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Szanowny Panie Prezesie,

przekazuję informacje na temat zagadnień, poruszonych w stanowisku Zarządu Lubelskiej 

Izby Rolniczej 18 listopada 2021 r.

Ad 1. 

Odpowiadając na wniosek dotyczący odstąpienia od zobowiązań wynikających 

z umów o przyznaniu pomocy na skutek wystąpienia siły wyższej informuję, że warunek 

odnoszący się do trwałości operacji wynika z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
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i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1083/2006.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w przypadku operacji obejmującej inwestycje 

w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne, zwrotu wkładu z EFSI dokonuje się, jeżeli 

w okresie pięciu lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym 

zgodnie z zasadami pomocy państwa, zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:

a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty 

programem; 

b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi 

publicznemu nienależne korzyści;

c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która 

mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

W związku z powyższym, nie ma możliwości odstąpienia od postanowienia zawartego 

w umowie o przyznaniu pomocy, zgodnie z którym, beneficjent zobowiązuje się, w okresie 

5 lat od otrzymania płatności końcowej, do: 

 nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania nabytych dóbr, wybudowanych, 

przebudowanych, wyremontowanych budynków lub budowli, na które została 

przyznana i wypłacona pomoc oraz ich wykorzystywania w sposób zgodny z 

przeznaczeniem i celami operacji, 

 prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą, której służyła realizacja 

operacji, lub której prowadzenie stanowiło warunek przyznania pomocy, bez zmiany 

sposobu lub miejsca jej prowadzenia z wykorzystaniem zrealizowanego zakresu 

rzeczowego operacji. 

Natomiast, w przypadku niewykonania zobowiązań z powodu zaistnienia okoliczności o 

charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, określonych w przepisach 

unijnych, beneficjent może zostać całkowicie lub częściowo zwolniony ze zobowiązań 

wynikających z umowy o przyznaniu pomocy. Przepisy dotyczące siły wyższej lub 

nadzwyczajnych okoliczności, zawarte zostały w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania 

wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) 

nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 

str. 549, z późn. zm.). 
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W przepisach określone zostały przypadki, które mogą zostać uznane jako „siła 

wyższa” i „nadzwyczajne okoliczności”. Są to: 

a) śmierć beneficjenta; 

b) długoterminowa niezdolność beneficjenta do wykonywania zawodu; 

c) poważna klęska żywiołowa, powodująca duże szkody w gospodarstwie rolnym; 

d) zniszczenie w wyniku wypadku budynków inwentarskich w gospodarstwie rolnym; 

e) choroba epizootyczna lub choroba roślin dotykająca, odpowiednio, cały inwentarz 

żywy lub uprawy należące do beneficjenta lub część tego inwentarza lub upraw;

f) wywłaszczenie całego lub dużej części gospodarstwa rolnego, jeśli takiego 

wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu złożenia wniosku. 

Powyższy wykaz nie wyczerpuje możliwych do wystąpienia przypadków siły wyższej 

i nadzwyczajnych okoliczności. W związku z powyższym, organ właściwy w sprawie 

o przyznanie pomocy, np. Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR), podejmuje decyzje dotyczące siły wyższej 

i nadzwyczajnych okoliczności indywidualnie dla każdego przypadku, na podstawie 

dowodów oraz stosując pojęcie siły wyższej w świetle prawa Unii Europejskiej dotyczącego 

rolnictwa, w tym orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. 

W sprawie zwolnienia z wykonania zobowiązań, beneficjent składa w OR ARiMR 

wniosek zawierający opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, 

w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego 

osoba, są w stanie dokonać czynności złożenia takiego wniosku.

Ad 2. 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. 

ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 

z 15.04.2021, str. 1, z późn. zm.), wprowadziło środki szczególne w odniesieniu do 

afrykańskiego pomoru świń do jednolitego stosowania przez państwa członkowskie UE 

dotknięte tą chorobą. Przedmiotowe rozporządzenie wiąże w całości i ma bezpośrednie 

zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE. 

Należy podkreślić, że wzmocnione środki bioasekuracji, o których mowa 

w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2021/605, są co do zasady analogiczne 

z uprzednio wprowadzonymi na terytorium Polski wymaganiami weterynaryjnymi i jako takie 

obowiązywały hodowców świń przed 21 kwietnia 2021 r. Wyjątek stanowi wymóg:
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 ogrodzenia pomieszczeń, gdzie utrzymywane są świnie oraz budynków gdzie 

przechowywana jest pasza i ściółka,

 posiadania planu bioasekuracji zatwierdzonego przez właściwy organ, zawierającego 

opis podstawowych czynności jakie podejmuje się w gospodarstwie w celu ochrony 

przed wnikaniem wirusa ASF. 

Należy podkreślić, że wzmocnione środki bioasekuracji, o których mowa 

w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2021/605, dotyczą wyłącznie takich gospodarstw, 

które przemieszczają świnie poza obszar objęty ograniczeniami I (poza Polskę), II albo III. 

Wymagania, które muszą znaleźć się w planie bioasekuracji, są z reguły wymaganiami 

o charakterze organizacyjnym, mającymi na celu odpowiednie rozplanowanie pracy oraz 

przygotowanie określonych procedur i instrukcji dla danego gospodarstwa i co do zasady, 

nie powinny powodować dodatkowych kosztów obciążających rolników.

Mając na względzie konieczność wparcia hodowców w przedmiocie planu 

bioasekuracji, w Głównym Inspektoracie Weterynarii opracowany został wzór dokumentu 

„Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 

300 sztuk średniorocznie, niezatrudniających pracowników do obsługi zwierząt i produkcji 

pasz spoza gospodarstwa”. Wzór jest dostępny na stronie internetowej Głównego 

Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: 

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin,  w zakładce:

Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605. 

Plan bioasekuracji podlega zatwierdzeniu przez powiatowego lekarza weterynarii. 

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że wojewódzkie ośrodki doradztwa 

rolniczego (ODR), bezpłatnie opracowują rolnikom plany bioasekuracji. Wsparcie rolników 

w sporządzeniu takich planów, było priorytetowym zadaniem ośrodków. Do dnia 

29 listopada 2021 r., ODR-y sporządziły łącznie ponad 3,6 tys. takich planów dla rolników 

w poszczególnych województwach.  

Ponadto pragnę poinformować, że w listopadzie 2021 r., przeprowadzone zostały 

skoordynowane działania Inspekcji Weterynaryjnej (IW), Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz ośrodków doradztwa rolniczego (ODR). Pracownicy 

ARiMR kontaktowali się telefonicznie z rolnikami zobowiązanymi do posiadania ww. planu 

bioasekuracji i informowali o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy w tym zakresie 

w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. Równocześnie, na poziomie 

województwa i powiatu, została nawiązana bezpośrednia współpraca ODR-ów 

z terenowymi strukturami Inspekcji Weterynaryjnej, w celu zabezpieczenia wsparcia 

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin
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merytorycznego ze strony IW oraz stałej wymiany wiedzy i informacji dot. przygotowania 

planów. Lekarze weterynarii przeprowadzili we wszystkich województwach szkolenia 

doradców rolnych. W szczególnie trudnych przypadkach, doradcy z Powiatowych Zespołów 

Doradztwa Rolniczego, sporządzając plany, korzystają ze wsparcia merytorycznego 

powiatowych lekarzy weterynarii.

Ad 3.

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

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji 

i  Modernizacji Rolnictwa, producenci rolni prowadzący chów lub hodowlę świń na obszarze 

objętym ASF, mogą ubiegać się o pomoc na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej ze  

sprzedaży świń w poszczególnych kwartałach od IV 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, albo w  okresie 12 miesięcy – w przypadku producenta świń, który 

w tym okresie zwiększył produkcję świń o co najmniej 25% w  stosunku do średniej produkcji 

świń z trzech lat poprzedzających okres, za który jest składany wniosek, natomiast w 

przypadku gdy utrzymuje świnie w okresie krótszym niż trzy lata –  w  stosunku do  średniej 

rocznej produkcji świń z całego okresu poprzedzającego okres, za który jest składany 

wniosek.

Kwota pomocy udzielanej na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego 

przez producenta świń ze sprzedaży świń z siedziby stada za wnioskowany kwartał, stanowi 

różnicę między iloczynem liczby świń sprzedanych w kwartale wskazanym we wniosku 

i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym kwartale, a iloczynem średniej liczby świń 

sprzedanych w tym samym kwartale: 

1. w kolejnych trzech latach przed rokiem, którego kwartał został objęty tym wnioskiem 

i  średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie albo 

2. w ciągu trzech lat z okresu pięcioletniego poprzedzającego rok, którego kwartał został 

objęty tym wnioskiem i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie, z pominięciem 

kwartału o najwyższej i najniższej wartości utraconego dochodu. 

W przypadku gdy różnica między liczbą świń sprzedanych w kwartale, za który jest 

składany wniosek, a liczbą świń sprzedanych w kwartale, w odniesieniu do którego jest 

obliczana wysokość pomocy przekracza 10% większej z tych liczb, do obliczenia wysokości 

pomocy przyjmuje się mniejszą liczbę sprzedanych świń, powiększoną o 10%. 
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Jeżeli producent świń rozpoczął w danej siedzibie stada utrzymywanie świń w okresie 

krótszym niż ostatnie trzy lata przed złożeniem wniosku, do obliczenia wysokości pomocy 

za dany kwartał, przyjmuje się średnią liczbę sprzedanych świń od dnia rozpoczęcia 

utrzymywania świń, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia 

wniosku.

W przypadku producenta świń, który zwiększył produkcję świń o co najmniej 25%, 

kwota pomocy udzielanej na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez  

tego producenta ze sprzedaży świń z siedziby stada, stanowi różnicę między iloczynem 

liczby świń sprzedanych w  okresie 12  miesięcy wskazanych we wniosku o pomoc i średniej 

ceny sprzedaży świń uzyskanej w tych miesiącach, a iloczynem liczby świń sprzedanych 

w okresie 12 miesięcy wskazanych we wniosku: 

1. i średniej ceny sprzedaży świń w kolejnych trzech latach przed 12 miesiącami objętymi 

wnioskiem albo 

2. średniej ceny sprzedaży świń w ciągu trzech lat z okresu pięcioletniego, 

poprzedzającego 12 miesięcy objętych wnioskiem, z pominięciem roku o najwyższej i 

najniższej wartości utraconego dochodu.

Kwota pomocy, stanowi sumę kwot obniżonego dochodu w poszczególnych 

kwartałach/okresie 12 miesięcznym objętych wnioskiem. Wnioski o udzielenie pomocy 

finansowej, można było składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na 

miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń od dnia 28 sierpnia 2021r. do dnia 

30 listopada 2021 r. 

Należy podkreślić, że pomoc udzielana producentom rolnym, w tym również pomoc 

dla producentów świń, musi być zgodna z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, tj.:  

a) wytycznymi Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym 

oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020 (2014/C 204/01) (Dz. Urz. UE z dnia 

1.07.2014, C 204) oraz 

b) rozporządzeniem Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającym 

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, z późn. zm.), 

c) pomoc udzielana w formule de minimis, 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 

(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9, z późn. zm.).
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Przepisy rozporządzenia 702/2014 jak i wytyczne nie przewidują możliwości udzielania 

pomocy w związku z niskimi cenami. Jednocześnie powyższe przepisy jednoznacznie 

stanowią, że pomoc nie może być ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów 

wprowadzanych na rynek.

Ad 4.

Odnosząc się do wniosku, w którym poruszona została kwestia tuczu kontraktowego 

informuję, że działania na rynku tuczu kontraktowego podjęte zostały przez Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

W ramach dwóch postępowań wszczętych w sprawie praktyk nieuczciwie 

wykorzystujących przewagę kontraktową przez firmy organizujące tucz kontraktowy, 

zastrzeżenia UOKIK wzbudziły zasady rozliczeń, stosowane przez organizatorów tuczu 

kontraktowego związane ze sposobem ustalania końcowego wynagrodzenia dla hodowcy. 

Przedsiębiorcom objętym tymi postępowaniami, zarzucono stosowanie praktyk nieuczciwie 

wykorzystujących przewagę kontraktową, polegających na obciążaniu dostawców 

nadmiernym ryzykiem związanym z realizacją umowy tuczu trzody chlewnej poprzez 

organizowanie tuczu trzody chlewnej w ten sposób, że wysokość wynagrodzenie dostawcy 

jest zależne od efektu tuczu, podczas gdy na efekt ten, mają wpływ przede wszystkim 

okoliczności, za które odpowiada nabywca, takie jak zapewnienie odpowiednich 

warchlaków do tuczu, paszy, właściwej opieki weterynaryjnej, jak i jego zalecenia.  Może to 

stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, o którym mowa w art. 6 

w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 

wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 517, z późn. zm.). 

Aby móc dokonać rzetelnej oceny stosowanych przez przedsiębiorców praktyk 

handlowych i zbadania uczciwości warunków tuczu kontraktowego oraz mając na uwadze 

fakt, że zagadnienie jest niezwykle złożone, Prezes UOKiK, w ramach prowadzonych 

postępowań, zwrócił się m.in. z wnioskiem do właściwych Instytutów naukowych 

o przygotowanie opinii, dotyczącej szeregu istotnych okoliczności związanych z hodowlą 

trzody chlewnej. Aktualnie ww. postępowania są w toku.

Ad 5. 

W kwestii redukcji populacji dzików należy zauważyć, że jest ona realizowana na 

terytorium Polski w pierwszej kolejności w ramach planowej gospodarki łowieckiej, za którą 
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odpowiada Minister Klimatu i Środowiska oraz uzupełniająco – poprzez wykonywanie 

odstrzałów sanitarnych, nakazanych w drodze rozporządzeń powiatowego lekarza 

weterynarii lub wojewody i wykonywanych przez myśliwych. Odstrzał sanitarny stanowi 

uzupełnienie planowych odstrzałów i jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1421). 

Zarządzanie populacją dzika, odbywa się przede wszystkim na podstawie rocznych 

planów łowieckich, sporządzanych przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich na 

każdy łowiecki rok gospodarczy. W odniesieniu do dzika, po zmianach prawa dokonanych 

w 2017 r., w rocznych planach łowieckich określa się jedynie minimalną liczbę dzików do 

pozyskania, górną granicę pozostawiając otwartą. W ten sposób planowanie łowieckie 

umożliwia efektywną realizację obniżenia liczebności dzika.

Zasady gospodarki łowieckiej, w tym zasady dotyczące: działalności Polskiego 

Związku Łowieckiego oraz kół łowieckich, ustalania właściwej liczebności populacji 

poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska 

przyrodniczego, odstrzału redukcyjnego, zastępczego, czy rocznych planów łowieckich 

lub wieloletnich łowieckich planów hodowlanych, określają przepisy ustawy z dnia 

13 października 1995 r. Prawo łowieckie .

Stosownie do ww. ustawy, gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach 

łowieckich przez dzierżawców lub zarządców, m.in. w oparciu o roczne plany łowieckie 

i wieloletnie łowieckie plany hodowlane. Stosownie do art. 8a ww. ustawy, roczny plan 

łowiecki jest sporządzany na okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca roku następnego 

(łowiecki rok gospodarczy), w szczególności na podstawie inwentaryzacji zwierzyny.

Przed ostatecznym zatwierdzeniem, roczne plany łowieckie są przekazywane do 

zaopiniowania przez właściwego terytorialnie: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz 

właściwej terytorialnie izby rolniczej. W przypadku nadmiernego zagęszczenia zwierząt 

łownych, podmioty te mogą wnioskować o podniesienie limitów odstrzałów.

Zgodnie z art. 8a ust. 19 pkt 7 ww. ustawy, zmianę rocznego planu łowieckiego 

dopuszcza się w przypadku podejrzenia wystąpienia albo wystąpienia choroby zakaźnej 

zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, naczelnym 

organem administracji rządowej w zakresie łowiectwa jest minister właściwy do spraw 

środowiska, natomiast, o ile ww. ustawa nie stanowi inaczej, administrację w zakresie 
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łowiectwa, co do zasady, sprawuje samorząd województwa. Instytucja odstrzału 

sanitarnego, powinna być stosowana uzupełniająco w stosunku do planów łowieckich, 

jedynie w sytuacji zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, 

podlegającej obowiązkowi zwalczania i w celu ograniczenia ryzyka szerzenia się danej 

choroby na określonym terenie, spowodowanego stwierdzeniem nadmiernej populacji 

zwierzyny, nieuwzględnionej w takich planach. 

Od lutego 2020 r. zintensyfikowano działania związane z realizacją odstrzałów 

sanitarnych i do dnia 5 grudnia 2021, na terenie kraju w ramach odstrzału pozyskano 

288 003 dzików. W przypadku województwa lubelskiego, w ramach odstrzału sanitarnego, 

pozyskano 13 717 dzików.

Ponadto należy podkreślić, że Główny Lekarz Weterynarii określił uzupełniające środki 

dotyczące odstrzału sanitarnego w odniesieniu do regionów o wysokiej koncentracji trzody 

chlewnej. Działania te mają w konsekwencji ograniczyć presję wirusa w środowisku 

w powiatach, w których utrzymywanych jest ponad 150 tys. świń. Minister Klimatu 

i Środowiska polecił PZŁ i DG PGLLP realizację tej inicjatywy oraz współdziałanie 

z organami Inspekcji Weterynaryjnej w tym zakresie.

Ad 6.

Informuję, że w Ministerstwie rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad projektem 

przepisów prawnych, umożliwiających uruchomienie pomocy dla producentów świń, którym 

zagraża utrata płynności finansowej w związku z epidemią COVID - 19. Przewidywana 

wysokość pomocy ma wynosi 1000 zł do każdych 10 sztuk prosiąt urodzonych 

w gospodarstwie rolnym od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r., których oznakowanie 

zostało zgłoszone do Agencji do dnia 15 kwietnia 2022 r. Jednakże pomoc dla producenta 

świń, będzie wypłacana wyłącznie do 5000 prosiąt. Pomoc będzie udzielana na wniosek 

producenta rolnego składany do biura powiatowego ARiMR.

Ad 7. 

Zasady przyznawania odszkodowań za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi 

z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej, reguluje art. 49 ustawy z dnia 11 marca 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).

Uprzejmie informuję, że propozycja dotycząca zmiany zasad przyznawania 

odszkodowań, zawarta w stanowisku Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 18 listopada 
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2021 r. w sprawie dramatycznej sytuacji producentów trzody chlewnej, zostanie rozważona 

podczas prac nad projektem ustawy wykonującej przepisy rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób 

zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt 

(„Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.).

Z poważaniem

Anna Gembicka

/podpisano elektronicznie/

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych 
dostępna jest pod adresem: 
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych

http://www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych
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