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INFORMACJA PRASOWA 

Warszawa, 03.08.2017 r. 

Rekompensaty dla rolników na obszarach objętych programem 

bioasekuracji 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 2015 roku wypłaca 

rekompensaty posiadaczom zwierząt za nieprzerwane nieutrzymywanie w 

gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa) przez okres objęty programem 

bioasekuracji, tj. do końca 2018 roku. 

O pomoc mogą się starać posiadacze świń z terenu województw podlaskiego, lubelskiego i 

mazowieckiego (pełna lista powiatów i gmin w załączeniu). 

Warunki przystąpienia do programu: 

 złożenie do dnia 14 sierpnia 2017 r. oświadczenia do powiatowego lekarza 

weterynarii, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie 

bioasekuracji. Na dzień złożenia ww. oświadczenia rolnik musi posiadać zwierzęta z 

gatunku świnie. Na podstawie złożonych oświadczeń powiatowi lekarze weterynarii 

przeprowadzą kontrole gospodarstw, by wydać decyzję nakazującą zabicie świń 

utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującą 

wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków 

wrażliwych przez okres obowiązywania programu bioasekuracji,  

tj. do 31 grudnia 2018 r.  

 złożenie do dnia 15 września 2017 r. wniosku do właściwego Biura 

Powiatowego ARiMR o wypłatę rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie w 

gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa) objętych programem 

bioasekuracji.  

Posiadacze zwierząt powinni dołączyć do wniosku:  

 kopię złożonego w terminie oświadczenia, że gospodarstwo, w którym przebywają 

świnie nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji, z widoczną datą 

wpływu do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, 
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 kopię decyzji wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii, nakazującej zabicie 

świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującej 

wprowadzania do gospodarstwa świń przez okres wskazany w programie bioasekuracji, 

 dokumenty potwierdzające wykonanie decyzji powiatowego lekarza weterynarii  

w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem tj.: 

o decyzję powiatowego lekarza weterynarii przyznającą odszkodowanie 

posiadaczowi zwierząt za zabite/poddane ubojowi świnie w ramach programu 

lub 

o dokumenty badania przed i poubojowego, potwierdzone przez urzędowego 

lekarza weterynarii lub 

o dokumenty zapłaty przez posiadacza zwierząt za badanie przed i poubojowe 

(jako dokumenty rozliczeniowe pomiędzy urzędowym lekarzem weterynarii a 

Powiatowym Inspektoratem Weterynarii) lub 

o dokumenty handlowe o przewozie produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów 

pochodnych kat. 2 lub 

o dokumenty z rzeźni o uboju/zabiciu świni lub  z zakładu utylizacyjnego, w tym 

faktury potwierdzające utylizację zwierząt, dokonanie uboju/zabicia lub 

o faktury sprzedaży zwierząt. 

 

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków Agencja przekaże informację o liczbie sztuk świń 

objętych programem rekompensat Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na tej podstawie 

Minister ustali stawkę rekompensaty za jedną sztukę świni objętej programem. 

Wnioskodawcom przystępującym do programu w 2017 roku Agencja wypłaci rekompensatę  

w dwóch rocznych równych transzach. Pierwsza transza zostanie wypłacona do 31.12.2017 r. 

natomiast w celu wypłaty II transzy rekompensaty, posiadacze zwierząt będą składali wnioski 

o jej wypłatę w 2018 roku w terminach określonych w rozporządzeniu wprowadzającym stawkę 

pomocy na 2017 rok. 
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Lista powiatów i gmin, gdzie przysługuje rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń: 

Województwo Powiat Gmina 

PODLASKIE   

 AUGUSTOWSKI  Sztabin 

 Bargłów Kościelny 

 BIAŁOSTOCKI  Michałowo 

 Zabłudów 

 Dobrzyniewo Duże 

 Choroszcz 

 Tykocin 

 Zawady 

 BIELSKI  Orla 

 Bielsk Podlaski 

 Boćki 

 GRAJEWSKI  Rajgród 

 Grajewo 

 Szczuczyn 

 Wąsocz 

 Radziłów 

 HAJNOWSKI  Białowieża 

 Czyże 

 Hajnówka 

 Narew 

 Narewka 

 Dubicze Cerkiewne 

 Kleszczele 

 Czeremcha 

 KOLNEŃSKI  Grabowo 

 Stawiski 

 MONIECKI  Goniądz 

 Jaświły 

 Mońki 

 Trzcianne 

 Knyszyn 

 Krypno 

 Jasionówka 

 ŁOMŻYŃSKI  Przytuły 

 Jedwabne 

 Wizna 

 SOKÓLSKI  Korycin 

 Suchowola 
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 SIEMIATYCKI  Milejczyce 

 Nurzec-Stacja 

 Mielnik 

 Siemiatycze z miastem 

Siemiatycze 

 Drohiczyn 

 Dziadkowice 

 WYSOKOMAZOWIECKI  Kobylin-Borzymy 

 ZAMBROWSKI  Rutki 

 

Województwo Powiat Gmina 

LUBELSKIE   

 BIALSKI  Konstantynów 

 Janów Podlaski 

 Leśna Podlaska 

 Rokitno 

 Biała Podlaska 

 Zalesie 

 Piszczac 

 Kodeń 

 Terespol z miastem 

Terespol 

 Łomazy 

 Międzyrzec Podlaski 

 BIAŁA PODLASKA  

 

Województwo Powiat Gmina 

MAZOWIECKIE   

 ŁOSICKI  Huszlew 

 Olszanka 

 Platerów 

 Sarnaki 

 Stara Kornica 

 Łosice z miastem Łosice 
 SIEDLECKI  Korczew 

-------------------------------------------------------  KONIEC  ------------------------------------------------------------- 

Kontakt: 

Łukasz Kubiak 

rzecznik prasowy 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

+48 668 637 305 

lukasz.kubiak2@arimr.gov.pl  
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