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W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia br. znak WIR.BW.MAS.79.2021 w sprawie uwag do 

zasad udzielania pomocy finansowej dla producentów świń,  przedstawiam poniższe informacje. 

Stosownie do Komunikatu Komisji Europejskiej Tymczasowe ramy środków pomocy państwa 

w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19  (Dz. Urz. UE C 91 str. 1, 

z późn. zm.)  pomoc państwa może być kierowana do  podmiotów prowadzących produkcję rolniczą  

mających problemy z utrzymaniem płynności i dostępem do finansowania prowadzonej działalności 

w związku z nagłym niedoborem środków w czasie epidemii COVID-19, tak aby podmioty te mogły 

poradzić sobie z bieżącą sytuacją. 

Mając powyższe na uwadze w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2020 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 2164) określono, że producenci 

świń mogli wnioskować o pomoc w przypadku utrzymywania średnio dziennie w okresie od dnia 

1 marca 2020 r do dnia 15 lipca 2020 r. co najmniej 21 świń zarejestrowanych, w  prowadzonym przez 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  rejestrze zwierząt gospodarskich  oznakowanych 

i siedzib stad. Średnia dzienna liczba świń ustalana była jako iloraz sumy stanów dziennych świń 

utrzymywanych w gospodarstwie w okresie od 1 marca do 15 lipca 2020 r. oraz liczby 137, tj. ilości dni 

z okresu od dnia 1 marca do dnia 15 lipca.

Powyższa pomoc mogła być kumulowana z  pomocą udzielaną  z tytułu prowadzenia również 

innych niż produkcja świń w cyklu otwartym kierunków produkcji rolnej na podstawie rozporządzenia 

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. poz. 1467), przy czym łączna kwota pomocy nie mogła przekroczyć równowartości 

w złotych kwoty 7 000 euro.  Pomoc dla producentów świń w cyklu otwartym była skierowana 

do producentów świń prowadzących działalność rolniczą, a nie usługi. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1428, z późn. zm.)  

działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub 

zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, 

w tym również m.in. hodowla i produkcja  materiału zarodowego zwierząt lub produkcja zwierzęca typu 

przemysłowo-fermowego, a także działalność, w której minimalny okres przetrzymywania zakupionych 

zwierząt, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost  wynosi w przypadku świń co najmniej 

2 miesiące licząc od dnia nabycia. 

Zgodnie z przepisami 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 z 2015 r. poz.187 z późn. zm.) producenci rolni, prowadzących chów lub hodowlę 

świń na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń lub na 

obszarze objętym częścią 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 zgodnej z przepisami 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, str. 1) mogli ubiegać się o pomoc 

na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej ze sprzedaży świń w poszczególnych kwartałach od IV 

kwartału 2019 r. do III kwartału 2020 r., w porównaniu do średniego dochodu uzyskiwanego z produkcji 

świń w analogicznym okresie w trzech ostatnich latach lub trzech latach z okresu pięcioletniego, po 

odjęciu roku z najwyższymi i najniższymi dochodami. Kwotę powyższej pomocy za drugi i trzeci 

kwartał 2020 r. obniża się o kwotę pomocy przyznaną producentowi świń na podstawie przepisów 

rozporządzenia 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. Pomoc określona w tym działaniu miała stanowić rekompensatę części utraconych 

w wyniku COVID-19 dochodów. W związku z tym uwzględniając sposób ustalania utraconych 

dochodów w związku z ASF, należy kwotę utraconych dochodów obniżyć o kwotę pomocy otrzymaną 

w związku z COVID -19.



Jednocześnie należy zauważyć, że producenci świń, którym zagraża utrata płynności finansowej 

w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 oraz nie otrzymali 

pomocy udzielanej z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

w związku z epidemią COVID-19 oraz nie złożyli wniosków o pomoc z programu pomocy dla 

producentów świń prowadzących produkcję na obszarach ASF – mogli ubiegać się ww. pomoc  ze 

środków  krajowych.

Ponadto uprzejmie informuję, że działanie „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem 

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

dodane do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) w sierpniu 

2020 r. Warunki udzielania tego nadzwyczajnego tymczasowego wsparcia w ramach Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) określa art. 39b rozporządzenia 

nr 1305/2013, zgodnie z którym Państwo członkowskie ma ukierunkować pomoc do rolników lub 

małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność przetwórczą najbardziej dotkniętych 

kryzysem związanym z COVID–19.

W Polsce w ramach prac nad tym instrumentem wsparcia dokonano analizy sytuacji w rolnictwie 

i sektorze przetwórstwa, wprowadzania do obrotu lub rozwoju produktów rolnych objętych 

załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę m.in. wysokość strat 

w poszczególnych sektorach produkcji rolnej w najtrudniejszym dla gospodarki okresie  (tj. marzec – 

kwiecień br.), oraz po uwzględnieniu ograniczonego budżetu przewidzianego na to działanie 

(273 379 123 euro), określono, że pomoc w ramach tego działania zostanie skierowana do rolników, 

którzy zajmują się określonymi  rodzajami produkcji rolnej, w stosunku do których zidentyfikowano 

największe potrzeby w zakresie natychmiastowego wsparcia. Należy przy tym podkreślić, że celem 

przedmiotowego wsparcia jest rekompensata przynajmniej części strat jakie rolnicy ponieśli w wyniku 

wystąpienia pandemii COVID-19 i rozwiązania problemów z płynnością finansową zagrażającą 

ciągłości działalności rolniczej gospodarstw prowadzących produkcję w tych sektorach.

 Dodatkowo przedmiotowa pomoc ma stanowić zachętę do kontynuowania prowadzonej 

produkcji w celu zminimalizowania ryzyka spadku poziomu produkcji w poszczególnych sektorach po 

zniesieniu ograniczeń wprowadzonych w wyniku epidemii COVID–19. Z tego względu pomoc nie jest 

kierowana do osób, które spełniają warunki jej przyznania wg stanu na 1 marca, ale potem zaprzestały 

prowadzenia działalności rolniczej (np. przekazały gospodarstwo). Podobnie pomoc nie jest skierowana 

do osób, które zajęły się prowadzeniem działalności rolniczej, w tym we wspieranych sektorach, ale po 

okresie uwzględnianym do ustalenia skali prowadzonej produkcji na potrzeby ustalenia warunku 

dostępu do ww. instrumentu wsparcia. 

Należy zauważyć, że w razie śmierci podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego 

osobą fizyczną, czy też rozwiązania, połączenia lub podziału podmiotu ubiegającego się o przyznanie 

pomocy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub 



wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, jak również 

w razie zbycia całości lub części gospodarstwa rolnego, całości lub części przedsiębiorstwa tego 

podmiotu w toku postępowania, nie jest możliwe wstąpienie do toczącego się postępowania na miejsce 

wnioskodawcy przez jego następcę prawnego przez nabywcę gospodarstwa lub jego części albo 

przedsiębiorstwa lub jego części. Nie przewiduje się również możliwości przyznania i wypłaty pomocy 

następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa lub jego części, albo przedsiębiorstwa lub 

jego części. Powyższe ograniczenia sukcesji prawnej wynikają z istoty i wyjątkowego celu działania, 

a także jego pilnego i specyficznego charakteru. 

                                                                                z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Ryszard Bartosik

Sekretarz Stanu
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