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Dotyczy: przekazania stanowiska Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z 
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Krajowego Planu Strategicznego na lata 2023 – 
2027.

Szanowny Panie Prezesie,

W związku z przysłanym w dniu 11 stycznia 2022 r. pismem znak: KRIR/JM/26/2022, 

przekazującym stanowisko Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie Krajowego Planu Strategicznego na lata 2023 – 2027, 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poniżej przedstawia następujące informację.

Odnosząc się do uwagi Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej, że w przyjętym 

przez Radę Ministrów projekcie Planu Strategicznego Dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 

2023-2027 (Plan), brak jest jednoznacznego wsparcia dla producentów trzody chlewnej, 

pragnę zaznaczyć, że Plan będzie jednym z kilku instrumentów pomocowych, które są 

dostępne dla rolników zajmujących się chowem lub hodowlą świń. Szerszy zakres wsparcia  

został opisany w Programie wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie. 

Wsparcie w Planie dotyczy wyłącznie inwestycji z zakresu bioasekuracji, która ze względu 

na brak lekarstwa lub szczepionek zwalczających ASF jest skuteczną metodą 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby.
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Pomoc na inwestycje dotyczące bioasekuracji w Planie będzie kontynuacją wsparcia 

udzielanego rolnikom w ramach poddziałania 5.1. „Wsparcie inwestycji w środki 

zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk 

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (PROW 2014-2020).  Pomoc na 

inwestycje dotyczące bioasekuracji ze środków PROW 2014-2020 została uruchomiona w 

2017 r. Dotychczas odbyło się 7 naborów wniosków o przyznanie pomocy. Według 

Sprawozdania tygodniowego z realizacji PROW 2014-2020 (dane narastające wg stanu na 

dzień 16.01.2021 r.) na inwestycje dotyczące bioasekuracji w ramach ww. poddziałania 

pomoc przyznano 4 835 rolnikom na kwotę 225 557 896 zł. 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 

grudnia 2020 r. ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z 

Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i 2022 oraz 

zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 

w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 

1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022 (Dz. 

Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str.1) okres realizacji PROW 2014 -2020 został wydłużony o 

2 lata. Zwiększono również środki na realizację ww. poddziałania PROW 2014-2020 o 42 

mln euro z czego 85% ma zostać przeznaczone na pomoc dla rolników na inwestycje 

dotyczące bioasekuracji. Całkowita kwota wsparcia przeznaczona na realizację inwestycji 

dotyczących bioasekuracji ze środków PROW 2014 -2020 wynosi 96 856 436 euro. 

Zgodnie z Harmonogramem trwających i planowanych naborów wniosków w 2022 r. w 

ramach PROW 2014–2020 kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy planowane są 

w maju i październiku 2022 r. 

Biorąc pod uwagę, że od 2018 r. wszystkich hodowców trzody chlewnej, bez względu na to 

czy ich gospodarstwa znajdują się w strefach wyznaczonych w związku z ASF, obowiązują 

zaostrzone regulacje dotyczące zabezpieczania gospodarstw przed rozprzestrzenianiem 

się wirusa, z pomocy w ramach Planu będą korzystali głównie rolnicy, którzy będą chcieli 

doposażyć gospodarstwo w inwestycje dotyczące bioasekuracji. W związku z tym, w 

ramach projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 

zaproponowano wsparcie skierowane dla producentów trzody chlewnej, m.in. na 

„Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF”. W projekcie Planu zakłada się, że 



pomoc udzielana w ramach interwencji będzie mieć formę dotacji i skierowana będzie do 

rolnika prowadzącego chów lub hodowlę świń na poziomie, co najmniej 50 sztuk 

zarejestrowanych na nieruchomości, na której byłaby realizowana inwestycja lub do rolnika 

prowadzącego chów lub hodowlę świń ras rodzimych objętych programami ochrony 

zasobów genetycznych lub świń czystych ras wpisanych do ksiąg hodowlanych i 

uczestniczących w realizacji programów hodowlanych zatwierdzonych przez Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zakłada się, że wsparcie w ramach interwencji dotyczyć będzie 

inwestycji służących bioasekuracji, dzięki której producent uzyska wzmocnienie stabilności 

dochodów w gospodarstwie poprzez łagodzenie skutków ryzyka cenowego i produkcyjnego 

wynikającego z możliwością występowania ASF. Nie można jednak jednoznacznie określić 

kwot jakie będą kierowane dla producentów trzody chlewnej w związku z realizacją tego 

typu wsparcia, gdyż opisane warunki nie zostały jeszcze zatwierdzone i przyjęte do 

realizacji. Planuje się, że w 2022 r. Komisja Europejska zatwierdzi proponowane w projekcie 

Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 rozwiązania, tak aby 

od roku 2023 rolnicy mogli korzystać ze wsparcia.

Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ryszard Bartosik
Sekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/

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