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Porządek posiedzenia: 
 1. Informacja rządu o pomocy rolnikom w związku z wysoką inflacją i rosnącymi kosztami 

produkcji rolnej oraz wysokimi cenami żywności. 
 

Posiedzeniu przewodniczył: 
 przewodniczący Jerzy Chróścikowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 
 senatorowie członkowie komisji: 

Przemysław Błaszczyk, Ryszard Bober, Jacek Bogucki, Jerzy Chróścikowski, Beniamin 
Godyla, Maciej Łuczak, Józef Łyczak, Antoni Mężydło, Zdzisław Pupa, Jacek Włosowicz, 
 

 goście, m.in.: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
sekretarz stanu Norbert Kaczmarczyk ze współpracownikami, 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa: 
zastępca dyrektora generalnego Marcin Wroński,  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 
p.o. dyrektor Departamentu Wsparcia Krajowego Bożena Polak, 
 

przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Rybackiego, Stowarzyszenia Producentów Pieczywa, 
MSL Influence. Impact., Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

 

Ad 1.  

 Informację ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat pomocy rolnikom w związku z wysoką 
inflacją i rosnącymi kosztami produkcji rolnej oraz wysokimi cenami żywności przedstawił 
sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Norbert Kaczmarczyk. Omówił 
działania resortu rolnictwa podejmowane w celu wsparcia producentów rolnych. Jednym z nich 
były Tarcze Antyinflacyjne 1.0 i 2.0, jako znaczące wsparcie dla budżetów domowych, w tym 
również budżetów rolników. Tarcza Antyinflacyjna 2.0 obejmuje wprowadzenie zerowej stawki 
VAT na nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej, takie jak środki 
poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw. 
Kolejnym działaniem było obniżenie akcyzy na wyroby energetyczne w celu zmniejszenia 
kosztów produkcji rolnej; zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym w okresie od 
1 stycznia do 31 maja 2022 r. obniżona została stawka akcyzy na wyroby energetyczne. Istotna 
była także kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze, co zostało ujęte w „Polskim Ładzie” jako 



 

 

działanie pn. „Jeszcze większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze”, w którym założono 
zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
Wprowadzono również dopłaty do nawozów jako pomoc producentom rolnym, którzy złożyli 
wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego w 2022 r. Była to pomoc w formie dofinansowania zakupu nawozów 
mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez w okresie od 
1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. Wprowadzono także dopłaty do przechowywania 
wieprzowiny jako mechanizm „Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny”, 
stanowiący jeden z elementów działań interwencyjnych na rynku mięsa w Unii Europejskiej. 
Zastosowano również dopłaty dla producentów świń utrzymujących lochy – dla producentów 
świń, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z epidemią COVID-19 lub którzy 
w dniu 15 listopada 2021 r. prowadzili gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie. 
Jednym z działań było również wsparcie dla uznanych organizacji w sektorze owoców i warzyw, 
które mogą korzystać z niego z tytułu realizacji środków w celu zapobiegania kryzysom 
i zarządzania w sytuacjach kryzysowych, obejmujących m.in. wycofanie owoców i warzyw 
z rynku. Warunkiem otrzymania takiego wsparcia jest opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia 
programu operacyjnego (planu działania obejmującego okres 3–5 lat), przewidującego realizację 
przedmiotowych działań. Nastąpiła także wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i płatności 
obszarowych w zwiększonych wysokościach. Od bieżącego roku (od 15 marca) rolnicy mogą 
ubiegać się o dodatkową płatność, tzw. Uzupełniającą Płatność Podstawową, w ramach systemu 
dopłat bezpośrednich. Co do zasady płatność przysługuje do najważniejszych roślin uprawnych 
na gruntach ornych, w szczególności do zbóż, roślin oleistych i roślin wysokobiałkowych. 
Ponadto płatność przysługuje do gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin. 

Opracowano w BPS 
 


