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Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego złożone podczas
43 posiedzenia Senatu RP w dniu 8 czerwca 2022 r. w sprawie działań na rynku zbóż w
kontekście bezpieczeństwa żywnościowego, informuję że wobec agresji Rosji na Ukrainę
sytuacja na rynkach rolnych jest w sposób ciągły monitorowana, zarówno na poziomie
krajowym jak i unijnym oraz są podejmowane stosowne działania m.in. mające na celu
utrzymanie bezpieczeństwa żywnościowego.
Między innymi na wniosek Polski i innych państw członkowskich dniu 23 marca 2022 r.
Komisja Europejska wydała decyzję umożliwiającą skorzystanie z odstępstwa od zakazu
prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2022 w ramach zazielenienia1. Zgodnie z decyzją,
ugory te można wykorzystać do produkcji żywności i pasz. Decyzja umożliwia uznanie
gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw lub za obszary
proekologiczne (tzw. EFA), nawet jeśli na takich gruntach będzie prowadzona produkcja, tj.
wypas, zbiór, czy uprawa. Odstępstwo nie obejmuje ugorów z roślinami miododajnymi
uznawanymi za EFA. W Polsce, na podstawie deklaracji zawartych we wnioskach o
płatności bezpośrednie, powierzchnię zasiewów na ugorach w związku z derogacją szacuje
się na ok. 30 tys. ha. Zasiewy na wskazanych gruntach dotyczą roślin jarych, m.in.
kukurydzy.
Jednocześnie mając na uwadze wsparcie producentów rolnych w sytuacji znaczącego
wzrostu kosztów produkcji rolnej wprowadzono krajowy program dofinansowania zakupu
nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające
magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.
Wsparcie to wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem traw na
gruntach ornych oraz łąk i pastwisk lub 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw
na gruntach ornych. Wsparcie to przyczynia się do obniżenia kosztów uprawy, a tym samym
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dotyczących płatności z tytułu zazieleniania za rok składania wniosków 2022 C(2022)1875

1

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
telefon: +48 22 250 01 18, e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl
www.gov.pl/rolnictwo

do zmniejszenia presji na podnoszenie cen produktów rolnych. Na przedmiotową pomoc
przeznaczono łącznie kwotę 3,9 mld zł.
Ponadto istotną pomocą dla polskich producentów rolnych jest tymczasowe zniesienie VAT
na nawozy i środki wspomagające uprawę roślin oraz środki ochrony roślin do produkcji
rolnej, obok obniżek podatków na paliwa i energię elektryczną.
W wyniku ww. działań oraz w związku ze znaczącymi wzrostami cen zbóż w stosunku do
cen niektórych innych upraw polowych, odnotowuje się w 2022 r. wzrost powierzchni uprawy
pszenicy i kukurydzy w kraju w stosunku do 2021 roku. Szacuje się, że w 2022 roku
powierzchnia uprawy kukurydzy wynosi 1,86 mln ha, tj. o 9% więcej r/r, a pszenicy 2,49 mln
ha, tj. o prawie 6% więcej niż w roku 2021. O ok. 90 tys. ha zwiększył się także areał
zasiewów rzepaku i szacowany jest na rekordowym poziomie blisko 1, 1 mln ha. W
bieżącym roku zwiększyły się też zasiewy słonecznika o blisko 45,4 tys. ha i soi do
rekordowych 22,5 tys. ha (dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z
deklaracji do dopłat bezpośrednich).
Dwa ostatnie lata z rekordowymi zbiorami zbóż w Polsce pozwoliły na odbudowę zapasów,
pomimo historycznie wysokiego wywozu ziarna z Polski w latach 2020 i 2021. Zapasy
końcowe zbóż w Polsce w sezonie 2021/2022 (na 30.06.2022 r.) prognozuje się na 6,5 mln
ton, tj. 2,8 mln ton więcej od zapasów na koniec ubiegłego sezonu, w tym zapasy pszenicy
wyniosły 1,9 mln ton - 1 mln ton więcej niż na koniec ubiegłego sezonu oraz zapasy końcowe
kukurydzy 1,4 mln ton, tj. o ok. 400 tys. ton więcej niż na koniec ubiegłego sezonu
(opracowanie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, GUS, KOWR i
MRiRW).
Niezależnie od tego, Polska jest samowystarczalna w produkcji podstawowych i wielu
innych produktów żywnościowych. Polska jest dużym producentem żywności w Europie i jej
znaczącym eksporterem (7 miejsce wśród największych eksporterów artykułów rolnospożywczych w całej UE, 3 miejsce spośród państw UE z najwyższym dodatnim bilansem
handlowym). Polska jest w pierwszej 10 największych eksporterów pszenicy na świecie. W
przypadku zbóż, wskaźnik samowystarczalności w sezonie 2021/2022 szacowany jest na
poziomie 142% (oznacza nadwyżkę produkcji nad spożyciem na poziomie 42%).
Ponadto Agencja Rezerw Strategicznych gromadzi zapasy żywności na wypadek
zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, ale także w związku z możliwością
wystąpienia klęsk żywiołowych lub sytuacji kryzysowych.
Zaopatrzenie w żywność nie jest też zagrożone na poziomie UE, ponieważ UE ma duże
nadwyżki produktów rolnych i żywnościowych.
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