Warszawa, dnia 30 grudnia 2020

MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Znak sprawy:PRR.pz.058.28.2020

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na interpelację nr 16088 w sprawie tragicznej sytuacji na rynku trzody chlewnej
przedkładam poniże informacje.
1. Jakie działania obecnie podejmuje rząd i agencje rządowe na rzecz zatrzymania
drastycznego spadku cen skupu trzody chlewnej?
W związku z wyraźnym spadkiem cen na krajowym rynku wieprzowiny, determinowanym
presją cenową utrzymującą się na rynku unijnym w związku ze skutkami COVID-19 oraz
utrudnieniami w eksporcie wieprzowiny po potwierdzeniu wystąpienia przypadków afrykańskiego
pomoru świń w Niemczech, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zabiega na forum organów UE o
wdrożenie skutecznych mechanizmów mających na celu przywrócenie opłacalności produkcji, w tym
o uruchomienie przez Komisję Europejską mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania
wieprzowiny oraz przyznanie pomocy finansowej dla producentów świń. W przedmiotowej sprawie
skierowany został również pisemny wniosek do Komisarza ds. Rolnictwa Pana Janusza
Wojciechowskiego.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się również do przedstawicieli sektora przetwórstwa
mięsa w Polsce z wnioskiem o uwzględnienie w bieżących decyzjach biznesowych, w szczególności
dotyczących zaopatrzenia w surowiec, długookresowych konsekwencji dla funkcjonowania
i możliwości rozwoju krajowego rynku wieprzowiny.
Ponadto Minister polecił Inspekcji Weterynaryjnej kontrole transportów zwierząt oraz rzeźni
i zakładów przetwórczych dokonujących uboju i przetwórstwa pozyskanego spoza kraju żywca

wieprzowego oraz monitorowanie skali bieżącego importu i eksportu świń i mięsa wieprzowego
z Polski.
Skierowano również wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
o zbadanie czy na rynku wieprzowiny nie są stosowane nieuczciwe praktyki w handlu żywcem i
mięsem wieprzowym, wykorzystujące obecną sytuację rynkową, w tym nieuzasadnione zaniżanie cen
zakupu ww. towarów pochodzących z importu.
2. Jakie działania podjął rząd i agencje rządowe w 2020 roku na rzecz poprawy opłacalności
produkcji trzody chlewnej?
Na podstawie Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki
w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91/1, z późn. zm.) wdrożonych zostało
szereg form pomocy na utrzymanie płynności finansowej producentów rolnych, w tym producentów
świń. W tym zakresie ze środków Funduszu Gwarancji Rolnych, utworzonego ze środków PROW
2014-2020, uruchomione zostały dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych na finansowanie
bieżącej działalności rolniczej, natomiast z Funduszu Dopłat do Oprocentowania, dopłaty do
oprocentowania komercyjnych kredytów bankowych udzielanych między innymi podmiotom
prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych.
Producenci świń prowadzący produkcję w cyklu zamkniętym mogli ubiegać się o ryczałtowe
wsparcie finansowe 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.
Ponadto, dla producentów, którzy takiej pomocy nie otrzymali, i którym zagrażała utrata płynności
finansowej w związku z COVID-19, uruchomiona została nowa forma pomocy ze środków
krajowych.
Producenci świń prowadzący produkcję na określonych obszarach występowania ASF mogli
wnioskować o pomoc na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej ze sprzedaży świń w poszczególnych
kwartałach od IV kwartału 2019 r. do III kwartału 2020 r.
Ponadto po 1 stycznia 2021 r., tj. po przeliczeniu 3-letniego limitu krajowego pomocy de
miminis w rolnictwie na lata 2019-2021, będzie możliwe ponowne uruchomienie pożyczek na
sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z
prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na obszarach występowania ASF oraz
pomocy w formie refundacji wydatków na bioasekurację.
3. Czy rząd rozważa wprowadzenie mechanizmów ograniczających import trzody w sytuacjach
takich jak wystąpienie wirusa ASF dla ochrony naszego rynku i producentów?

Obecnie obowiązujące przepisy unijne i krajowe pozwalają na wnikliwą kontrolę przesyłek
produktów lub przesyłek zwierząt przez ograny Inspekcji Weterynaryjnej, które obejmują również
kwestie związane z afrykańskim pomorem świń. Wymagania określone w ww. przepisach są
potwierdzane w świadectwie zdrowia wystawianym przez urzędowego lekarza weterynarii miejsca
wysyłki zwierząt przeznaczonych do handlu na wspólny rynek europejski. Dotychczasowe kontrole
pozwoliły uniknąć przeniesienia wirusa do gospodarstw na terytorium Polski poprzez przesyłkę
produktów lub zwierząt z państw członkowskich i państw trzecich.
Należy przy tym zauważyć, że decyzję o źródle zakupu mięsa i świń są podejmowane przez
podmioty gospodarcze. Swoboda przepływu towarów jest jedną z podstawowych swobód
wewnętrznego rynku unijnego. Zgodnie z przepisami unijnymi administracja nie ma możliwości
wprowadzania ograniczeń ilościowych w przywozie i wywozie towarów, z przyczyn innych niż
zagrożenie rozprzestrzenienia się chorób zakaźnych zwierząt lub zagrożenia zdrowia publicznego.
Ponadto, odnosząc się do poruszonej w ww. interpelacji kwestii obawy co do spełnienia
zobowiązań przez producentów świń korzystających z mechanizmu wsparcia na rozwój produkcji
trzody chlewnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uprzejmie informuję, że zgodnie
z art. 67b ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 217) w przypadku
gdy w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub
wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem beneficjent nie spełnia
warunków wypłaty pomocy lub pomocy technicznej lub warunków, z zastrzeżeniem których wydana
została decyzja o przyznaniu pomocy, lub nie realizuje innych zobowiązań związanych z przyznaną
pomocą lub pomocą techniczną, beneficjent może spełnić te warunki lub zrealizować te zobowiązania
w terminie późniejszym, uzgodnionym odpowiednio z organem lub podmiotem, który przyznał tę
pomoc lub pomoc techniczną.
Z poważaniem
wz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ryszard Bartosik
Sekretarz Stanu

