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WICEPREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Henryk Kowalczyk

Warszawa, 26 lipca 2022 r.

Znak sprawy: BM.zpo.071.84.2022

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Beniamina Godylę na 45. 

posiedzeniu Senatu RP w dniu 30 czerwca 2022 r. w sprawie postulatów rolników 

i hodowców zgłoszonych podczas konferencji w dniu 14 czerwca 2022 r., która odbyła się 

w starostwie powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu, przedstawiam następujące informacje.

1. Postulat dotyczący wprowadzenia dotacji do stad podstawowych i tuczarni, które 

kupują polskie prosięta. 

2. Postulat dotyczący ograniczenia importu prosiąt z Danii i Łotwy. 

3. Postulat dotyczący ochrony i dotacji do stad zarodowych. 

Należy zauważyć, że Polska, podobnie jak pozostałe państwa członkowskie Unii 

Europejskiej zobowiązana jest przestrzegać traktatowej zasady swobodnego handlu 

w ramach rynku unijnego (zasada swobodnego przepływu towarów dotyczy całej wymiany 

towarowej i obejmuje zakaz ceł przywozowych i wywozowych między państwami 

członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym). 

Sektor wieprzowiny od 2020 r. zmaga się z trudnościami, które wynikają z kilku czynników. 

Poza cyklicznymi wahaniami cenowymi w związku z tzw. cyklem świńskim, rynek 

wieprzowiny w 2020 r. i 2021 r. znalazł się pod silną presją cenową powstałą w wyniku 

skutków obostrzeń wprowadzanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii 

COVID-19 oraz w związku z utrudnieniami w handlu wieprzowiną na rynku UE

po potwierdzeniu przypadków afrykańskiego pomoru świń w Niemczech. Presja cenowa 
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powodująca spadki cen na rynku UE i krajowym  wynikała również  ze zwiększonej podaży 

wieprzowiny oraz spadku popytu na rynku wewnętrznym i spadku popytu na unijną 

wieprzowinę ze strony Chin w związku z odbudową pogłowia świń w tym kraju. Od połowy 

lutego 2022 r. ceny trzody chlewnej notują  bardzo dynamiczny wzrost. Bieżąca cena skupu 

świń w wysokości 6,95 zł/kg jest wyższa w relacji r/r o 38,5% oraz o 67% wyższa od ceny 

notowanej na początku 2022 r. Jednocześnie jednak rosną koszty produkcji, zwłaszcza 

pasz, nawozów i energii co wpływa na marże producentów świń. 

W związku z tym producenci świń uwzględniani są w różnych formach pomocy, jakie były 

realizowane w ostatnim czasie, jak również w chwili obecnej. Do producentów świń 

skierowano m.in.:  

 pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID 19” w ramach 

działania PROW „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych 

kryzysem związanym z COVID 19”  -  pomoc otrzymało 29,7 tys.  producentów świń 

na łączną kwotę ok. 384 mln zł, 

 pomoc krajową w związku z zagrożeniem utraty płynności finansowej w związku

z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 – pomoc 

skierowano do ok. 32,6 tys. gospodarstw, na pomoc przeznaczono 

ponad 443 mln zł, 

 nadzwyczajną pomoc dostosowawczą uruchomioną przez Komisję Europejską

w marcu 2022 r. w związku ze skutkami inwazji na Ukrainę – na pomoc przeznacza 

się ok. 150 mln zł. Wnioski o pomoc można było składać od 2 do 15 lipca 2022 r.

do właściwego miejscowo dla rolnika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Celem zastosowania nadzwyczajnej pomocy 

dostosowawczej dla producentów świń jest częściowe zrekompensowanie strat

w produkcji świń wynikających ze wzrostu kosztów produkcji. Wysokość pomocy 

wynosi 80 zł/szt. do świń urodzonych w gospodarstwie producenta w okresie

od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r., których oznakowanie zostało zgłoszone 

do ARiMR do dnia 15 lipca, przy czym maksymalna kwota pomocy, jaka może zostać 

przyznana producentowi wynosi 160 tys. zł. Pomoc zostanie wypłacona

do 30 września 2022 r. 
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4. Postulat dotyczący likwidacji funduszu promocji mięsa.  

Fundusze promocji są odpowiedzią na potrzeby branży rolno-spożywczej, która po wejściu 

Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, jako jedna z wielu branż stanęła przed 

wyzwaniem, jakim jest zapewnienie konkurencyjności krajowej gospodarki w warunkach 

globalnego rynku. Wykorzystanie w tym celu środków pochodzących bezpośrednio

z budżetu państwa mogłoby zostać potraktowane przez Komisję Europejską jako 

niedozwolona pomoc publiczna, a co za tym idzie, jako działanie sprzeczne z Traktatem

o Unii Europejskiej i Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Biorąc pod uwagę powyższą sytuację społeczno-gospodarczą, reprezentanci branż 

postulowali o podjęcie działań mających na celu stworzenie mechanizmu zapewniającego 

skuteczną promocję branżową, poprawę jakości produkowanych wyrobów oraz integrację 

branżową. Problemy polskiego sektora rolnego, zwłaszcza trudności w znalezieniu rynków 

zbytu i duże rozproszenie producentów, były uzasadnieniem dla wystąpienia przez 

reprezentantów branż z ww. wnioskiem.

W odpowiedzi na powyższe postulaty, wzorem doświadczeń państw zachodnich, stworzono 

zinstytucjonalizowane działanie mające na celu wspieranie producentów sektora rolno-

spożywczego - ustawę z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-

spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1496), na mocy której utworzono 10 funduszy promocji. 

W tym miejscu należy podkreślić, że fundusze promocji zostały utworzone dla tych 

sektorów, o które wnioskowały organizacje branżowe. W trakcie prac nad projektem ustawy 

o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych prowadzone były konsultacje 

społeczne z ponad 40 związkami i organizacjami społecznymi. Na uwagę, zasługuje fakt,

iż obecny kształt funduszy promocji jest wynikiem długotrwałych konsultacji społecznych, 

podczas których to organizacje branżowe, reprezentujące producentów, wnioskowały,

aby wpłaty na fundusze pobierane były od rolników - producentów produktów objętych 

ustawą, jednak pod warunkiem ustalenia takiego składu komisji zarządzającej,

który pozwoliłby na posiadanie przez rolników większości głosów, dzięki którym producenci 

w komisjach zarządzających mają głos decydujący.

Mając na względzie, iż ciężar wpłat na fundusze promocji spoczywa na producentach 

produktów rolno-spożywczych, w dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy 

o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, która zmieniła skład komisji 

zarządzających funduszy promocji, tak aby umożliwić przedstawicielom środowiska,
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z którego wpłaty na fundusze promocji pochodzą, większy wpływ na sposób wydatkowania 

środków tych funduszy. W tym zakresie zwiększono w stosunku do poprzedniego składu 

liczbę przedstawicieli producentów z 4 do 5, natomiast zmniejszono liczbę przetwórców

z 4 do 3. Jednocześnie wskazać należy, że zmiana ta była odpowiedzią na postulaty 

środowiska producentów produktów rolno-spożywczych. 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy o funduszach promocji, do zadań komisji zarządzających 

należy m.in. ustalenie strategii promocji danej branży a także planów finansowych funduszy 

promocji na dany rok kalendarzowy. A zatem, 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. 

Nowelizacja ustawy wprowadziła także przepisy na mocy których 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, natomiast w przypadku mięsa – jeżeli zostało ono pozyskane

ze zwierząt urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz których chów i ubój 

odbyły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podsumowując należy zauważyć, że realizacja działań finansowanych ze środków funduszy 

służy osiąganiu celów, mających za sobą realne racje społeczne i ekonomiczne,

tak po stronie konsumentów, jak i podmiotów zaangażowanych w procesy hodowli

i przetwórstwa rolno-spożywczego. Z jednej strony, działania promocyjne finansowane

ze środków funduszy promocji wpływają na zwiększenie świadomości konsumentów

na temat jakości i cech, w tym zalet, produktów rolno-spożywczych, a co się z tym wiąże 

powodują wzrost spożycia tych produktów. Z drugiej strony, działania te mają na celu 

poprawę jakości produkowanych wyrobów, zapewniają konkurencyjność krajowej branży 

rolno-spożywczej w warunkach globalnego rynku, a w konsekwencji ułatwiają zdobycie 

nowych rynków zbytu. Podejmowane działania wspierają hodowców i przetwórców branży 

rolno-spożywczej, służą ich integracji, a także ugruntowują pozycję polskich produktów 

rolnych na rynku unijnym i wybranych strategicznych rynkach światowych. 
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Biorąc powyższe pod uwagę, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje,

że nie planuje się wyłączenia z ustawy o funduszach promocji produktów rolno-

spożywczych funkcjonowania niektórych funduszy promocji. 

5. Postulat dotyczący rozpoczęcia kampanii promocyjnej polskiego mięsa wieprzowego 

i drobiowego m. in. poprzez likwidację mitów na temat stosowania dużej ilości 

antybiotyków przez polskich rolników.

Należy wskazać, że branża mięsna dysponuje m. in. Funduszem Promocji Mięsa 

Wieprzowego oraz Funduszem Promocji Mięsa Drobiowego, które powstały na mocy 

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

z 2021 r. poz. 1496). Głównym celem funduszy promocji jest wspieranie marketingu, 

wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych objętych ww. ustawą.

W strategii promocji dla branży mięsa wieprzowego jak i w strategii promocji dla branży 

mięsa drobiowego na rok 2022, jako główne cele strategii określono m. in.:

 promocję produktów oznaczonych znakiem Produkt Polski;

 działania mające na celu odbudowę pogłowia trzody chlewnej oraz zwiększenie 

konkurencyjności polskiej produkcji wieprzowiny na rynku krajowym i na rynkach UE;

 wzrost sprzedaży polskiej wieprzowiny, utrzymanie poziomu krajowej konsumpcji 

wieprzowiny oraz zwiększenie świadomości i wiedzy wśród konsumentów (poprzez 

działania mające na celu informowanie o jakości i cechach/ zaletach mięsa 

wieprzowego); 

 promocję żywienia trzody chlewnej alternatywnymi źródłami białka w przypadku 

branży mięsa wieprzowego,

 utrzymanie wysokiego poziomu konsumpcji drobiu w Polsce;

 wzrost konkurencyjności polskiego drobiu oraz produktów z niego przetworzonych 

na rynku światowym oraz stworzenie pozytywnych warunków dla rozwoju eksportu;

 kreowanie pozytywnego wizerunku hodowców i przetwórców drobiu w przypadku 

branży mięsa drobiowego.

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
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na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy produkują lub dokonują obrotu 

towarami, o których mowa w ustawie, lub

 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.

Kampanie promujące polskie mięso wieprzowe i drobiowe wpisują się w cele funduszy 

promocji produktów rolno-spożywczych, które jako rozwiązanie systemowe dedykowane 

branży rolno-spożywczej służyć mają prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych 

zarówno wskazujących na wysoką jakość polskich produktów rolno-spożywczych oraz ich 

przetworów, jak i budowaniu dobrego wizerunku i popularyzacji tych produktów wśród 

konsumentów.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad, sposobu oraz trybu udzielania wsparcia 

finansowego w ramach ww. mechanizmu dostępne są na stronie: www.kowr.gov.pl,

w zakładce: promocja.

6. Postulat dotyczący wprowadzenia zakazu importu zbóż z Ukrainy. 

Uprzejmie informuję, że  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju  Wsi z uwagą monitoruje wwóz 

zboża na teren UE w tym do Polski. Z uwagi na zablokowane porty czarnomorskie wywóz 

zbóż z Ukrainy jest obecnie całkowicie uzależniony od transportu szlakami lądowymi.  Drogą 

realizacji ukraińskiego eksportu są przejścia graniczne z państwami Europy Środkowej. 

W celu  inicjowania, koordynowania i monitorowania transportu zbóż i handlu zbożem 

z Ukrainy w dniu 3 czerwca 2022 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Pełnomocnika 

do spraw rozwoju współpracy z Ukrainą. Jednocześnie Zarządzeniem nr 180 Prezesa Rady 

Ministrów z dnia z dnia 23 czerwca 2022 r. powołano Międzyresortowy Zespół do spraw 

Transportu Produktów Rolnych i Spożywczych z Ukrainy. 

Należy nadmienić, że wywóz zboża z Ukrainy jest środkiem niezbędnym do stabilizacji 

światowych cen zbóż oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego regionów 

uzależnionych od importu zboża. Polska, jako członek Unii Europejskiej nie może zakazać 

jego importu na teren UE, byłoby to także niezgodne z zasadami Światowej Organizacji 

Handlu. Polityka handlowa i jej instrumenty należą do wyłącznych kompetencji UE. 
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Z danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że od stycznia do 3 lipca 2022 r.

do Polski zaimportowano 684 tys. ton zbóż z Ukrainy w porównaniu do 1,3 tys. ton

w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zdecydowaną większość importu zbóż

z Ukrainy w bieżącym roku stanowiła kukurydza – ok. 98%. Jednocześnie eksport kukurydzy 

z Polski w tym okresie wyniósł 1,6 mln ton. Oznacza to, że nadwyżka krajowego eksportu 

kukurydzy nad importem tego zboża z Ukrainy wynosiła ponad 900 tys. ton.

W analogicznym okresie ubiegłego roku, tj. od stycznia do początku lipca nadwyżka importu 

nad eksportem kukurydzy była tylko nieco wyższa i wynosiła ok. 1 mln ton. Wynika z tego, 

że zwiększonemu przywozowi kukurydzy z Ukrainy w bieżącym roku kalendarzowym 

towarzyszy proporcjonalnie zwiększony wywóz kukurydzy z naszego kraju. Świadczy

to o tym, że podmioty handlujące zbożem w kraju wysyłają je w większości do krajów 

trzecich lub na zachód UE. Pomimo, że Unia Europejska jest eksporterem netto zbóż 

ogółem z uwagi na znaczący eksport pszenicy, to jest także dużym importerem netto 

kukurydzy, która jest surowcem do produkcji pasz. W sezonie 2021/2022 UE zaimportowała 

16,5 mln ton kukurydzy, a wyeksportowała 6 mln ton. Oznacza to, że nadwyżka importu 

kukurydzy nad eksportem wynosiła 10,5 mln ton. Zboże to trafia głównie do Hiszpanii, 

Niderlandów, Portugalii, Włoch, tj. państw członkowskich UE, które charakteryzują się jego 

niedoborem.

Odnosząc się do kwestii kontroli jakości zbóż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zleciło 

na początku lipca 2022 r. wyrywkowe kontrole sprowadzanych z Ukrainy zbóż m.in. pod 

kątem pozostałości niedozwolonych środków ochrony roślin. Do kontroli zostały przekazane 

próbki różnych gatunków zbóż. Wyniki kontroli będą dostępne pod koniec lipca 2022 r. 

Jednocześnie graniczne punkty kontroli sanitarnej wyrywkowo pobierają próbki pszenicy 

przeznaczonej na cele spożywcze do kontroli na zawartość pestycydów. Wykaz towarów, 

które podlegają granicznej kontroli sanitarnej znajduje się w rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykaz towarów, które podlegają 

granicznej kontroli sanitarnej ( Dz.U.2011.272.1612).

7. Postulat dotyczący ograniczenia importu drobiu z Ukrainy.

8. Postulat dotyczący wpisania hodowców drobiu i producentów warzyw na listę 

przedsiębiorstw energetycznie strategicznych.
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Produkty pochodzenia zwierzęcego pochodzące z państw trzecich, takich jak Ukraina mogą 

być przywożone do UE, w tym również do Polski po spełnieniu wymagań określonych

w przepisach UE. Zgodnie z ww. przepisami urzędowej kontroli granicznej w punktach 

kontroli granicznej podlegają wszystkie przesyłki zwierząt i towarów pochodzenia 

zwierzęcego wprowadzane na teren Unii Europejskiej (UE) z krajów trzecich wymienione

w art. 47 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 2017/6251.tj. zwierzęta oraz produkty pochodzenia 

zwierzęcego (np. mięso świeże i przetworzone), materiał biologiczny, produkty uboczne 

pochodzenia zwierzęcego, siano i słoma oraz środki spożywcze zawierające zarówno 

produkty pochodzenia roślinnego, jak i produkty przetworzone pochodzenia zwierzęcego 

(„produkty złożone”).

Szczegółowy wykaz gatunków zwierząt i towarów podlegających weterynaryjnej kontroli 

granicznej w punkcie kontroli granicznej (BCP) znajduje się w załączniku do rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) nr 2021/6322.

Ww. przesyłki, aby mogły być wpuszczone na terytorium Polski, bądź innych państw UE, 

muszą spełnić szereg wymagań oraz być zaopatrzone w świadectwa zdrowia 

potwierdzające spełnienie tych wymagań lub inne dokumenty poświadczające

ich bezpieczeństwo zdrowotne. Przesyłki, które nie spełniają odpowiednich wymogów 

wskazanych w przepisach UE zostają odrzucone w punktach kontroli granicznej,

a następnie zostają odesłane do państwa trzeciego lub zniszczone. Przesyłki takie nie mogą 

być wprowadzone na rynek UE.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami UE, nie ma możliwości ograniczania 

przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego pochodzącej z państw trzecich, jeśli żywność 

ta spełnia odpowiednie wymagania pod kątem bezpieczeństwa żywności określone

dla tej żywności w obowiązujących w tym zakresie przepisach UE.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych 
czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad 
dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 
652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 
98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 
96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (Dz. Urz. UE L 95 z 7.4.2017, str. 1-142, z późn.zm.).
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/632 z dnia 13 kwietnia 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wykazów zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, 
materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, produktów złożonych oraz 
siana i słomy podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) 2019/2007 i decyzję Komisji 2007/275/WE (Dz. Urz. UE L 132 z 19.4.2021, str. 24-62).
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Odnosząc się do postulatów dotyczących sektora drobiarskiego należy również nadmienić, 

że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na bieżąco analizuje sytuację 

na rynku mięsa drobiowego. Od 2014 r. Polska jest największym producentem tego rodzaju 

mięsa w UE. Pomimo trudnej sytuacji na tym rynku (wystąpienie Covid-19 i grypy ptaków) 

według danych GUS, przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w 2021 r. wyniosła 2 937,0 

tys. ton i była wyższa o 1,0% w zestawieniu z 2020 r. 

Aktualnie utrzymują się rekordowe ceny skupu. W czerwcu 2022 r. średnia miesięczna cena 

skupu kurcząt typu brojler wyniosła 6,13 zł/kg (-0,5% m/m, +48,8% r/r). W latach 2017-2021 

średnia miesięczna cena skupu kurczaków typu brojler w czerwcu kształtowała się

w przedziale 3,13-4,12 zł/kg. W czerwcu 2022 r. średnia miesięczna cena skupu indyków 

osiągnęła rekordowy poziom i wyniosła 8,61 zł/kg (+0,6% m/m, +34,1% r/r). W latach 

2017-2021 średnia miesięczna cena skupu indyków w czerwcu kształtowała 

się w przedziale 4,41-6,42 zł/kg.

W 2021 r., pomimo spadku wolumenu eksportu mięsa drobiowego w zestawieniu z 2020 r., 

odnotowano istotny wzrost wartości tego eksportu o blisko 15% tj. do wartości ponad 2,7 

mld euro. W okresie I-V 2022 r. wolumen sprzedaży zagranicznej mięsa drobiowego (CN 

0207) wyniósł 618,7 tys. ton i był wyższy o 5,1% w porównaniu do analogicznego okresu 

2021 r. Wartość tej sprzedaży wzrosła skokowo do poziomu 1 572,7 mln euro (+57,9% r/r). 

W okresie I-V 2022 r. import z Ukrainy do Polski tego rodzaju mięsa wyniósł 5,8 tys. ton, 

natomiast eksport z Polski do Ukrainy stanowił wielkość 24,8 tys. ton. 

W Polsce jest przewidywany dalszy wzrost produkcji oraz wzrost wolumenu i wartości 

sprzedaży zagranicznej mięsa drobiowego.

9. Postulat dotyczący dopłat do nawozów oraz materiału siewnego.

Dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem 

siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany udzielane są od 2007 r. w ramach przyznanego 

Polsce limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

W latach 2007-2021 rolnikom wypłacono dopłaty w łącznej kwocie 1 255 987 tys. zł.



str. 10

Od 2022 r. podjęto prace nad modyfikacją zasad udzielania ww. dopłat. Planowane jest 

określenie stałych, znanych z góry stawek dopłat oraz wprowadzenie wyższych stawek 

dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym 

kategorii elitarny lub kwalifikowany wytworzonym zgodnie z zasadami produkcji 

ekologicznej.

Za realizację dopłat odpowiada ARiMR, która prowadzi obecnie prace nad elektronizacją 

składania wniosków o dopłaty do gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem 

siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Będzie to dodatkowym udogodnieniem dla 

rolników.

Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielana jest pomoc na dofinansowanie zakupu 

nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające 

magnez w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć:

1) iloczynu liczby ton nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno 

nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od dnia 1 września 2021 r. 

do dnia 15 maja 2022 r., i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych innych 

niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych

w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. i średniej ceny danego 

typu nawozu mineralnego: 

 ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu albo

 wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej 

wartości dowodowej dokumentujących zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. 

do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno 

nawozowe zawierające magnez,

2) iloczynu deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności 

w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego powierzchni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 50 ha i stawki 

pomocy:
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 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem traw na gruntach ornych 

oraz łąk i pastwisk;

 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych,

z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach 

działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, za realizację zobowiązań 

rolnośrodowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz 

nawożenia.

Producenci rolni mogli składać wnioski o udzielenie pomocy do kierownika biura 

powiatowego ARiMR do 30 czerwca 2022 r.

10.Postulat dotyczący przyjęcia specustawy pozwalającej na szybką i łatwiejsza budowę 

na wsiach nowych chlewni, kurników itp. 

Lokalizacja, budowa i eksploatacja gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie, 

niezależnie od wielkości tych gospodarstw, regulowana jest przepisami, które nakładają 

na inwestora obowiązek uzyskania szeregu decyzji i zezwoleń, a także przedstawienia 

analiz skutków oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia na różnych etapach jego 

realizacji. Również w trakcie eksploatacji takich obiektów istnieje konieczność 

przestrzegania przepisów dotyczących korzystania z różnych elementów środowiska takich 

jak: woda, powietrze, gleba oraz przepisów weterynaryjnych i dotyczących dobrostanu 

zwierząt. Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją tych przepisów, w tym 

odnoszących się do ochrony środowiska sprawują właściwe rzeczowo i miejscowo organy 

podejmując decyzje uwzględniające wszystkie niezbędne procedury. Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi nie jest właściwym organem w zakresie przepisów dot. przeznaczenia terenu, 

sposobu jego zagospodarowania i warunków zabudowy, jak również pozwoleń 

na lokalizację i budowę obiektów utrzymujących zwierzęta gospodarskie, a także 

zakazywania powstawania lub eksploatacji takich obiektów. W zakresie kompetencji 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, związanych bezpośrednio lub pośrednio 

z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich, pozostają przepisy regulujące sprawy dotyczące 

hodowli i ochrony zwierząt oraz bezpieczeństwa żywności i weterynarii.

11.Postulat dotyczący przyjęcia skuteczniejszych metod walki z ASF.
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Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym afrykańskiego pomoru świń (ASF) odbywa 

się na podstawie przepisów sporządzonych i przyjętych na poziomie Komisji Europejskiej, 

które jednolicie obowiązują wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, 

oraz przepisów krajowych, w tym w szczególności:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. 

w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty

w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, 

str. 1, z późn. zm.),

- rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. 

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429

w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym 

w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. UE L 174 z 03.06.2020, str. 64, z późn. zm.), 

- rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. 

ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń 

(Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021, str. 1, z późn. zm.).

- ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz aktów wykonawczych wydanych

na jej podstawie.

W oparciu o ww. przepisy na terytorium Polski realizowane są w szczególności następujące 

działania:

- redukcja populacji dzików w ramach planowej gospodarki łowieckiej (kompetencje Ministra 

Klimatu i Środowiska) oraz uzupełniająco w ramach odstrzału sanitarnego (nakazywanego 

przez powiatowych lekarzy weterynarii lub wojewodów – na wniosek wojewódzkich lekarzy 

weterynarii),

- prowadzenie akcji poszukiwania padłych dzików i ich szczątków na terenach 

występowania ASF oraz terenach zagrożonych występowaniem choroby – celem ich 

eliminacji ze środowiska,

- budowanie sztucznych barier mających na celu spowalnianie przemieszczania się dzików, 

w szczególności w okresie inkubacji choroby (ogrodzenia i zamykanie przejść dla zwierząt 

wzdłuż dróg ekspresowych i autostrad, bariery w postaci ogrodzeń siatkowych, bariery 

zapachowe, odłownie żywołowne),
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- prowadzenie monitoringu aktywnego i pasywnego u dzików i świń w celu wczesnego 

wykrywania zakażenia i szybkiego wdrożenia działań zmierzających do przerwania 

łańcucha szczerzenia się choroby i jej zwalczenia,

- wykonywanie kontroli punktów przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików w zakresie 

weryfikacji spełniania zasad bioasekuracji,

- niezwłoczne reagowanie na podejrzenia ASF (dochodzenie epizootyczne, zabezpieczenie 

miejsca podejrzenia, pobranie próbek i ich wysyłka do laboratorium diagnostycznego, 

przekazanie informacji do władz zwierzchnich o podejrzeniu),

- działania nakierowane na szybkie (o ile to możliwe w ciągu 48 godzin) i efektywne 

zwalczanie nowo pojawiających się ognisk ASF u świń, a także ograniczanie 

rozprzestrzeniania się choroby w gospodarstwach kontaktowych,

- wykonywanie kontroli gospodarstw utrzymujących świnie w zakresie spełniania wymagań 

bioasekuracji,

- działania informacyjne o zagrożeniu chorobą i roli bioasekuracji w ochronie przed ASF – 

w celu podnoszenia świadomości społecznej osób mających kontakt ze świniami i dzikami 

(w szczególności hodowców świń, myśliwych, osób zajmujących się transportem trzody 

chlewnej, lekarzy weterynarii itp.).

Należy podkreślić, że działania związane z ograniczaniem szerzenia się ASF na terytorium 

Polski są realizowane w sposób ciągły z zastosowaniem dostępnych metod i środków,

na wielu płaszczyznach, w tym we współpracy z różnymi resortami i instytucjami. 

Wykorzystywane są przy tym także dotychczas zdobyte doświadczenia oraz przyjmowane 

są rozwiązania zastosowane w innych państwach UE, w sposób uwzględniający 

specyficzne warunki panujące na terytorium Polski. 

Szybkie i efektywne zwalczanie afrykańskiego pomoru świń jest dla resortu rolnictwa oraz 

Inspekcji Weterynaryjnej działaniem priorytetowym. Na bieżąco realizowane są wyznaczone 

cele oraz podejmowane są nowe inicjatywy, w oparciu o zdobyte na przestrzeni ostatnich 

lat doświadczenia, mające za zadanie ograniczanie dalszego szerzenia się choroby oraz

jej szybka likwidację. Należy tez podkreślić, że w programowaniu nowych działań brane

są pod uwagę postulaty i uwagi zgłaszane przez organizacje rolnicze, samorządy

czy samych rolników. Wpływające do resortu prepozycje są każdorazowo analizowane

pod kątem możliwości ich ewentualnego wdrożenia i zastosowania w praktyce. 
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Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji 

niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa3:

1) producent świń, który zaprzestał produkcji w  związku z obowiązującym zakazem 

utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, 

wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, może skorzystać

z pomocy finansowej. Kwota pomocy stanowi iloczyn średniej rocznej liczby świń 

utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc,

w którym został wprowadzony zakaz, jednak nie więcej niż 200 sztuk dla jednego 

producenta świń i kwoty 1 zł oraz liczby dni w danym roku kalendarzowym 

obowiązywania zakazu.

2) producent świń, który 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, będzie mógł 

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. 2,145% w skali roku), a w pozostałej części jest ono 

płacone przez Agencję. 

Wysokość udzielonego kredytu nie może przekroczyć:

3 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.).
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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 1408/2013 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 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.

3) producenci rolni prowadzący chów lub  hodowlę świń na obszarach z 

 ograniczeniami, mogą ubiegać się o nieoprocentowane pożyczki na  sfinansowanie 

nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z 

prowadzeniem przez  producenta świń działalności rolniczej na  obszarach 

występowania ASF.

Kwota udzielonych producentowi świń pożyczek nie może przekroczyć kwoty 

ww. zobowiązań cywilnoprawnych i wynosić więcej niż:

 50.000 zł na siedzibę stada, w której w 2018 r. było utrzymywanych średniorocznie 

do  50 sztuk świń;

 100.000 zł na siedzibę stada, w której w 2018 r. było utrzymywanych średniorocznie 

powyżej 50 do 100 sztuk świń;

 300.000 zł na siedzibę stada, w której w 2018 r. było utrzymywanych średniorocznie 

powyżej 100 do 500 sztuk świń;
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 500.000 zł na siedzibę stada, w której w 2018 r. było utrzymywanych średniorocznie 

powyżej 500 do 1000 sztuk świń;

 1.000.000 zł na siedzibę stada, w której w 2018 r. było utrzymywanych średniorocznie 

powyżej 1000 sztuk świń.

Pożyczka jest udzielana  maksymalnie na 10 lat, a za jej udzielenie ARiMR nie pobiera 

żadnych opłat. 

4) producent rolny, który prowadzi gospodarstwo w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

w którym są utrzymywane zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia może ubiegać 

się o refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym, na:

a) zakup mat dezynfekcyjnych;

b) zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych

lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych

lub deratyzacyjnych;

c) zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego;

d) zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem 

zwierząt domowych;

e) przebudowę lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie

w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach mających oddzielne wejścia oraz 

niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których

są utrzymywane inne zwierzęta kopytne - w przypadku gospodarstwa, w którym 

utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń.

12.  Postulat dotyczący pomocy we wpisaniu trzody chlewnej z województwa opolskiego 

na listę europejskiego dziedzictwa kulturowego i gospodarczego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że nie dysponuje informacjami

o warunkach koniecznych do spełnienia w przypadku wnioskowania o wpis na listę 

europejskiego dziedzictwa kulturowego i gospodarczego. 



str. 17

Jednocześnie Ministerstwo nie posiada informacji na temat prowadzenia chowu i hodowli 

świń w województwie opolskim w sposób szczególnie wyróżniający go na tle innych 

regionów.   

13.Postulat dotyczący przeniesienia nadzoru nad weterynarią z ministerstwa rolnictwa 

bezpośrednio do Prezesa Rady Ministrów.

Uprzejmie informuję, iż obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie toczą się prace 

mające na celu zmianę organu, któremu podlega  Inspekcja Weterynaryjna. 

Z poważaniem

Henryk Kowalczyk

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Departament Spraw Parlamentarnych
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