
MINISTERSTWO ROLNICTWA
I ROZWOJ U WSI
Podsekrctarz Stana
Tarleusz Nalewsjk

RR-pz/mdj-076-71 /jł/l4 ( 5096 )

Walszawa' lt errdrria 2otł r.

Pan

Idzi ŁukaŚzewski

Przełvodniczący Krajołvego Zjazdu
Sprawozdawczego,,POLSUS"

u' Ryżowa 90

02-495 Warszarva

W odpowiedzi na pismo Z dnia 10 gludnia 2014 r. w sprawie s1tuacji na ryŃu trzody

chlerł llej. uprzejmie inlUrmuic. cU na'lcnuje

w związku z w}stą)ieniem przypadkórł' a1iykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na

teryłorium Polsiiej w dniu l1 matca 2014 r. \łeszło w żrycie rozporządzenie Ministra

Rojnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ]1 marca 2014 t. w sprawie środków podejmowanych

w ZNiązku Z \\T,stąrienicm u dzików afrykńskiego pomoru świń (Dz' U' poz' 420, z późn'

znr.)' ttóre zapewnia wykonanie dccyzji 2014/709/UE z dnia 9 paŹdziemika 2014 r'

w sprawie środtów kontroli w zakresie zdrorłia Żwierząt w odniesieniu do afiykańskiego

pońorrr świń w niektórych państ$'ach członkowskich i uchylającel decyzję rł'ykonawczą

20l4l1'7 8lI]E (Dz.Utz.lJEL Ż95 z 1 1' 10.20l4. str. 63).

Ww. decyzja Komisji okrcśliła również śrcdki kontroli jakie muszą zoStać zastosowane przeŻ

lotskę, a't1' zapobiei lozprzestru enieniu się afrykarlskiego ponoru ś\ł'iń na pozostałe obszary

kraju._obsźary Unii E'uropejskiej olaz do pŃstw trzecich' okre's stoso\ł'ania oraz zakrcs

koni.czny.t' do zastosowania ślodków ulł'zględnia epizootiologję ASF oraz Warunki

odz)skania st:rtusu kr:rju rłolrrego .tl tej choroby zgodnie z Kodeksem Zclrowia ZwieIZąt

l qJnrĄ\!h \\\ial.'\Ąei organiuacii ,/dro\Ąia 7wier7qI loIL)'

Na obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze ochronn)rn w celu zapobieżenia

roŻpŹcstrzeniani;;ię ASń stosowane są przepisy ustawy z dnia 1 1 marca 2004 r' o ochronie

zdrcrł,ia zwierząt oraz zwalczaniu cJrorób zakaźnych zwierŻąt (tekst ujednolicony Dz' U'
20!4 t', poz. 1539)' rozporządzenia Ministra Rolnjctwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca



2004 r. w sprawie zwalczania al'rykańskiego pomoru świń (I)z. U.2004 nr l58 poz' ]658)'

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r' w sprurłie

śro<lków pocleimowanych w związku z wystąrieniem u dzików afrykańskiego pomoru świli'

Należy podkreślić, że wprotadzone środki mająna ceju zmininalizowanie ryzyka introdukcji

ASF dogospodarstw oraz ryzyka rozpŹcstrzenienia choroby poza obszar, na którym choloba

w}'stępuje, w tym na po7ostałe obszary Polski oraz na teł4orium pozostałych państw

cźłonkowskich UE i państ\ł'hzccich. Jest to ważne z punllu widzenia zapcwnienia

bezpieczeństwa dla regionów wolnych od AsF w Polsce. równieŻ w kontekście zaperłnienia

państw trzecich o odpowiedniej kontro]j i nadŻorze w strel'acb gdzie wprowadzono restrykcje

w odniesieniu do ekspoltu wieprzowiny do państw trŻecich.

W związku ze zmieniającą się s}'tuacją epizooryczną bioląc pod uwagę sytuację Iolników
prowadzących swoją działalność na terenie województrła podlaskicgo, na ohszarach' na

itórych obowiąują ograniczenia w związku z wystąpieniem ASF są realiŻowane następujące

działania:

1. opracowano i przedlożono Radzie Ministlów projekt ustawy o zmianie usta\ĄT

oeltonie zrlrowia zrłierząt i Zwalczaniu chorób zakźnych zwietząt wraz
Z lozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, tak aby mozliwe było

wprxvadzenie w obszaŹo ob.jętym ograniczeniami proglamu bioasekuracji w celu

zatezpieczenia przed lozwlecŻeniem ASF na pozostŻLle teqrtorium panstwa' W chwiji
obecrtej trwa uzgadni:rnie ostatecznego kształtu oceny skutków regu]acji do

ww. projektu ustawy z Ministem Finansów.

2. w dniu 15 grudnia2014 r. Ministel Rolńctwa i Rozwoju Wsj podpisał rozporządzenie
znrieniające rozpo'Ządzenie w sprawie środkóu' podejnowanych w związku
z \łystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń, które wg stanu na dzień

18 gNdnia br. oczekuje na ogłoszenie wDzicnniku Uslaw RŻcczypospolitej Polskiej-

Przedmiotowy akt prawny. co do zasady umożliwia wykonyrvanie przez myślirłych na

obszarze objętym ograDiczeniami tzw. .'cichych" polowŃ zbiorowych oa wszystkie

zwierzęta łowne, bez konieczlrości uzyskania zgody powiatowego lekarza weleryna i,

3' w dniu 15 grudnia 2014 r. Zostało podpisane rozporządzcnie Minista Rolnict1ł?
iRozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie \ł' spnwie rodzajów wydatków
ponoszonych przez inspektoraty weterynarii. Wg stanu na dzieli 18 grudnia br',
przcdmiolowy akt plawny również oczekuje na ogłoszenio \ł'DŻjenniku Us1aW

Rzecz1pospolitej Polskiej. Nowelizacja polega na rozszetzeniu możliwości
Wydatkowania przez powiatowych lekarzy weteryrarii środków budżetowych na

rzccz dzierżawcórł' i zaŻądców obwodów łowieckich z p|ŻeznaczenieIn na odstrzał.

dostarczanie i przechorłyrł'anie tusz dzików podlegających badaniu laboratoryjnemu
w kieruŃu ASF na obszarze ochronnym'

4. organy Inspekcji wetcrynaryjnej zakupiły wnioskowane przez Polski Związek
Łowiecki chłodnic do pżechow}wania tusz dzikórł'w strelie objętej ogrcniczeniami

i stręfie ocbronnej. Zakup chłodni umożliwia przechowywanie tusz dzików
odstrzelonych przez nryśliwych do czasu uzyskania wyniku badania laboratoryjnego
w kierunku ASF.

5' konlynuowany jest odstrzał dzików z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej

w obszarze objętym ograniczeniami do czasu uzyskania pogłowia dzikó$' założonego
w rocznym planie łowieckim d]a tego obszaru (w okresie od 01.08.2014 do

1 1. 12'20],1 r. odstŻelono l958 dzików z puli 3000),

Należy lównież ŻalJważyć, Że dzięki dotychczasowym działaniom i zaangażowaniu polskich
organów administracji rządowej, \ł'tym służb wetelynaryjnych. udało się ul-rzymać chorobę

na pierwotnym obszarŻe.

).



odnosząc się do kwestii ruuchomienia wsparcia ryŃu wieplzowiny. chciałabym podkreślić'
że od początku 2014 I' Minislerstł'o Rolnictwa i Rozwoju Wsi wielokrotnie infomowało
Komisję Europejską o trudnej s}'tuacji na lynku wiepżoł'iny, związanej z wystąpieniem
przypadków afrykańskiego pomoru świli u dzików. wnioskując jednocześnie o Uruchomienic

\ł'Spalcia tego rynku w całei Po]sce' Ministerstwo zwracało uwagę na problemy z ekspońem
nie tylko do Federacj i Rosyjskiei, ale także do innych kra|ów lrzecich. będących
podstawowymi paltnerami rł'handlu wieprzowiną 1akich jak Chiny czy Japonia. Komisja
Europejska nie przychyliła się do wniosków o uluchomienie wsparcia.

Na posiedzeniach organizowanych obccnie przez Komisję Europejską w związku
z lozszel7pn\ęrn plzez l"ederację Rosyj ską embarga. Polska Ż\ł'raca uwagę, że utrz}T nując) się
Zakaz ekspoltu wicprzowiny z lJnii Europejskiej pogalsza s}'tuację ploducentów w Polsce,

którzy zmagają się z konsekwencjami afrykańskiego pomoru świń oraz inlbnnuje KE
o obserwov'anym spadku cen na rynJ<u rł'ieprzowiny. W związku z powyŹszyn' Polska
popiera uprowadzenie działań stabilizujących rynek wieprzowiny, w tym dopłat do

prywatnego przechowywania i rcfundacji \łJwozowych. a także działan d]ugo1_alowych.

skicrorłanych na poszukiwanie i zdob}'wanie no$ych rynłów Żb)'tu. Podobne postulaty

ZgłasŻają takżę niektóre inrje państwa członkowskie. Komisja Europejska podkeśla' że ściś]e

monitoruje s}.tuację na rynku, ale dotychczas nie zaszły prŻesłanki' aby uruchoolić środki

zalządzania kryŻysowcgo.

Polska była wśród sygnatariuszy wniosku w sprawie omóv'icnia na posiedzeniu Rady
rł'dniach 15-16 gr'udnia 2014 r- trudnej s}tuacji na l}mku wiepruowiny oraz uruchomienia
dopłat do prywatnego przechow]$'ania tego gatunku mięsa' W przedłoŻonyn dokumencie
dziewięć państw człoŃowskich wnioskowało do Komisji Europejskiei o prowadzenie

ścjsłego nonjtoringrr rynku wieprzowiny i uruchomienie dopłat do prywatnego

przcchowywalria. Powyższe wskazuje, że spadek cen trzody chlewnej występuje nie tylko w
Polsce' ale takżc w iruych krajaclr Unii Europcjskiej.

Na w\v' posiedzoniu Rady Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformorł'ał o sytuacji na

polskim rynku wieprzowiny. wskazał. że embargo rosyjskie jest icdnym Z elementólł'

negat}.Wnie wpływających na rynek wieprzowiny, który dodatkowo zlnaga się

z konsekwencjami afrykańskiego pomoru świń. Polska poparła wprowadzenie działań

stabilizujących rynek wieprzowiny. w t}łn dopła1 do prywatnego przechorływania tego

gatunku mięsa. wskazała równieŻ na istotność podejmowania działań skierowalrych na

znoszenie barier weterynaryjnych oraz poszukiwanie i zdobywanie nowych r}nków zbytu.

W tym celu nie należy również wykluczać uruchomienia rcfundacji wywozowych.

Komisja Europejska stwierdziła, że pomimo spadku cen l'idocznego w niektórych państwach

członkowskich' cęna rynkowa nie jest jeszcze rra kryzysowyn poziomie. Jednocześnie K!
zadeklarowała, że pono$'nic przeanalizujc wniosek w sprawie Wuchomjenia dopłat do
prywatncgo przechowywania na początku 20l5 r.' w świetle ewolucji s}'tuacji na tym r)''l,)ku'

Uwzględniając po\\yŹszc. pragnę zapcwnić. Że Ministerstwo Rol]]ictwa i Rozwoju Wsi
będzie kontynuowało starania, aby w lnkcie dyskusji na forach IJE wyplacować zbieżne
stanowisko państw człoŃowskich i Konrisji Europejskiej odnośnie do uruchonrienia wspcrcia

rynku wicprzowiny celem łagodzenia skutków Zaistniałcj s}łuacji ryŃowej '

Jeśli choclzi o kwestie związane z wczcśniejszą wypłatą dopłat bezpośrednich, uprzejmie
informuję, Że zgodnie z ań. 29 ust. 2 loŻporządzenia Rady (WlJ) nr'73/2009 z dnia 19

stycznia 2009 r. 1lr^tanu||i(|jącego wspólńe zasądy dla sys!efióv vsparcia bezpośredniego dla
rolnikół vu ramach 'rNspólnej polilyki rolnei i ustd aviąjącego określone ,)stemy \)spafcią
dla rolnikóv' zmie iąjącego rozpofządzenia 1'WE.1 nt 1290/2005, 1rE) nr 2't7/2006, (LrE) nr
378/20a7 oraz uchylaiącegl rozporządzenie (WE) nr ]782/2003 (Dz. Urz. UE l, 30

z.31.1.2009, stt. 16 z póżn' zm.)' płatności bezpośrednie są pżekazywane W nie \\ięcej niż
dwóch latach na rok. ''ł' okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 cuen'ca kolejnego roku



kalendarzowego. Należy przy tyln podkreślić, że płatności to nie mogą być dokonywane
przed zakończeniem sprawdzenia rł'aruŃów kwalifikowalności.

Przewidziany przepisami okres wypłaty płatności (od dnia 1 grudnia do dnia 30 czelwca
kolejnego loku kalendaŹowego) ma na celu Żapewnienie prawidłowej realizacjj tego

wsparcia. P'ryznanie płatności musi bowiem zostaó popŻedzone szeregiem czylności tirkich
jak: kontrole adninistracyjne i krzyżowe rłł'liosków, typowanie wniosków do kontroli na

miejscu' przeprowadzanie kontroli w telenie, oplacowanie wyników ko troli.

Mając na uwadze powyższy zakres cŻynności, jakie Agencja Restrukturyzacji i Modemizacji
Roinictwa musi wykonaó oraz największą ze wszystkich kajórł'Unii Europejskięj liczbę
obsługiwanych beneficjentów (ok' 1'36 mln) należy stwieldzió' że maksymalny termin
przewidziany na wypłatę płatności gwarantuje prawidłową realizację tego zadania

.lednocŻeśnie należy podkreślić. że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokłada wszelkich
starań' aby płatności bezpośrednjc były naliczone oraz wypłacone rolnikom w moŹliwie

lajkrótszym terminie. Ponadto, \\' kolejnych latach podejmowane były działania
umożliwiaiące wypłatę płalności bezpośrednich w pierwszej kolejności tym rolnikom,

których gospodalstwa ucierpiały w wyniku wyst.lpienia różnego rodzaiu klęsk' Również
rł,odniesieniu do kampanii 2014 r' Agencja czyni starania, aby w pierwszej kolejności
płatności bezpośrednie otrzymali folnicy. którzy ucierpieli z powodu rosyjskicgo embarga'

ponieśli straty spowodowane afrykńskim pomorem świń' czy też w ich gospodalstwach

powstały szkody wynikające z niekorzystnych zjawisk pogodowych lub klęsk żywiołowych'
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