tego produktu nie można zastąpić tych składników takimi samymi składnikami, 

które:

– spełniają warunki określone powyżej, tj.: których podstawowa produkcja odbyła się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

– zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie ze składników, 

których produkcja podstawowa odbyła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

ponadto w przypadku:

a) mięsa – jeżeli zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz których chów i ubój odbyły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) ryb – jeżeli ich chów lub hodowla odbyły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ich 

połowy odbyły się w wodach śródlądowych Rzeczypospolitej Polskiej, lub ich połowy odbyły 

się na obszarach morskich przy użyciu statków wpisanych do rejestru statków rybackich 

prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa na podstawie art. 13 ust. 1 

ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 277, z późn. 

zm.), 

c) produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż mięso i ryby – jeżeli zostały pozyskane od 

zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Środki funduszy promocji mogą zostać przeznaczone na następujące działania dotyczące produktów 

objętych danym funduszem promocji:

 działania mające na celu informowanie o jakości i zaletach produktów,

 działania mające na celu promocję spożycia poszczególnych produktów, 
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 udział w wystawach i targach, 

 badania rynkowe, naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości produktów oraz 

prowadzące do wzrostu ich spożycia,

 szkolenia producentów i przetwórców produktów,

 działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, biorących udział w 

pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji międzynarodowych lub 

będących członkami statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami 

rynku poszczególnych branż, których dotyczą fundusze promocji.

O wsparcie finansowe ze środków funduszy promocji mogą ubiegać się:

 ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów rolnych lub przetwórców produktów 

rolno-spożywczych mające miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, którzy produkują lub dokonują obrotu towarami, o których mowa w ustawie, 

 ogólnokrajowe organizacje branżowe i międzybranżowe zrzeszające producentów lub 

przetwórców produktów rolno-spożywczych inne niż określone powyżej, jeżeli ich cele 

statutowe są zgodne z celami funduszy promocji, tj. wspieraniem marketingu rolnego, wzrostu 

spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych.

Wszystkie zadania realizowane w ramach ustawy o funduszach promocji realizują jej cele tj. wspierają 

marketing rolny, wzrost spożycia i promocję produktów rolno-spożywczych, a także muszą być zgodne 

z celami strategii promocji danej branży. 

W strategii promocji dla branży mięsa wieprzowego na 2021 rok, jako najważniejsze cele i założenia 

wskazano m.in.: promocję produktów oznaczonych znakiem „Produkt Polski”, wzrost sprzedaży i 

konsumpcji wieprzowiny oraz zwiększenie świadomości i wiedzy wśród konsumentów poprzez 

działania mające na celu informowanie o jakości i cechach/zaletach mięsa wieprzowego, a także 

kontynuowanie i wzmacnianie działań promocyjno-informacyjnych na rynkach krajów trzecich.

Podsumowując można stwierdzić, że fundusze promocji produktów rolno-spożywczych umożliwiają 

prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych zarówno wskazujących na wysoką jakość polskich 

produktów rolno-spożywczych oraz ich przetworów, jak i służące budowaniu dobrego wizerunku i 

popularyzacji tych produktów wśród konsumentów, co w efekcie skutkuje także wsparciem rodzimej 

produkcji.

5. Wsparcie dla producentów z cyklu otwartego 

Odpowiedź w przedmiotowej kwestii została zawarta w pkt I lit B pisma MRiRW z dnia 7 października 

br. znak: BHZ.zch.870.191.2020. 

6. Ujawnić wysokość pomocy COVID dla firm z branży rolno-spożywczej 
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Budżet działania M21 „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID–19 objętego 

PROW 2014 – 2020 wynosi 273 379 123 euro. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem 

COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem 

związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

(Dz.U.z 2020 r. poz. 1467), przedmiotową pomoc przyznaje się rolnikowi, o którym mowa w art. 39b 

ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 

sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. 

UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie 

przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności i w którego gospodarstwie prowadzony jest jeden z następujących 

rodzajów produkcji rolnej:

- bydło mięsne,

- bydło mleczne,

- trzoda chlewna (cykl zamknięty),

- owce,

- kozy,

- indyki rzeźne,

- gęsi rzeźne,

- kurczaki rzeźne typu brojler,

- jaja wylęgowe do produkcji piskląt kurzych typu brojler,

- kwiaty cięte i rośliny ozdobne pod osłonami.

Wysokość przyznanej pomocy uzależniona jest od skali i rodzaju prowadzonej w gospodarstwie 

produkcji, przy czym nie może być wyższa niż równowartość w złotych 7000 euro/beneficjenta.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że kwestie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom szczególnie 

dotkniętym kryzysem związanym z COVID–19, w zakresie innym niż wskazany powyżej, pozostają 

poza kompetencjami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

7. Wpłynąć na terminową zapłatę za surowiec 

W przedmiotowym zakresie obowiązują przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu 

nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi 
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(Dz. U. z 2020 r. poz. 1213). Ustawa ta określa zasady przeciwdziałania praktykom polegającym na 

nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej przez nabywców produktów rolnych lub 

spożywczych lub dostawców tych produktów. Oferowanie przez prywatne punkty niekorzystnych dla 

producenta cen skupu, wywieranie nacisku na poziom cen, narzucaniu treści umowy może zostać 

uznane za praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową przez nabywców produktów 

rolnych względem dostawcy. Zgodnie z art. 7 ww. ustawy nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty 

za dostarczone produkty rolne lub spożywcze, w szczególności z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 

8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 

2020 r. poz. 935) jest praktyką polegającą na nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. 

Organem właściwym w sprawach praktyk polegających na nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi 

kontraktowej jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, do którego każdy może zgłosić 

zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę 

kontraktową. Postępowanie w sprawach praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową 

Prezes wszczyna z urzędu, co daje ochronę przed identyfikacją zgłaszającego zawiadomienie.

Równocześnie przekazuję poniżej informacje otrzymane z UOKIK dotyczące prowadzonego przez 

Prezesa UOKiK postępowania wyjaśniającego mającego na celu wstępne ustalenie, czy wobec 

dostawców tuczników z obszaru występowania afrykańskiego pomoru świń stosowane są praktyki 

nieuczciwie wykorzystujące przewagę kontraktową.

Postępowanie zostało wszczęte przez Prezesa UOKiK z własnej inicjatywy 2 sierpnia 2018 r. w związku 

z sygnałami medialnymi dotyczącymi ewentualnego związku występowania wirusa ASF z niskim 

poziomem cen skupu tuczników. W toku postępowania podjęto szereg czynności mających na celu 

ustalenie, czy doszło do naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 

wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego kontaktowano się z Głównym Inspektoratem 

Weterynarii (Biurem Bezpieczeństwa Żywności) z prośbą o udzielenie informacji m.in. w zakresie 

wskazania czy mięso zwierzęcia zarażonego ASF może być przetwarzane dla celów konsumpcyjnych 

oraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu uzyskania informacji na temat form 

pomocy finansowej oferowanej hodowcom trzody chlewnej w związku z występowaniem wirusa ASF 

na terenie kraju.

Ze względu na fakt, iż postępowanie zostało wszczęte w wyniku sygnałów medialnych, a nie w związku 

z wpływem zawiadomień na stosowanie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową 

przez konkretnych odbiorców – podmiotów skupujących bądź przetwórców, w celu pozyskania 

dodatkowych informacji wystosowano pisma do organizacji branżowych, zarówno ogólnokrajowych 

jak i regionalnych, zrzeszających hodowców trzody chlewnej, z prośbą o przekazanie informacji oraz 
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otrzymywanych od producentów rolnych sygnałów dotyczących występujących na rynku 

nieprawidłowości.

W dniach 20 sierpnia – 12 września 2018 r. Inspekcja Handlowa na zlecenie Prezesa UOKiK 

przeprowadziła kontrole podmiotów skupujących żywiec wieprzowy, w tym także tych skupujących go 

od hodowców z rejonu zagrożonego występowaniem wirusa, celem zbadania zjawisk i procesów 

gospodarczych zachodzących na tym rynku. Kontrolę przeprowadzono w 23 podmiotach działających 

na obszarze województw: wielkopolskiego (10 podmiotów), warmińsko-mazurskiego (5 podmiotów), 

lubelskiego (4 podmioty) i podlaskiego (4 podmioty). Zakresem przedmiotowym kontroli objęto sposób 

funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sektorze przetwórstwa i skupu 

wieprzowiny, w tym, w szczególności, warunków zawieranych umów pomiędzy przedsiębiorcami 

zajmującymi się jej obrotem na poszczególnych szczeblach rynkowych oraz sposobu ustalania cen w 

obrocie tym produktem.

Dodatkowo, aby zapoznać się ze sposobem funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą w sektorze skupu i przetwórstwa wieprzowiny w kontekście występowania wirusa ASF na 

terytorium kraju przeprowadzono badanie ankietowe. Łącznie zostało ono skierowane do 31 

przedsiębiorców.

W toku postępowania wyjaśniającego podjęto szereg czynności mających na celu ustalenie czy doszło 

do stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową w stosunku do hodowców 

trzody chlewnej. Wobec jedynie kilku zawiadomień od poszkodowanych producentów rolnych oraz 

ustalenia rzeczywistych kosztów obrotu mięsem ze stref występowania ASF, nie było podstaw do 

postawienia zarzutów konkretnym podmiotom. Wysokość cen za surowiec (zarówno za wagę żywą jak 

i wagę bitą ciepłą) uzależniona jest od licznych czynników takich jak: wielkość dostawy, odległość oraz 

organizacja transportu, jakość i mięsność surowca, sytuacja na rynku (popyt, podaż, ceny obowiązujące 

u konkurencji oraz na giełdzie). Skup surowca z obszaru występowania wirusa ASF (strefa niebieska i 

czerwona) wiąże się ze znacznymi utrudnieniami oraz obostrzeniami w zakresie transportu, 

magazynowania, przetworzenia, a nawet późniejszej sprzedaży. Dodatkowo, wzrasta ryzyko 

konieczności utylizacji danej partii oraz wycofania jej ze sklepów w przypadku wykrycia ogniska w 

gospodarstwie, z którego pochodziły tuczniki, co wpływa również na kwestie wizerunkowe zakładu 

oraz współpracę z dalszymi odbiorcami. Jednocześnie ryzyka te nie mogą zostać ograniczone z uwagi 

na brak oferty ubezpieczeń z tytułu szkód związanych z wystąpieniem ASF. Podmioty skupujące, w 

tym zakłady przetwórcze wyjaśniły, iż te czynniki wpływają na poziom cen oferowanych producentom 

żywca wieprzowego.

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wpłynęły do Prezesa UOKiK nieliczne ogólne 

skargi związane z podejrzeniem celowego i nieuzasadnionego zaniżania cen skupu tuczników ze stref 
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czerwonej i niebieskiej. Pozyskane dane i stanowiska przedsiębiorców pozwoliły uznać, iż skup i 

przetwórstwo prowadzone w strefach zagrożenia lub występowania ASF związane są z dodatkowymi 

kosztami (np. dodatkowe transporty, przeorganizowanie zakładu, dodatkowa dezynfekcja) oraz 

ryzykiem, co uzasadnia zróżnicowanie cen zakupu surowca. Należy przy tym zauważyć, iż nawet mimo 

tych czynników, niektóre zakłady nie różnicowały cen zakupu żywca ze strefy białej i pozostałych, 

objętych obostrzeniami związanymi z ASF.

Biorąc pod uwagę powyższe uznano, że nie było podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie praktyk 

nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową i postanowieniem z dnia 24 lutego 

2020 r. zamknięto prowadzone postępowanie wyjaśniające.

8. Zwiększyć wsparcie na rozwój hodowli polskich warchlaków i prosiąt 

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 (Dz. 

U z 2015 r. poz.187 z późn.zm.) istnieje możliwość ubiegania się o preferencyjne kredyty na realizację 

inwestycji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Kwota kredytu nie może przekroczyć:

1) w przypadku inwestycji realizowanych w gospodarstwie rolnym – 80% wartości nakładów 

inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł,

2) w przypadku inwestycji realizowanych w dziale specjalnym produkcji rolnej – 70% 

wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 8 mln zł,

Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat, z okresem karencji w spłacie kredytu, liczonym 

od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu 

do 2 lat.

Ponadto pomoc udzielana producentom rolnym od dnia akcesji musi być zgodna z przepisami 

dotyczącymi pomocy publicznej, w tym wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w 

sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020 (2014/C 204/01) (Dz. Urz. 

UE C 204 z 01.07.2014) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, z późn. zm.) albo pomoc musi być udzielana w formule 

de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, z późn. zm.).

Zarówno przepisy ww. wytycznych, jak i rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 nie przewidują 

możliwości udzielania pomocy w zakresie dopłat do zakupu stada podstawowego. A zatem pomoc tym 
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zakresie mogłaby być udzielana wyłącznie w formule pomocy de minimis, o ile nie byłaby to pomoc do 

ceny. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 

pomoc, której kwotę ustalono na postawie ceny lub ilości produktów wprowadzonych na rynek - nie 

może być udzielana w formule pomocy de minimis.

9. Zniesienie stref z niebieskiej na czerwoną, z czerwonej na żółtą 

Zasady tworzenia i znoszenia obszaru zagrożenia tj. części III załącznika do decyzji wykonawczej 

Komisji nr 2014/709 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 (Dz. Urz. UE L 295, z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.) 

opisane są dokumencie roboczym Komisji Europejskiej SANTE/7112/2015/Rev. 3, „Zasady i kryteria 

dla geograficznego definiowania regionalizacji ASF”. Znoszenie tych obszarów odbywa się po 

spełnieniu następujących warunków:

a. po 12. miesiącach, jeśli w tym czasie nie wystąpiło ognisko ASF u świń domowych albo

b. po 3. miesiącach, jeśli nastąpi wstrzymanie produkcji świń we wszystkich gospodarstwach 

niekomercyjnych o niskich standardach bioasekuracji albo

c. po 3. miesiącach w przypadku pojedynczego ogniska (na obszarze bez występowania ognisk 

ASF u świń domowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy) i po dokonaniu dezynfekcji zakażonego 

gospodarstwa (zgodnie z art. 10 ust. 4 lit. a dyrektywy 2002/60/WE ) i pod warunkiem, że 

wdrożono środki określone w art. 10 ust. 4 lit. b (badania kliniczne i laboratoryjne) lub w art. 

10 ust. 5 (intensywne programy pobierania próbek i testowania) dyrektywy 2002/60/WE;

d. po 3. miesiącach w przypadku ograniczonych ognisk skupionych w przestrzeni i czasie (w 

okresie 30 dni od pierwszego ogniska) ASF w niekomercyjnych gospodarstwach hodowli świń 

na wystarczająco dużym i wcześniej wolnym obszarze oraz po dokonaniu dezynfekcji 

ostatniego zakażonego gospodarstwa (zgodnie z art. 10 ust. 4 lit. a dyrektywy 2002/60/WE) i 

pod warunkiem, że wdrożono środki określone w art. 10 ust.4 lit. b (badania kliniczne i 

laboratoryjne) lub w art. 10 ust. 5 (intensywne programy pobierania próbek i testowania) 

dyrektywy 2002/60/WE. 

Ponadto bierze się pod uwagę ogólną krajową sytuację epidemiologiczną w zakresie ASF oraz dane 

dotyczące nadzoru przekazane przez właściwy organ weterynaryjny kraju wnioskującego zniesienie 

strefy. Na terytorium Polski organem wnioskującym w tym zakresie jest Główny Lekarz Weterynarii, 

który w dniu 9 października 2020 r. wystąpił z wnioskiem do Komisji Europejskiej o zniesienie części 

obszarów wymienionych w części III załącznika do ww. decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/UE 

i przeniesienie ich do części II tego załącznika. Wniosek dotyczył obszarów w woj. lubelskim, 

podlaskim, warmińsko – mazurskim i wielkopolskim. KE przychyliła się do wniosku w odniesieniu do 
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następujących gmin: 

1. w woj. podlaskim:

 Bielsk Podlaski, miasto Bielsk Podlaski, Wyszki – w powiecie bielskim,

 Poświętne, Suraż, Łapy, Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny – w powiecie białostockim;

2. w woj. warmińsko – mazurskim:

 Węgorzewo, Pozezdrze, Budry – w powiecie węgorzewskim,

 Ryn, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy – w powiecie giżyckim,

 Srokowo, Korsze, Barciany, Kętrzyn w powiecie kętrzyńskim,

 Sępopol- w powiecie bartoszyckim,

 Wilczęta w powiecie braniewskim,

 Pasłęk, Godkowo -w powiecie elbląskim;

3. w woj. lubelskim: 

 Borki, Czemierniki, Wohyń, Radzyń Podlaski, miasto Radzyń Podlaski – w powiecie 

radzyńskim,

 Milanów, Parczew, Siemień – w powiecie parczewskim,

 Niemce, Jastków, miasto Lublin – w powiecie lubelskim,

 Hańsk, Urszulin - w powiecie włodawskim,

 cały powiat łęczyński

 Wierzbica, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, miasto Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze – w 

powiecie chełmskim, 

 Ostrów Lubelski, Serniki, Niedźwiada – w powiecie lubartowskim,

 Wojcieszków w powiecie łukowskim,

 Izbica, Gorzków, Kraśniczyn, Krasnystaw, miasto Krasnystaw Siennica Różana, Łopiennik 

Górny w powiecie krasnostawskim. 

Powyższe zmiany w regionalizacji zostały wprowadzone decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/1535 

z dnia 21 października 2020 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 

środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w 

niektórych państwach członkowskich (Dz. Urz. UE L 351, z 22.10.2020, str. 37).

Należy przy tym podkreślić, że strona polska dokłada wszelkich starań aby regularnie i bez zwłoki 

zgłaszać do Komisji Europejskiej wnioski o znoszenie obszarów zagrożenia po spełnieniu jednego z 

czterech opisanych wyżej warunków. 

Równocześnie mając na uwadze zmiany zasad tworzenia i znoszenia stref objętych restrykcjami 

uprzejmie informuję, że przewidywane jest zastąpienie ww. decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709 
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nowym aktem prawnym, którego projekt zostanie poddany uzgodnieniom z państwami członkowskimi 

UE. Pragnę przy tym zapewnić, że strona polska dokładać będzie starań, aby przyjmowane w nim 

rozwiązania w jak największym stopniu odzwierciedlały interesy polskich rolników. Trzeba mieć 

jednak na uwadze, że kształt nowego aktu ustanawiającego specjalne środki kontrolne dotyczące ASF 

ostatecznie będzie zależeć od decyzji większości państw członkowskich UE.

  Z poważaniem

 

Grzegorz Puda

Minister
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