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Informacja prasowa 

na temat prac Zespołów eksperckich powołanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi podczas spotkania z przedstawicielami środowiska rolniczego w dniu 11.02.2015 r. 

11 lutego 2015 r. powołano 7 zespołów roboczych, których zadaniem jest wypracowanie 

rozwiązań dotyczących problemów na poszczególnych rynkach rolnych. Powołane zostały 

następujące zespoły: 

1. Bioasekuracji i Łowiectwa,  

2. Nacisków na instytucje unijne w sprawie  polityki wsparcia polskich rolników wobec 

sytuacji kryzysowej na rynku wieprzowiny i mleka,  

3. Opłacalności Produkcji Rolniczej, Grup Producentów, Dumpingu i Współpracy z Sieciami,  

4. Dialogu Społecznego, 

5. Rynku Mleka,  

6. Rynku Trzody Chlewnej,  

7. Obrotu Ziemią. 

 

1. Zespół Bioasekuracji i Łowiectwa. 

Spotkania odbyły się dnia 12 oraz 18 lutego 2015 r. Ustalono, że:  

1. Niezbędne jest podjęcie i kontynuowanie prac nad rozwiązaniami zaproponowanymi w 

projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt mającymi na celu umożliwienie wprowadzenia przez Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii programu bioasekuracji.  

Etap realizacji – projekt ww. ustawy został uchwalony 20 lutego 2015 r. 

2. Właściwe będzie wprowadzenie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedłożonego 

przez Głównego Lekarza Weterynarii, „Programu bioasekuracji mającego na celu 

zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na lata 2015–2018. 

Etap realizacji – szczegółowe spotkanie z Podlaską Izbę Rolniczą, zaplanowane jest na 24 

lutego na godzinę 10.00, na którym omówione zostaną środki przewidziane w ww. programie, 
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które mają obowiązywać dla gospodarstw znajdujących się na terenie strefy objętej 

ograniczeniami. 

3. Zespół rekomenduje podjęcie działań mających na celu podniesienie świadomości 

społeczeństwa w zakresie: 

- bioasekuracji w odniesieniu do ASF oraz konsekwencji ewentualnego rozprzestrzenienia się 

afrykańskiego pomoru świń na pozostałą część terytorium Polski. Działania takie należy 

podjąć, w szczególności na obszarach objętych ograniczeniami w związku z wystąpieniem 

ASF poprzez włączenie przedstawicieli różnych wyznań, mediów o zasięgu lokalnym i 

krajowym oraz związków branżowych, 

- projektowanych rozwiązań prawnych związanych z programem bioasekuracji, w tym 

wynikających z niego obowiązków dla posiadaczy zwierząt oraz możliwości uzyskania 

odszkodowań i rekompensat, 

- ryzyka jakie niesie ze sobą nielegalny przywóz produktów pochodzenia zwierzęcego z 

państw trzecich, poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na przejściach granicznych 

i parkingach zlokalizowanych wzdłuż dróg biegnących od wschodniej granicy, w tym 

ponowne skierowanie do Ministra Finansów prośby o uczulenie celników, aby zwracali 

szczególną uwagę na bagaż podręczny podróżnych (kanapki). 

- opracowania przez Polski Związek Łowiecki, w porozumieniu z Głównym Lekarzem 

Weterynarii, informacji dla myśliwych, w której określone zostaną, w kontekście chorób 

zakaźnych zwierząt, zasady właściwego postepowania ze znalezioną padłą zwierzyną łowną 

oraz odstrzeloną zwierzyną łowną, w szczególności dotyczy to środków transportu, którymi 

przewożone są odstrzelone dziki.  

4. Członkowie Zespołu udzielą pomocy w przemieszczeniu świń z obszarów objętych 

ograniczeniami poprzez aktywizację branży w celu przeprowadzenia uboju lub zabicia i 

utylizacji albo dalszego chowu lub hodowli poza tym obszarem.              

Etap realizacji – w toku  
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5. Zespół rekomenduje wystąpienie z wnioskiem do Głównego Lekarza Weterynarii o 

podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu skrócenie czasu oczekiwania na 

wyniki badań próbek krwi w kierunku ASF. 

Etap realizacji – w toku 

6. Zespół rekomenduje ponowne uruchomienie pomocy w zakresie wypłaty odszkodowań 

za szkody wyrządzone przez dziki na obszarze strefy objętej ograniczeniami i ochronnej. 

Etap realizacji – RM przyjęła 17 lutego 2015 r. rozporządzenie z dnia 17 lutego 2015 roku 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji 

niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin na składanie 

wniosku o udzielenie pomocy do kierownika biura powiatowego ARiMR upływa 31 marca 

2015 r. 

7. Zespół rekomenduje wystąpienie do Ministra Środowiska z wnioskiem o: 

-  rozważenie możliwości zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie 

szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną tak, aby szacowanie odbywało się 

przez komisję, w skład której wchodziłby poszkodowany rolnik lub jego pełnomocnik oraz 

odpowiednio przeszkolony przedstawiciel organów samorządu gminnego i przedstawiciel 

koła łowieckiego. 

- umożliwienie redukcji populacji dzików w parkach narodowych i w rezerwatach przyrody 

za  pozwoleniem na odstrzał.  

- zastosowanie rozwiązania mającego na celu ograniczenie populacji dzików na obszarze 

północno-wschodniej Polski z uwagi na ich migrację. Ponadto przy opracowywaniu planów 

łowieckich kierować się wielkością populacji dzików na danym obszarze oraz wielkością 

powodowanych przez nie szkód. 

- dopuszczenie prawnej możliwości stosowania noktowizorów przez myśliwych w przypadku 

odstrzałów redukcyjnych na danym obszarze, pod pewnymi warunkami. 

- rozważenie możliwości stworzenia systemu pomocy finansowej dla kół łowieckich. 

Etap realizacji – w toku 
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8. Zespół rekomenduje rozwiązanie mające na celu ograniczenie populacji dzików/zwierząt 

łownych w kraju poprzez zmianę przepisów umożliwiającą dofinansowanie z budżetu 

państwa kosztów podejmowania przez właściwe organy administracji samorządowej decyzji o 

odłowie, odstrzale redukcyjnym, ograniczeniu populacji zwierzyny w przypadku gdy 

zwierzyna ta stanowi nadzwyczajne zagrożenie dla zdrowia zwierząt gospodarskich lub 

gospodarki człowieka. 

Etap realizacji – w toku 

 

2. Zespół ds. nacisków na instytucje unijne w sprawie polityki wsparcia polskich rolników 

wobec sytuacji kryzysowej na rynku wieprzowiny i mleka. 

Zespół odbył dwa spotkania : 16 i 19 lutego 2015r.  

Podczas obrad Zespół omawiał trudną sytuację  na rynku wieprzowiny i mleka.  

Propozycje dotyczyły działań pilnie potrzebnych dla poprawy sytuacji ekonomicznej 

rolników działających na tym rynku oraz skierowania wypracowanych postulatów w 

Zespołach ds. mleka i wieprzowiny do instytucji unijnych .  

W trakcie prac Zespołu ustalono, że wypracowane działania w Zespołach ds. mleka i 

wieprzowiny zostaną przesłane do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz 

COPA-COGECA.    

Podsumowanie prac Zespołu :  

Wniosek Polski dotyczący działań  na rynku mleka i wieprzowiny został wysłany do Komisji 

Europejskiej - do komisarza P. Hogana w dniu 23 lutego br.  

Wniosek ten zostanie też skierowany do Parlamentu Europejskiego – oraz do COPA-

COGECA w najbliższym czasie.  

Wniosek  Polski zawiera następujące postulaty:   

 podjęcie niezbędnych działań umożliwiających rozłożenie dla Polski opłaty za 

przekroczenie kwot mlecznych na okres co najmniej trzech lat na nie oprocentowane raty, 

 ustanowienie tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla producentów mleka w Polsce na 

wzór pomocy przyznanej producentom z krajów bałtyckich,  
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 uruchomienie refundacji wywozowych do przetworów mlecznych,  

 uruchomienie refundacji wywozowych na rynku wieprzowiny, co wzmocni 

konkurencyjność produktów pochodzących z UE i pomoże w zdobywaniu rynków zbytu, 

 wprowadzenie rekompensat dla producentów świń, którzy ponoszą straty w związku z 

obecną sytuacją rynkową, skutkami embarga rosyjskiego i afrykańskiego pomoru świń. 

 

3. Zespół ds. rynku mleka. 

Spotkanie zespołu odbyło się 16.02.2015 r. Jego uczestnikom została przedstawiona 

informacja o działaniach, jakie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło dotychczas na 

forum Komisji Europejskiej oraz Rady Ministrów ds. Rolnictwa i  Rybołówstwa w zakresie 

wsparcia sektora mleczarskiego, tj. wnioskowanie o: 

1. korektę współczynnika tłuszczowego w systemie kwot mlecznych; 

2. konwersję na  szczeblu krajowym niewykorzystanej kwoty sprzedaży bezpośredniej na 

kwotę dostaw; 

3. odstąpienie od obowiązku uiszczenia przez państwo członkowskie opłaty za 

nadprodukcję,  

4. rozłożenie opłaty karnej dla rolników na nieoprocentowane raty; 

5. urealnienie cen interwencyjnych dla masła i OMP; 

6. uruchomienie refundacji wywozowych do przetworów mlecznych. 

Podczas dyskusji zespół wypracował następujące wnioski: 

1) zawnioskowanie ponownie do KE o rozłożenie na raty dla państwa członkowskiego 

opłaty karnej za przekroczenie kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015; 

2) podjęcie działań legislacyjnych umożliwiających udzielenie podmiotom skupującym 

mleko kredytów preferencyjnych na zapłacenie kary należnej od rolników na okres 5 lat 

z możliwością częściowej spłaty kapitału, 

3) zawnioskowanie do KE o wypłatę rekompensat dla producentów mleka na wzór pomocy 

udzielonej  w krajach bałtyckich, tj. Litwie, Łotwie, Estonii i Finlandii. 
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Kolejne spotkanie Zespołu w uzgodnieniu z członkami Zespołu zostało zaplanowane na dzień 

25.02.2015 r. 

 

4. Zespół Ekspertów ds. Rynku Trzody Chlewnej. 

Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się 17.02.2015 r. Uczestnikom spotkania została 

przedstawiona informacja o działaniach, jakie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło 

dotychczas na forum Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i 

 Rybołówstwa w zakresie wsparcia sektora wieprzowiny, tj. wnioskowanie o: 

1. podjęcie działań stabilizacyjnych na rynku wieprzowiny, w tym uruchomienie dopłat do 

prywatnego przechowywania tego gatunku mięsa; 

2. wdrożenie refundacji wywozowych w sektorze wieprzowiny; 

3. przedłużenie okresu obowiązywania wsparcia rynku wieprzowiny ustanowionego 

rozporządzeniem nr 324/2014 do dnia 31 grudnia 2014 r. celem rekompensowania utraconych 

przychodów producentom świń znajdujących się na obszarze objętym ograniczeniami 

weterynaryjnymi związanymi z ASF; 

4. ponowne uruchomienie nadzwyczajnych środków wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce 

w związku z utrzymującymi się na rynku problemami wynikającymi z ograniczeń 

weterynaryjnych wprowadzonych w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń. 

W wyniku dyskusji zespół wypracował następujące wnioski: 

1) przeznaczenie środków, które miały pierwotnie sfinansować wsparcie projektowane 

w ramach rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, na program bioasekuracji, wprowadzany w związku z wystąpieniem 

w Polsce ASF; 

2) wystąpienie do KE o wypłatę rekompensat dla producentów świń, którzy ponieśli starty 

w związku z przedłużającą się trudną sytuacją na rynku wieprzowiny, na podstawie przepisów 

rozporządzenia PE i Rady nr 1308/2013 (środki zarządzania kryzysowego); 
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3) rozważenie możliwości podniesienia limitu wielkości ekonomicznej gospodarstwa 

uprawnionego do otrzymania pomocy wynoszącego obecnie 200 tys. EUR w ramach 

działania Modernizacja gospodarstw rolnych, poddziałania Wsparcie inwestycji w 

gospodarstwach rolnych w PROW 2014-2020. 

Kolejne spotkanie Zespołu w uzgodnieniu z członkami Zespołu zostało zaplanowane 

w tygodniu pomiędzy drugim a ósmym marca 2015 r. 

 

5. Zespół Opłacalności Produkcji Rolniczej, Grup Producentów, Dumpingu i Współpracy 

z Sieciami pod przewodnictwem. 

Na pierwszym posiedzeniu Zespołu przyjęto do realizacji  następujące  wnioski : 

1). Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa zostanie, w którym zaproponowano  możliwość udzielania gwarancji 

spłaty kredytów objętych bankowym programem naprawczym udzielonych  grupom 

producentów owoców i warzyw o grupy producentów trzody chlewnej, 

2). Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zostanie zobowiązany  do 

oceny  mechanizmu działania dumpingu w zakresie handlu wewnętrznego w UE w sektorze 

produktów rolnych, 

3). Pomoc realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 

zostanie ukierunkowana na wspieranie wdrażania w gospodarstwach rolnych nowych 

technologii produkcji rolnej warunkujących obniżenie kosztów i tym samym zwiększenie 

opłacalności  produkcji rolnej. 

 

6. Zespół Dialogu Społecznego. 

17 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie poświęcone przygotowanemu w Ministerstwie 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektowi ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w 

Rolnictwie. Projekt ten partnerzy społeczni otrzymali do zaopiniowania w trybie 

prekonsultacji.  
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Uwagi partnerów społecznych dotyczące projektu ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu 

Społecznego w Rolnictwie odnosiły się przede wszystkim do składu Komisji oraz 

reprezentatywności organizacji. Organizacje rolnicze zaproponowały rozszerzenie 

reprezentacji strony rządowej o przedstawicieli Ministra Gospodarki i Ministra Środowiska,  

a strony społeczno–gospodarczej o przedstawicieli przetwórców, przemysłu oraz sieci 

handlowych.  

Odnośnie reprezentatywności organizacje rolnicze zgłosiły uwagę, iż ze względu na strukturę 

swoich organizacji nie będą w stanie wykazać członków na podstawie ewidencji producentów 

prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Także ze strony 

organizacji pracodawców został zgłoszony wniosek o doprecyzowanie kryteriów 

reprezentatywności dla tych organizacji. 

Organizacje rolnicze zaakceptowały zaproponowane w projekcie ustawy uznanie  

w okresie przejściowym za reprezentatywne społeczno–zawodowe organizacje rolników 

 i związki zawodowe rolników indywidualnych, które w 2014 r. otrzymały dotację celową 

przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w ponadnarodowych 

organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych 

wobec instytucji Unii Europejskiej.  

Zespół przyjął następujące ustalenia: 

1) w dalszych pracach procedowany będzie projekt ustawy przedstawiony przez Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi;  

2) w skład Komisji będą wchodziły trzy strony: strona rządowa, strona społeczno-zawodowa i 

strona gospodarcza;  

3) partnerzy społeczni do dnia 20 lutego 2015 r. przekażą propozycje dotyczące określenia 

reprezentatywności organizacji;  

4) zaakceptowano przyjętą w ustawie ewidencję producentów za podstawę ustalenia 

członkostwa w celu wykazania reprezentatywności społeczno-zawodowych organizacji 

rolników i związków zawodowych rolników indywidualnych.     
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Kolejnym etapem prac nad projektem ustawy będzie rozpatrzenie uwag przekazanych przez 

partnerów społecznych.  

Następne spotkanie Zespołu odbędzie się w dniu jutrzejszym, tj. 24 lutego br. Tematem 

będzie omówienie funkcjonowania organizacji rolniczych w Niemczech, Francji i we 

Włoszech oraz dyskusja na temat uwag zgłoszonych przez organizacje rolnicze do projektu 

ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie. 

 

7. Zespół do Spraw Obrotu Ziemią. 

Na posiedzeniu Zespołu do spraw Obrotu Ziemią, które odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi w dniu 16 lutego 2015 r. ustalono, co następuje: 

1) w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa należałoby:  

a)  uchylić przepis, zgodnie z którym pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwanego dalej jako „Zasób”, przysługuje byłym 

właścicielom tych nieruchomości lub ich spadkobiercom; 

b) wprowadzić zapis, zgodnie z którym jeden podmiot (osoba fizyczna lub prawna) mógłby 

nabyć z Zasobu łącznie nie więcej niż 500 ha użytków rolnych, przy czym do powierzchni tej 

wliczałoby się również powierzchnie gruntów uprzednio nabytych z Zasobu; oznaczałoby to, 

że podmiot, który kiedykolwiek w sumie nabył 500 ha użytków rolnych, nie będzie mógł 

nabyć gruntów z Zasobu;  

c) umożliwić nabycie nieruchomości Zasobu w przetargach ograniczonych przez grupy 

producentów rolnych; 

2) do momentu uchwalenia nowych regulacji w zakresie gospodarowania nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa na uzasadniony wniosek izby rolniczej Agencja Nieruchomości 

Rolnych nie będzie przeznaczać do sprzedaży nieruchomości Zasobu, wyłączonych z umowy 

dzierżawy na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o 

gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1382), do których byłemu właścicielowi lub jego 

spadkobiercom przysługuje pierwszeństwo w nabyciu; 
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3) w umowach sprzedaży nieruchomości rolnych Zasobu zawieranych z podmiotami, którym 

przysługuje pierwszeństwo nabycia, Agencja powinna umieszczać zapisy o prawie odkupu 

oraz zakazie ustanawiania hipoteki na tych nieruchomościach pod rygorem zapłaty 40% ceny 

sprzedaży (w związku z pojawiającymi się wątpliwościami natury formalno-prawnej Agencja 

zleci sporządzenie w tym zakresie ekspertyzy prawnej); 

4) powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Zespół do spraw analizy poselskiego 

projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

przeanalizuje możliwość wprowadzenia do ww. projektu ustawy regulacji polegających na: 

a) zaliczaniu powierzchni nieruchomości rolnej odpowiadającej udziałowi rolnika w spółce, 

która jest posiadaczem tej nieruchomości do powierzchni gospodarstwa rodzinnego tego 

rolnika, 

b) ograniczeniu obrotu udziałami lub akcjami spółek prowadzących działalność rolniczą. 

5) sprzedaż nieruchomości Zasobu w dalszym ciągu w pierwszej kolejności odbywać się 

będzie na rzecz rolników indywidualnych. 


