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Sz.P. 
Grzegorz Puda 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 
 

Szanowny Panie Ministrze, 
 

 
 W związku z pismem sygn. BHZ.zch.870.189.2020, z dnia 30 września 2020 r. o odmowie zniesienia 
strefy niebieskiej na terenie powiatu poznańskiego oraz szamotulskiego zwracamy się z prośbą o podjęcie  
pilnych działań łagodzących skutki ekonomiczne obostrzeń wynikających z tych stref. Możliwość sprzedaży 
tuczników ze strefy niebieskiej jest bardzo ograniczona i skutkuje niskimi cenami dla rolników. Jeśli ta 
strefa ma funkcjonować rzeczywiście rok czasu, czyli do kwietnia przyszłego roku to rolnicy, którzy się w 
niej znajdują narażeni są na olbrzymie straty finansowe.  
 Zwracamy również uwagę Pana Ministra na zapaść cenową na rynku trzody chlewnej, 
spowodowaną wykryciem przypadków ASF u dzików na terenie Niemiec i wstrzymaniem importu 
wieprzowiny z tego kraju na rynek Chin i innych krajów azjatyckich. Ceny skupu tuczników wynoszą 
obecnie około 3,70 zł/kg żywca i ciągle spadają.  
 Komisja Europejska w odpowiedzi na nasz postulat zniesienia stref, wyraźnie zaznaczyła, że dzięki 
funkcjonowaniu stref, handel trzodą z pozostałych obszarów może odbywać się swobodnie. Jest to dla nas 
argument dla wprowadzenia rekompensat finansowych dla rolników produkujących trzodę chlewną w 
strefie. Takie rekompensaty były już wypłacane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
Zwracamy się również z prośbą o uruchomienie naboru wniosków na pokrycie kosztów bioasekuracji w 
trybie ciągłym. Niestety ARiMR pomimo niewykorzystania środków z PROW, nie prowadzi obecnie takiego 
naboru. Prosimy również o wdrożenie działania polegającego na wypłacie rekompensat dla rolników, 
którzy na stałe zaprzestaną produkcji trzody chlewnej i podejmą alternatywne kierunki produkcji rolniczej. 
Jak pokazują statystyki, najwięcej ognisk jest dzisiaj w gospodarstwach rolnych, które utrzymują kilka sztuk 
trzody. Tacy rolnicy mogliby zaprzestać tej produkcji i wykorzystać dotację na podjęcie się innej produkcji.  
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