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Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca br., znak ZIR/DL/907/2022, poniżej przedstawiam 

informacje na temat działań podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w zakresie tematyki wskazanej w przedmiotowym piśmie. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 marca 2022 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, umożliwiono producentom rolnym 

dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych, którym zagraża utrata płynności finansowej 

w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19 i którzy złożyli 

wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w  ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r. - na dofinansowanie zakupu nawozów 

mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez  w 

 okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

Wysokość pomocy, nie może przekroczyć iloczynu:

1) deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności w  rozumieniu 

przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego powierzchni 

upraw rolnych, jednak nie więcej niż 50 ha i stawki pomocy;
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2) liczby ton nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe 

zawierające magnez, zakupionych w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 

15 maja 2022 r., i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno 

nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od dnia 

1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r., i średniej ceny danego typu nawozu 

mineralnego:

a) ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu albo

b) wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości 

dowodowej dokumentujących zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 

15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno 

nawozowe zawierające magnez.

Wysokość stawki pomocy wynosi:

1) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz 

łąk i pastwisk;

2) 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych, z  wyłączeniem 

powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania „Działanie rolno-

środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020, za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach 

których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia.

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na 

 wniosek tego producenta złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez 

Agencję na jej stronie internetowej. Wniosek, będzie można złożyć  raz do dnia 

16 maja 2022 r. 

Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że przedmiotowa pomoc 

została notyfikowana Komisji Europejskiej jako pomoc udzielana zgodnie z Komunikatem 

Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki 

w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Pomoc będzie mogła być udzielana 

po pozytywnej decyzji KE o zgodności tego programu pomocy ze wspólnym rynkiem.



Odnośnie do pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy w 2021 

roku, uprzejmie informuję, że został złożony wniosek o wprowadzenie do wykazu prac 

legislacyjnych Rady Ministrów projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który ma na celu m.in. stworzenie 

podstawy prawnej do uruchomienia pomocy producentów rolnych, których uprawy zostały 

zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2021 r. w formie dotacji, 

których wysokość będzie uzależniona od wysokości szkód na danej powierzchni został 

zgłoszony. Po wpisaniu ww. projektu rozporządzenia do wykazu prac legislacyjnych Rady 

Ministrów zostanie on przesłany do konsultacji publicznych i międzyresortowych, 

a następnie zostanie przedłożony Radzie Ministrów (planuje się, że jeszcze w kwietniu br.).   

Z poważaniem

Henryk Kowalczyk

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości: 

1. Krajowa Rada Izb Rolniczych

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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