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Dotyczy: odpowiedzi na stanowisko XII Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby 

Rolniczej VI kadencji z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie aktualnych problemów w 

rolnictwie.

Szanowni Państwo,

odpowiadając na stanowisko XII Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

VI kadencji z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie aktualnych problemów w rolnictwie, 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawia stosowne informacje.

Odnosząc się do obaw, co do opóźnień w wydaniu przepisów krajowych wdrażających 

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 -2027 (PS dla WPR na lata 

2023-2027), należy wyjaśnić, że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają 

zaawansowane prace nad ustawą o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej na 

lata 2023-2027. Równolegle prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wydanie 

aktów wykonawczych do ww. ustawy w zakresie, m.in. zasad i trybu przyznawania 

poszczególnych płatności (płatności bezpośrednie oraz wybrane działania PROW) oraz 

aktów wykonawczych do ustaw z nią powiązanych. W najbliższym czasie projekty tych 

aktów zostaną skierowane do uzgodnień i konsultacji publicznych. Trwają także 

zaawansowane prace nad wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, określającymi 



szczegółowe warunki i zasady realizacji niektórych interwencji PS dla WPR na lata 2023-

2027 (w odniesieniu do części z nich rozpoczęto już proces opiniowania).

W zakresie zastrzeżeń dotyczących aplikacji do składania wniosków suszowych, 

informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 

2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (1) od  2020 roku została uruchomiona 

publiczna aplikacja, za pośrednictwem której szacowane są szkody powstałe w wyniku 

suszy, w  celu usprawnienia procesu szacowaniu strat w  uprawach rolnych 

spowodowanych przez suszę. 

W bieżącym roku wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy złożyło 

ponad 250 tys. producentów rolnych, w tym od 16 października 2022 r. wnioski złożyło 

blisko 200 tys. producentów rolnych.

Duża liczba wejść na stronę jednocześnie powodowała jej czasowe nadmierne obciążenie, 

które skutkowało przejściowym ograniczeniem pobierania plików z aplikacji suszowej.

Administratorem publicznej aplikacji jest Centralny Ośrodek Informatyki, który zapewnia 

dostępność w zakresie działania aplikacji oraz usuwa problemy systemowe.

Publiczna aplikacja, za pomocą której określana jest wysokość szkód spowodowanych w 

uprawach rolnych przez suszę, udostępniana jest przez ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, pod adresem elektronicznym wskazanym na stronie internetowej tego 

ministra. Obecnie zadania z zakresu informatyzacji należą do kompetencji Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów.  

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że ustawą z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie 

ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadzono przepisy 

zgonie z którymi Agencja może, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, 

utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w celu realizacji zadań polegających 

na zapewnieniu rozwoju systemów i rozwiązań teleinformatycznych służących realizacji 

zadań Agencji, w szczególności przez:

1) budowę systemów lub rozwiązań teleinformatycznych;

2) rozbudowę lub unowocześnienie istniejących systemów lub rozwiązań 

teleinformatycznych;

3) utrzymanie systemów lub rozwiązań teleinformatycznych.

Na podstawie powyższych przepisów utworzona została spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Agro Aplikacje. 



Reagując na komentarz dotyczący niskiego budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej 

Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przeznaczonego na realizację ambitnych celów 

klimatycznych i środowiskowych należy wyjaśnić, że realizacja Europejskiego Zielonego 

Ładu w rolnictwie będzie odbywała się nie tylko za pomocą instrumentów Wspólnej 

Polityki Rolnej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęło priorytetowe założenie, 

wskazujące, że cele Europejskiego Zielonego Ładu realizowane będą w sposób, który nie 

zaszkodzi polskiemu rolnictwu. Podstawowym celem PS dla WPR na lata 2023-2027 jest 

zapewnienie warunków dla dalszego rozwoju rolnictwa oraz zachowanie 

konkurencyjności, w tym poprzez utrzymanie potencjału eksportowego.

Zaproponowane przez MRiRW w PS dla WPR na lata 2023-2027 interwencje zostały 

więc opracowane w sposób, dostosowany do oczekiwań i możliwości polskiego rolnictwa 

(np. zaproponowano szereg dobrowolnych działań - zarówno w I jak i II filarze - 

dodatkowo z możliwością ich realizacji w różnych wariantach).

Należy też wskazać, że Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) systematycznie 

przeprowadza szkolenia dla doradców rolniczych, przede wszystkim doradców wpisanych 

na listy doradców rolniczych. Dotychczas, w oparciu o aktualne informacje, odbyły się 

szkolenia na temat ekoschematów, warunkowości oraz metodyk doradzania, które uległy 

zmianie w związku z zatwierdzeniem PS dla WPR na lata 2023-2027 i planowanym 

rozpoczęciem jego wdrażania w 2023 r.

Równocześnie resort rolnictwa planuje dalsze szkolenia w 2023 r., mające na celu 

uszczegółowienie wiedzy na temat interwencji PS dla WPR na lata 2023-2027, w związku 

z procedowanym obecnie projektem ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki 

rolnej na lata 2023-2027 oraz rozporządzeniami wykonawczymi i wytycznymi 

dotyczącymi poszczególnych interwencji. 

W nawiązaniu do spostrzeżeń dotyczących sytuacji handlowej uprzejmie informujemy, że 

po agresji Rosji na Ukrainę odnotowano wzrost przewozu produktów rolnych, głównie 

zbóż, przez polską granicę. Wynika to z ograniczenia wywozu tych produktów z Ukrainy 

przez porty Morza Czarnego. Do Polski przywożona jest głównie kukurydza. Korytarze 

solidarnościowe mają za zadanie pomóc Ukrainie w wywozie m.in. zbóż oraz 

zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe w krajach charakteryzujących się ich 

deficytem.



Zwiększonemu przywozowi kukurydzy z Ukrainy do Polski towarzyszy proporcjonalnie 

wyższy wywóz zbóż z Polski. Niemniej, zwiększona podaż kukurydzy na rynek krajowy 

wynika także z faktu, że zbiory kukurydzy w Polsce w 2022 r. były historycznie wysokie 

i szacowane są przez Główny Urząd Statystyczny na 8,5 mln ton, tj. o niemal 1 mln ton 

więcej niż w roku ubiegłym. 

Informujemy, że spółka Elewarr sp. z o.o. w czasie żniw kukurydzianych oraz po nich 

prowadziła na bieżąco skup polskiej kukurydzy mokrej po cenach rynkowych. Spółka 

posiada swoje oddziały również na południowym wschodzie Polski. 

Mając na uwadze, że wprowadzenie takiego zakazu nie jest możliwe ze względu na 

obowiązujące umowy międzynarodowe zarówno pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą jak 

i zasady Światowej Organizacji Handlu, jednym z istotnych obecnie działań w celu 

zbilansowania rynku jest intensyfikacja wywozu produktów rolnych poza granice Polski 

zarówno do krajów UE charakteryzujących się ich deficytem jak i do krajów trzecich 

uzależnionych od importu. Elewarr sp. z o. o., która jest częścią Krajowej Grupy 

Spożywczej S.A. realizuje projekt pn. „Spichlerz Północy”, którego celem jest 

rozbudowanie powierzchni magazynowej w północnej Polsce. Magazyny zbożowe na 

północy kraju mają szczególne znaczenie ze względu na to, że znajdują się w bliskiej 

odległości portów, przez które w dużym stopniu realizowany jest wywóz zbóż z kraju, 

a także tranzyt ukraińskich zbóż. Elewarr Sp. z o.o. coraz aktywniej uczestniczy, także 

w eksporcie  polskiej pszenicy drogą morską.

Polska systematycznie na forum Komisji Europejskiej zgłaszała kwestię zwiększonego 

obrotu zbożami oraz obciążenia infrastruktury magazynowej i transportowej, zwłaszcza 

w regionach kraju graniczących z Ukrainą. W związku z tym Polska, oprócz działań 

podejmowanych na terenie kraju, wnioskuje do Komisji Europejskiej o wsparcie na rzecz 

poprawy tej infrastruktury w celu umożliwienia tranzytu jak największej ilości tych 

produktów do krajów charakteryzujących się ich deficytem. Na dalszy rozwój korytarzy 

solidarnościowych i wsparcie globalnego bezpieczeństwa żywnościowego ma zostać 

przeznaczony 1 miliard euro. Przeznaczenie takiej kwoty zapowiedziały we wspólnej 

deklaracji wydanej 11 listopada 2022 r. Komisja Europejska, Polska, Czechy, Rumunia, 

Słowacja, Republika Mołdawii i Ukraina oraz Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski 

Bank Odbudowy i Rozwoju, a także Bank Światowy.

Ponadto Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Henryk Kowalczyk 

wystosował do Komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego pismo z prośbą 



o podjęcie działań ukierunkowanych na ochronę polskiego rynku zbóż oraz rzepaku 

wobec nadzwyczajnych okoliczności związanych z nienotowanym nigdy wcześniej 

poziomem importu z Ukrainy, w celu stabilizacji sytuacji na tych rynkach i łagodzenia 

niepokojów społecznych. O podobne działania do Komisji Europejskiej zwracają się 

również inne państwa członkowskie sąsiadujące z Ukrainą bądź takie dla których napływ 

produktów rolnych jest dotkliwy. Planowane są kolejne działania na forum UE w tej 

sprawie.

Komisja Europejska potwierdziła, że dostrzega problem, analizuje możliwości jego 

rozwiązania i monitoruje bardzo uważnie import produktów rolnych na teren UE, w tym 

do krajów sąsiadujących z Ukrainą.

Niemniej, należy mieć na uwadze, że wpływ na ceny ma nie tylko nasze sąsiedztwo 

z Ukrainą, ale również sytuacja cenowa na światowych rynkach rolnych i w kraju. Ceny 

zbóż i rzepaku na krajowym rynku podążają za cenami na świecie. W przypadku nasion 

rzepaku notowano rekordowe ceny nasion w maju i czerwcu br. zarówno na giełdzie 

Matif jak i w Polsce, a następnie ceny zaczęły systematycznie spadać.  W bieżącym roku 

zbiory rzepaku i rzepiku w Polsce ocenia się na ok. 3,6 mln t, tj. o ok. 13% więcej od 

zbiorów ubiegłorocznych. Zbiory rzepaku w UE również są wyższe od zeszłorocznych o 

niemal 14% i wynoszą 19,4 mln ton.  Tak wysoka podaż surowca wpływa również na 

ceny.  

Jednocześnie z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW 

wynika, że w okresie 12-18 grudnia 2022 r. średnia cena netto kukurydzy mokrej 

w Polsce wzrosła o prawie 6% w porównaniu do ceny sprzed tygodnia i wynosiła 837 

zł/t. Cena ta była wprawdzie o ok. 7% niższa niż miesiąc temu, ale o ok. 57% wyższa niż 

2 lata temu. Natomiast ceny pozostałych zbóż, w tym kukurydzy suchej, spadły w ciągu 

ostatniego miesiąca o ok. 2,5-4%, niemniej jednak są wyższe od cen sprzed wybuchu 

wojny w Ukrainie od ok. 9 do ponad 22%. Jak wspomnieliśmy wcześniej ceny zbóż na 

krajowym rynku podążają za cenami na świecie. W okresie przedświątecznym, po 

wcześniejszym okresie spadków cen, odnotowywano wzrosty cen zbóż (zarówno 

kukurydzy jak i pszenicy) na europejskiej giełdzie MATIF oraz na giełdzie amerykańskiej. 

Odnosząc się natomiast do kwestii dotyczącej wzmocnienia kontroli nad przepływem 

płodów rolnych z Ukrainy wyjaśnić należy, że zasady prowadzenia granicznej kontroli 

fitosanitarnej (tj. kontroli pod kątem występowania szkodników i patogenów roślin) 

towarów importowanych z państw trzecich (w tym z Ukrainy) określają przepisy Unii 

Europejskiej stosowane w sposób bezpośredni we wszystkich państwach członkowskich 



Unii Europejskiej. Z przepisów tych wynika jednoznacznie, że wszystkie przesyłki 

zawierające zboże przeznaczone do siewu muszą zostać poddane kontroli fitosanitarnej 

w przypadku wwozu na teren Unii Europejskiej. Kontrole takie wykonywane są przez 

pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.  

Natomiast ziarno importowane z innym przeznaczeniem – paszowe lub konsumpcyjne – 

zgodnie z przepisami Unii Europejskiej nie podlega obowiązkowi granicznej kontroli 

fitosanitarnej. Należy także podkreślić, że kontrole monitoringowe przeprowadzane przez 

Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa jeszcze przed wybuchem wojny na 

Ukrainie nie stwierdzały ryzyka fitosanitarnego związanego z importem zbóż z tego kraju. 

Z kolei zasady kontroli ziarna konsumpcyjnego przeznaczonego do produkcji żywności 

prowadzone są przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS), która nadzorowana jest przez 

Ministra Zdrowia. 

Zaznaczyć jednak należy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji rolniczych 

oraz w trosce o bezpieczeństwo konsumentów w ramach współpracy z Ministerstwem 

Zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi finansuje badanie dotyczące 

bezpieczeństwa żywności dodatkowych, wykraczających poza podstawowe 

zobowiązania prawne, 500 próbek importowanych z państw trzecich płodów rolnych pod 

kątem pozostałości środków ochrony roślin. Próby pobierane są przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a badane w laboratorium Instytutu Ogrodnictwa - 

Państwowego Instytutu Badawczego. 

W zawiązku z pojawiającymi się sygnałami, iż sprowadzane z Ukrainy ziarno zbóż może 

nie spełniać wymagań w zakresie bezpieczeństwa żywności, w połowie roku Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej z prośbą 

o pobranie interwencyjnie próbek towarów importowanych z Ukrainy, które stanowiły 

największy wolumen importu (pszenica, słonecznik, rzepak i rzepik). Próbki zostały 

pobrane w okresie od początku czerwca do połowy lipca br.

Tym samym bezpieczeństwo importowanych towarów jest stale kontrolowane przez 

powołane do tego służby.  

Z kolei odnosząc się do poruszanej przez Wielkopolską Izbę Rolniczą sprawy nowych 

przepisów Unii Europejskiej dotyczących stosowania środków ochrony roślin należy 

wyjaśnić, iż dla przeniesienia celów Europejskiego Zielonego Ładu dotyczących 

ograniczenia stosowania środków ochrony roślin na poziom prawa unijnego Komisja 

Europejska opracowała projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany 

rozporządzenia (UE) 2021/2115. 



Projektowane rozporządzenie ma zastąpić obowiązującą obecnie dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ramy 

wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

Stanowisko Rządu RP wobec projektu, w jego obecnym brzmieniu zaproponowanym 

przez Komisję Europejską, jest zdecydowanie negatywne. 

W ocenie Rządu RP proponowane w projekcie rozwiązania mogą mieć negatywny wpływ 

na bezpieczeństwo żywnościowe i konkurencyjność unijnego rolnictwa, a także 

prowadzić do zwiększenia uzależnienia unijnego systemu żywnościowego od importu 

żywności. Powyższe zastrzeżenia są szczególnie aktualne w kontekście zdarzeń 

zakłócających łańcuchy dostaw, jak pandemia COVID-19 i wojna na Ukrainie. 

Główne zastrzeżenia Rządu RP wobec projektu dotyczą w szczególności:

 przeniesienia 50% celów redukcyjnych dotyczących stosowania środków ochrony 

roślin i ryzyka związanego z ich użyciem na poziom państw członkowskich,

 całkowitego zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach wrażliwych, w 

tym na obszarach NATURA 2000 i obszarach wyznaczonych na podstawie 

dyrektywy wodnej, wykluczającego de facto możliwość prowadzenia produkcji 

rolniczej,

 licznych obciążeń administracyjnych nakładanych na rolników i administrację, takich 

jak:

 obowiązkowe korzystanie z doradztwa, 

 prawnie wiążące metodyki integrowanej ochrony roślin,

 elektroniczny rejestr integrowanej ochrony roślin,

 szczegółowe obowiązki informacyjne wobec Komisji Europejskiej,

 szerokich i nieprecyzyjnych kompetencji dla Komisji Europejskiej. 

W ocenie Rządu RP proponowane przez Komisję Europejską rozwiązania nie zostały przy 

tym uzasadnione naukowo, a sporządzona dla projektu ocena wpływu budzi szereg 

zastrzeżeń, co do rzetelności jej sporządzenia. Powyższe zastrzeżenia Polska prezentuje 

konsekwentnie w trakcie prac nad projektowanym rozporządzeniem. Polska 

współpracuje przy tym ściśle z państwami, które podzielają podobne zastrzeżenia wobec 

projektu. Sprawa omawiana była również na forum Grupy Wyszehradzkiej.

Wyrazem tej współpracy było wniesienie pod obrady Rady UE ds. Rolnictwa 

i Rybołówstwa w dniu 21 marca 2022 r. opracowanego z inicjatywy Polski i Estonii 

wspólnego dokumentu podpisanego łącznie przez 12 państw członkowskich, 



przedstawiającego obawy wobec przygotowywanych przepisów (dokument 

prezentowany był przez Polskę). 

Propozycje alternatywne dla proponowanych przez Komisję Europejską zostały 

przedstawione podczas posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 13 czerwca 

2022 r. – wspólny dokument został podpisany przez 10 państw członkowskich (w tym 

Polskę), a prezentowany był przez Estonię. 

Następnie, podczas posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 26 

września 2022 r. Polska przedstawiała wspólne wezwanie Komisji Europejskiej do 

uzupełnienia oceny wpływu dla projektu rozporządzenia, podpisane przez 11 państw 

członkowskich. W wyniku ww. inicjatywy Polski i braku reakcji ze strony Komisji 

Europejskiej, w dniu 19 grudnia 2022 Rada przyjęła decyzję wzywającą Komisję 

Europejską do przeprowadzenia dodatkowych analiz celem rzetelnego przedstawienia 

skutków przyjęcia proponowanych rozwiązań. Do tego czasu prace nad projektem będą 

mogły być kontynuowane wyłącznie w zakresie aspektów technicznych. 

W celu wsparcia polskich rolników, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów nawozów, 

spowodowanego obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami, 

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, opracował w 2022 r. program pomocowy przeznaczony 

na wsparcie sektora rolnego w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Polska jako jedyna 

zastosowała mechanizm dopłaty do zakupionych nawozów mineralnych. Ponad 418 tys. 

rolników otrzymało 2,6 mld zł z  tytułu pomocy do zakupu nawozów  mineralnych.  

Zadanie realizowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dostrzegając 

problemy rolników związane ze wzrostem cen środków produkcji, w tym nawozów 

i środków ochrony roślin, w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia  2022 r. 

wprowadzony został zerowy podatek VAT na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię 

ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą. Należy zaznaczyć, iż 

pomimo, że ceny nawozów mineralnych znajdują się nadal na bardzo wysokich 

poziomach, to odnotowane w październiku i listopadzie br. obniżki cen mogą być 

początkiem odwrócenia trendu wzrostowego i przekształcenia go w tendencję 

spadkową, tym bardziej że ceny gazu na europejskim rynku są w wyraźnym trendzie 

spadkowym. Ponadto, sytuacja w zakresie wolumenu importu nawozów mineralnych 

powoli się poprawia, na co wskazuje wzrost importu, nie tylko nawozów azotowych, ale 

również wieloskładnikowych.

Odnosząc się do sytuacji producentów trzody chlewnej informujemy, że długookresowa 

tendencja spadku pogłowia świń oraz redukcji liczby gospodarstw utrzymujących świnie 



uzasadniana jest efektem spadku opłacalności chowu wyrażającego się relatywnym 

tanieniem trzody względem zbóż i pasz oraz relatywnym drożeniem prosiąt względem 

żywca wieprzowego. Zmiany wymienionych relacji odpowiadają za wzrost dwu 

najważniejszych składników kosztów produkcji, tj. pasz i prosiąt. Po dwóch trudnych 

latach dla producentów trzody chlewnej, w 2022 r. nastąpiła poprawa sytuacji cenowej 

co ułatwia prowadzenie produkcji w sytuacji wysokich kosztów. Niewątpliwie sytuacja 

na rynku trzody chlewnej jest nadal trudna i niepewna, m.in. w kontekście ASF, czy 

dalszego rozwoju unijnego i globalnego rynku wieprzowiny. Istotne pozostają takie 

czynniki, jak dalszy rozwój relacji cenowych trzody względem zbóż i pasz, skala i rodzaj 

produkcji gwarantującej producentom zysk oraz możliwości zbytu wieprzowiny w skali 

rynku UE przy zmniejszającym się imporcie z Chin. 

W 2022 r. dla producentów świń w Polsce wdrożono wsparcie finansowe zarówno 

z budżetu krajowego, jak również w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej, 

uruchomionej w oparciu o środki unijne w związku zaburzeniami na rynkach rolnych po 

wybuchu wojny na Ukrainie. Łącznie w ramach tego wsparcia producentom świń 

wypłacono ok. 600 mln zł. Nadzwyczajna pomoc finansowa dla producentów świń 

zgłaszających urodzenia prosiąt realizowana na podstawie rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) 2022/467 z dnia 23 marca 2022 r. przewidującego 

nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów w sektorach rolnych ( Dz. Urz. 

UE. L 96 str. 4) miała charakter pomocy jednorazowej i była uruchomiona m.in. z uwagi 

na rosnące koszty produkcji. Pula środków udostępnionych na mocy ww. 

rozporządzenia poszczególnym państwom członkowskim Unii Europejskiej, w tym, 

Polsce, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów tego rozporządzenia musiała 

zostać wypłacona rolnikom do 30 września 2022 r. 

Ponadto, odnosząc się do kwestii ponownego wsparcia producentów trzody chlewnej w 

cyklu zamkniętym, uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na kryzys gospodarczy 

wywołany inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę PROW 2014-2020, rozszerzono o 

nowy instrument wsparcia pn. „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem 

rosyjskiej inwazji na Ukrainę” w ramach działania „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie 

dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie 

dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę (2). Działanie to jest jednorazowym, 

nadzwyczajnym mechanizmem będącym odpowiedzią na problemy z płynnością 

finansową zagrażającą ciągłości działalności rolniczej. Budżet na to działanie wynosi 

prawie 155 mln euro. Poprzez wypłatę pomocy rolnikom udzielane będzie wsparcie 



mające na celu zrekompensowanie zwiększonych kosztów (wysokie ceny pasz, i innych 

środków produkcji) i tym samym utrzymanie płynności finansowej gospodarstw oraz 

produkcji rolnej w tych gospodarstwach. Przy ustalaniu wysokości wsparcia brano pod 

uwagę zarówno wzrost kosztów produkcji, w tym energii i pasz, jak i niepewność 

związaną z inwazją rosyjską na Ukrainę. Wysokość wsparcia wynosić będzie co najmniej 

2,4 tys. zł i nie więcej niż 15 000 euro (ok. 70 tys. zł) na rolnika (maksymalny limit 

określony w przepisach rozporządzenia UE). Wysokość pomocy będzie uzależniona od 

wielkości gospodarstwa rolnego mierzonej historyczną skalą produkcji (zróżnicowanie 

poszczególnych przedziałów ze względu na wielkość produkcji).

Stawka pomocy wynosi:

1) 2400 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne 

w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co 

najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 24 sztuk,

2) 5000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne 

w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co 

najmniej 25 sztuk i nie więcej niż 49 sztuk,

3) 10 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne 

w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co 

najmniej 50 sztuk i nie więcej niż 99 sztuk,

4) 20 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne 

w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co 

najmniej 100 sztuk i nie więcej niż 199 sztuk,

5) 30 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne 

w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co 

najmniej 200 sztuk i nie więcej niż 299 sztuk,

6) 40 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne 

w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co 

najmniej 300 sztuk i nie więcej niż 399 sztuk,

7) 50 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne 

w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co 

najmniej 400 sztuk i nie więcej niż 499 sztuk,

8) 60 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne 

w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co 

najmniej 500 sztuk i nie więcej niż 599 sztuk,



9) 70 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne 

w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co 

najmniej 600 sztuk 

– zwierząt gatunku świnia (Sus scrofa) urodzonych w siedzibie stada posiadacza tych 

zwierząt w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Ogłoszenie terminu naboru wniosków zostało zaplanowane na drugą połowę stycznia 

2023 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi termin naboru 

wniosków wskazując konkretna datę rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków.

Ponadto, w celu obniżenia kosztów produkcji świń, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (3), w 

którym wprowadza się limit zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji świń. Projekt ustawy będzie przedmiotem 

konsultacji publicznych.

Odnosząc się do spostrzeżeń dot. Krajowego Planu Odbudowy, uprzejmie informujemy, 

że w dniu 17 czerwca 2022 r. Rada UE zaakceptowała decyzję ws. polskiego Krajowego 

Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Zgodnie z art. 14ll ust. 1 ustawy z 

dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, inwestycje w ramach 

planu rozwojowego (KPO), których realizacja jest finansowana ze środków wsparcia 

bezzwrotnego (a do takich należy m.in. inwestycja A1.4.1. Inwestycje na rzecz 

dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy 

odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu), o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia 2021/241, w zakresie objętym finansowaniem z tego wsparcia są 

finansowane ze środków pochodzących z budżetu środków europejskich lub ze 

środków PFR, o których mowa w art. 16a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie 

instytucji rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 760 i 1079). 

Dzięki przyjętemu rozwiązaniu możliwe jest wyprzedzające finansowanie dla części 

inwestycji KPO nawet przed złożeniem wniosku o płatność do Komisji Europejskiej na 

zasadach określonych w art. 24 ust. 2 rozporządzenia 2021/241. 

Dlatego też MRiRW zrealizowało już 4 nabory wniosków w ramach inwestycji A1.4.1.:



 od 17 października 2022 r. do 15 listopada 2022 r. – nabór wniosków dot. 

wsparcia wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub 

środowiska w gospodarstwach rolnych;

 od 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r. – nabór wniosków dot. 

wsparcia przedsięwzięć realizowanych przez rolników i rybaków z zakresu 

przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, 

rybołówstwa lub akwakultury;

 od 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r. – nabór wniosków dot. 

wsparcia przedsięwzięć realizowanych przez mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa lub 

wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;

 od 17 października 2022 r. do 28 listopada 2022 r. - nabór wniosków dot. 

wymiany słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu.

W ramach naboru wniosków dla MŚP oraz rolników i rybaków na małe przetwórstwo, 

do kosztów kwalifikowalnych zaliczano koszty budowy, w tym rozbudowy, przebudowy 

lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i 

zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów 

fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp 

ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych 

o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko.

Ponadto w ramach KPO planuje się wsparcie dla rozwiązań OZE m.in. w ramach 

inwestycji:

 B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne - wsparcie na 

rozwój lokalnych odnawialnych źródeł energii realizowanych przez społeczności 

energetyczne;

 B1.1.4. Wsparcie dla zwiększenia efektywności energetycznej obiektów lokalnej 

aktywności społecznej - wsparcie na zwiększenie efektywności energetycznej 

bibliotek i domów kultury;

 B3.5.1. Inwestycje w budowę mieszkań przeznaczonych dla gospodarstw domowych 

o niskich i umiarkowanych dochodach, z uwzględnieniem efektywności energetycznej 

- wsparcie na zwiększenie dostępu do mieszkań na wynajem dla osób o niskich 

lub umiarkowanych dochodach, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału 

budynków o podwyższonych standardach energetycznych w zasobie mieszkań 



zaspokajających potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich 

i umiarkowanych dochodach.

W odniesieniu do propozycji dotyczącej powołania rzecznika rolników, uprzejmie 

informuję, że rolą rzecznika miałoby być wzmocnienie kontaktów administracji rządowej 

z rolnikami. Sprawa znajduje się na początkowym etapie ustaleń.

Mam nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia rozwieją wszelkie wątpliwości związane z 

działaniami podejmowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które 

niezmiennie ukierunkowane są na dbanie o interesy rolników zarówno na gruncie 

krajowym jak i wspólnotowym. 

Z wyrazami szacunku

Ryszard Bartosik

/podpisano elektronicznie/

Podstawa prawna:

(1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.),

(2) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2022 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych 

wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” w ramach działania „Nadzwyczajne 

tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 

poz. 2742)

19.12.2022 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą zatwierdziła zmianę 

programu rozwoju obszarów wiejskich dla Polski do celów wsparcia w ramach 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2742
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2742
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2742
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zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014) 9783 z dnia 12 grudnia 2014 r. CCI 

2014PL06RDNP001

(3) ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 846).

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

http://www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych
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