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W odpowiedzi na pismo z dnia 3 września 2020 r., w sprawie pomocy finansowej w związku
z wystąpieniem COVID-19, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że
realizowana obecnie nadzwyczajna, jednorazowa ryczałtowa pomoc finansowa w wybranych
sektorach, na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na
operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach
działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1467), została opracowana
na podstawie wytycznych zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE)

2020/872 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu
do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w odpowiedzi
na epidemię COVID-19 (Dz. Urz. UE L 204 z 26.6.2020, str. 1). Zgodnie z rozporządzeniem (UE)
2020/872, wsparcie ma zaradzić problemom związanym z płynnością, które zagrażają ciągłości
działalności rolników w danym sektorze. Wsparcie powinno być przyznawane na podstawie
obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, które

mogą obejmować sektory produkcyjne,

rodzaje rolnictwa, struktury gospodarstw, rodzaje wprowadzania produktów rolnych do obrotu czy
liczbę zatrudnionych pracowników sezonowych.
Biorąc pod uwagę wysokość strat w poszczególnych sektorach produkcji rolnej, jak również
ograniczony budżet na realizację przedmiotowej pomocy, pomoc została skierowana dla rolników
indywidualnych prowadzących działalność w obszarze sektorów, w których zidentyfikowano

największe potrzeby w zakresie natychmiastowego wsparcia, którego celem jest rekompensata
przynajmniej części strat, jakie rolnicy ponieśli w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19. Wobec
powyższego pomoc jest udzielana w sektorze wołowiny, mleka, wieprzowiny, drobiu, kóz, owiec oraz
roślin ozdobnych pod osłonami grzewczymi.
Należy nadmienić, że gęsi rzeźne stanowią jedynie około 2% drobiu rzeźnego w Polsce, a okres
ponoszenia największych strat dochodów rolników prowadzących produkcję żywca drobiowego
przypadł głównie na miesiące marzec i kwiecień 2020 r., kiedy to, z uwagi na zamknięcie lub znaczne
ograniczenie funkcjonowania wielu lokalnych miejsc handlu detalicznego, zamknięcie sektora usług
hotelarskich i gastronomicznych w wielu krajach UE, nastąpił niespodziewany i gwałtowny spadek
popytu na produkty rolne i w konsekwencji spadek cen.
Wylęgi gęsi rozpoczynają się w miesiącach styczeń - luty. W roku 2020 r. wylęgi rozpoczęły się
w lutym, a z zakładów wylęgu drobiu zostało oddanych do chowu blisko 170 tys. gęsi. Ze względu na
sezonowość produkcji gęsi, ich uboje odbywają się w okresie maj – grudzień danego roku. Według
danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej notowania cen skupu gęsi rzeźnych
kierowanych do uboju, w 2020 r. miały miejsce od 19 tygodnia tj. 4-10.05.2020 r. W latach 2017-2019
notowania cen skupu gęsi kierowanych do uboju rejestrowano odpowiednio od 17 kwietnia; 23
kwietnia oraz 20 maja. W tej sytuacji, w przypadku producentów gęsi pomoc obejmie głównie tą
grupę producentów, którzy rozpoczęli tucz gąsiąt wylężonych w miesiącu lutym 2020 r. i którzy
kierowali do uboju gęsi w okresie 15 marzec – 15 czerwiec 2020 r., czyli w okresie największych
spadków cen spowodowanych wystąpieniem epidemii COVID-19.
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