
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, że w dniu 8 sierpnia weszło w życie 

rozporządzenie Rady Ministrów z 11 lipca 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1428). Ww. rozporządzenie umożliwia Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielenie pomocy finansowej producentowi świń, 

który w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich 

wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru 

świń na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 9, art. 45 ust. 1 pkt 3a, art. 46 ust. 3 pkt 3a, art. 47 ust. 1 

lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zaprzestał produkcji świń. 

„3. Pomoc,  o której  mowa  w ust. 1,  jest  udzielana  za  okres  obowiązywania  zakazu,  o 

którym  mowa  w ust. 1 pkt 2, i wypłacana jest za dany rok, nie później niż do dnia 15 

stycznia roku następnego.  

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura 

powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę 

producenta świń, na wniosek tego producenta świń złożony na formularzu opracowanym i 

udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.  

5. Wniosek zawiera co najmniej:  

1)    imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta 

świń ubiegającego się o pomoc;  

2)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer ewidencyjny powszechnego 

elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) producenta świń ubiegającego 

się o pomoc, a w przypadku gdy producent ten nie posiada  obywatelstwa  polskiego  –  

numer  paszportu  lub  innego  dokumentu  stwierdzającego  tożsamość  tego producenta;  

3)    numer siedziby stada producenta świń ubiegającego się o pomoc nadany zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt; 

przez siedzibę stada producenta świń rozumie się wszystkie siedziby stad tego producenta;  

4)    zgodę, o której mowa w ust. 9 – w przypadku gdy gospodarstwo jest przedmiotem 

współposiadania.  

6. Kwota  pomocy,  o której  mowa  w ust. 1,  stanowi  iloczyn  średniej  rocznej  liczby  świń 

utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym 

został wprowadzony zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jednak nie więcej niż 50 sztuk dla 

jednego producenta świń, i kwoty 0,36 zł oraz liczby dni w danym roku kalendarzowym 

obowiązywania zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.  



7. Średnią  roczną  liczbę  świń,  o której  mowa  w ust. 6,  ustala  się  jako  iloraz  sumy  

świń  utrzymywanych w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego miesiąca z 12 miesięcy 

poprzedzających miesiąc, w którym wprowadzono zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i 

liczby miesięcy, przez które świnie były utrzymywane w gospodarstwie.  

8. Średnią roczną liczbę świń, o której mowa w ust. 6, ustala się na podstawie danych 

zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w 

ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.  

9. Jeżeli gospodarstwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest przedmiotem współposiadania, 

pomoc jest udzielana temu ze współposiadaczy, co do którego pozostali współposiadacze 

wyrazili pisemną zgodę.  

10. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje producentowi świń do świń:  

1)    do których otrzymał pomoc, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r.  w sprawie  realizacji  przez  Agencję  Restrukturyzacji  i 

Modernizacji  Rolnictwa  zadań  związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy 

dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych, lub  

2)    do których przyznano mu pomoc, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 

dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka nadzwyczajnego polegającego na 

udzieleniu pomocy posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń (Dz. U. poz. 

2272), lub  

3)    do których przyznano mu rekompensatę za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w 

gospodarstwie, o której mowa w art. 57g ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;  

4)    do których przyznano mu pomoc finansową ze środków krajowych, odszkodowanie z 

tytułu ubezpieczenia lub odszkodowanie na podstawie decyzji powiatowego lekarza 

weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi, lub  

5)    które producent świń sprzedał w ramach działalności w zakresie:  

a)   organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, o której mowa w art. 1 

pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt, lub  

b)  obrotu  zwierzętami,  z wyjątkiem  obrotu  prowadzonego  w ramach  działalności  

rolniczej  w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym 

obrocie lub skupu zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. c ustawy wymienionej w pkt 1, 

lub  



c)   prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. e ustawy 

wymienionej w pkt 1, lub Dziennik Ustaw Poz. 1428  

d)  prowadzenia rzeźni, lub  

e)   prowadzenia  zakładu  przetwórczego  w rozumieniu  pkt 58 załącznika  I do  

rozporządzenia  Komisji  (UE) nr 142/2011  z dnia  25 lutego  2011 r.  w sprawie  wykonania  

rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy 

sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,  nieprzeznaczonych  do  

spożycia  przez  ludzi,  oraz  w sprawie  wykonania  dyrektywy  Rady 97/78/WE w 

odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na 

granicach w myśl tej dyrektywy, lub  

f)   prowadzenia spalarni w rozumieniu pkt 56 załącznika I do rozporządzenia Komisji 

wymienionego w lit. e.” 

 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielenie pomocy finansowej 

producentowi świń, który utrzymuje lub utrzymywał  świnie w siedzibie stada , położonej na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na obszarze: 

a)    wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 

2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia 

zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń  w niektórych  państwach  

członkowskich  i uchylającej  decyzję  wykonawczą  2014/178/UE  (Dz. Urz. UE L 295 z 

11.10.2014, str. 63, z późn. zm.
2)

), zwanej dalej „decyzją 2014/709/UE”, lub  

b) zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, 

ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt  

 

 

 


