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Pan
Marek Duszyński
Przewodniczący 
Porozumienia Związków Zawodowych

   I Organizacji Rolniczych
   Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  

Szanowny Panie Przewodniczący,

W związku z przesłanymi  wnioskami i propozycjami członków Porozumienia Związków 
Zawodowych i Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – uprzejmie 
Pana Przewodniczącego  informuję, że do dnia 16 kwietnia 2020 r. pomoc dla producentów 
rolnych w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane 
wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków 
wiosennych lub powodzi została wypłacona 135.965 producentom rolnym na kwotę ok. 
963.570 tys. zł.

Aktualnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji wypłaca kolejną transzę powyższej 
pomoc w wysokości ok. 280 mln zł. W ramach tej kwoty przewiduje się wypłatę pomocy dla 
ponad 91 tys. producentów rolnych którzy ponieśli szkody w wysokości powyżej 30% średniej 
rocznej produkcji rolnej oraz zaliczek dla ponad 36 tys. producentów rolnych którzy ponieśli 
szkody w wysokości powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej i powyżej 5 tys. zł.

Do dnia 29 kwietnia 2020 r. w ramach 280 mln zł pomoc został wypłacona 63.944 
producentom rolnym w wysokości ponad 130.709 tys. zł.

Co oznacza, że łącznie do 29 kwietnia 2020 r. pomoc wypłacono blisko 200 tys. 
producentów rolnych na kwotę 1.094.279 tys.zł.



Obecnie nie ma możliwości określenia ostatecznego terminu wypłaty pomocy dla 
producentów rolnych w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych 
spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, 
przymrozków wiosennych lub powodzi. 

Na rok 2020 zabezpieczono na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r.  o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) łączną kwotę 500 mln zł, w tym w 
ustawie budżetowej na 2020 r. kwotę 350 mln zł oraz planie finansowym Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa na 2020 r. kwotę 150 mln zł.
Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało w ramach 
konkursu GOSPOSTRATEG z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę na realizację 
projektu pt.: „Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie 
zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie 
zmianom klimatu”.
Celem głównym projektu jest zaproponowanie rozwiązań zwiększających efektywność
i racjonalność wydatkowania środków budżetowych w oferowane już obecnie polskim rolnikom 
produkty ubezpieczeniowe i poszerzenie ich listy, które po pilotażu w praktyce będą mogły 
stanowić podstawę do dokonania nowelizacji istniejących regulacji prawno-administracyjnych 
oraz wdrożenia nowych norm z tego zakresu. Zaprojektowane produkty ubezpieczeniowe 
staną się składnikiem szerszej konstrukcji systemu holistycznego zarządzania ryzykiem w 
polskim rolnictwie. Powyższe cele osiągnie się w trzyletnim okresie, realizując w nim trzy 
zadania, których wspólną częścią będzie proces stopniowego dochodzenia do nadającego się 
do praktycznego wdrożenia zestawu pięciu produktów ubezpieczeniowych. Będzie on składał 
się z aktualizacji bieżącej oferty, instrumentów stabilizowania przychodów, ubezpieczania 
nadwyżek i dochodów, kontraktów indeksowych oraz alternatywnych schematów 
subsydiowania krajowych ubezpieczeń rolnych.

 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów 
pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie 
gospodarstw (Dz. U. z 2020r. poz. 56), które weszło w życie z dniem 18 lutego 2020r.,  zostało 
wydane w celu ułatwienia rolnikom zakładania rzeźni o małej zdolności produkcyjnej, 
położonych na terenie gospodarstw,  nazwanych „rzeźniami rolniczymi”. 

W rozporządzeniu tym określono specjalne, mniej rygorystyczne, w porównaniu do 
wymogów unijnych, wymagania weterynaryjne dotyczące konstrukcji, rozplanowania i 
wyposażenia pomieszczeń dla rzeźni, stanowiące krajowe środki dostosowujące do przepisów 
unijnych z zakresu bezpieczeństwa żywności. 



W rozporządzeniu tym wskazano m. in., że rzeźnie rolnicze będą mogły składać się z co 
najmniej jednego pomieszczenia, a także określono dostosowania (uproszczone wymogi) 
dotyczące, np. liczby pomieszczeń w rzeźni i czynności, jakie mogą być wykonywane w tych 
pomieszczeniach, sposobu i miejsca przechowywania mięsa pakowanego i niepakowanego 
pozyskanego w wyniku rozbioru, szatni/miejsc zmiany odzieży i obuwia dla pracowników 
rzeźni, systemu urządzeń do odkażania narzędzi, urządzeń do mycia i odkażania rąk 
pracowników mających kontakt z mięsem, jak również przechowywania sprzętu oraz środków 
do czyszczenia i odkażania. 

W opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzenie uproszczonych rozwiązań 
dla rzeźni rolniczych powinno zapewnić wyrównanie szans ich funkcjonowania w stosunku do 
istniejących już zakładów prowadzących ubój zwierząt na większą skalę, a także umożliwić 
powstawanie nowych rzeźni na terenach, na których obecnie one nie funkcjonują, jak np. na 
niektórych obszarach górskich. 

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania przepisów określonych w ww. 
rozporządzeniu rolnicy mogą uzyskać wyjaśnienia w powiatowych inspektoratach weterynarii.  

Informacja dla podmiotów na temat wymagań weterynaryjnych odnoszących się do 
rzeźni rolniczych, pt. „Wymagania weterynaryjne dla rzeźni o małej zdolności produkcyjnej 
położonych na terenie gospodarstw” (w formie prezentacji) została zamieszczona na stronie 
internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem 
https://www.gov.pl/web/rolnictwo (w zakładce: Co robimy → Informacje branżowe → 
Aktualności). 

Dodatkowo, należy podkreślić, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planowało 
zorganizowanie szkolenia na temat wymagań odnoszących się do rzeźni rolniczych dla 
doradców rolniczych z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w celu przygotowania 
ich do upowszechniania wiedzy wśród rolników, jednakże ze względu na zaistniałą w Polsce 
sytuację, związaną z epidemią koronawirusa, szkolenie to zostało odłożone, do czasu 
przywrócenia normalnych zasad pracy i wydania zezwolenia na organizację zgromadzeń. 
Wówczas zostaną również rozpatrzone możliwości i zasady szkoleń w ww. zakresie także dla 
rolników. 

Z poważaniem

Ryszard Kamiński

Podsekretarz Stanu
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