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Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych 

"Solidarność" dokonując analizy i oceny sytuacji w rolnictwie 

podczas posiedzenia w dniu 24 oraz 28 kwietnia 2020 

roku skupiło się szczególnie na zagadnieniach dotyczących 

występowania zjawisk klęskowych, w tym suszy oraz 

epidemicznych, tj. COVID-19, ASF, ptasia grypa, a także na 

instrumentach przeciwdziałania i minimalizacji strat. 

 

 Analizując obecną sytuację w rolnictwie, stwierdza się 

występowanie wszystkich tych zjawisk jednocześnie. Już dziś można 

stwierdzić, że nieuchronny będzie spadek plonów zbóż ozimych, 

spowodowany niedostatkiem wody w okresie krytycznym dla zbóż, czyli 

fazie krzewienia, od której to fazy zależy ilość źdźbeł na 1m2. Obecna susza 

w znaczny sposób ogranicza działanie czynników plonotwórczych dla wielu 

gatunków roślin natury fizjologicznej (ilość źdźbeł z jednego wysianego 

ziarna, ilość ziarniaków w kłosie, ilość łuszczyn w kwiatostanie rzepaku 

ozimego itp.), a to będzie mieć odzwierciedlenie w poziomie plonowania. 

 

 Ponieważ zboża są fundamentalną produkcją rolną, od której 

zaczyna się praktycznie przetwórstwo rolno-spożywcze, to są również 

surowcem do dalszej produkcji zwierzęcej np.  produkcji trzody chlewnej, 

drobiarstwa i innych. Wszelkie wahania w plonowaniu zbóż odbiją się 

w nastepstwie ceną zbóż, a to przyniesie dalsze nieprzewidywalne 

konsekwencje. Efekty suszy obecnej nakładają się i potęgują w związku 

z suszą ubiegłego roku. Rodzi to bardzo poważne problemy i konsekwencje 

dla wielu rolników na różnych płaszczyznach ich działalności. 
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Wobec powyższego postuluje się: 

 Zniesienie podwyższenia kryteriów dla młodych rolników korzystających 

z pomocy w ramach PROW, w tym szczególnie  obowiązku podwyższenia wartości 

ekonomicznej gospodarstwa o 10% 

 Przy restrukturyzacji małych gospodarstw w przypadku dwuzawodowców, 

zniesienie kryteriów procentowo porównawczych w stosunku do dochodów spoza 

rolnictwa, natomiast uzależnić to od prowadzenia gospodarstwa 

wielokierunkowego 

 Przyjęcie jako priorytetu strategii dla rolnictwa ekologicznego opartej o małe 

i średnie gospodarstwa jako gwaranta zdrowej żywności wysokiej jakości 

 Odroczenie i wydłużenie wszelkich zobowiązań finansowych wobec KOWR 

bez konieczności ich udokumentowania 

 Wprowadzenie działań restrukturyzacyjnych dla zadłużonych gospodarstw 

spowodowanych działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych lub 

innymi działaniami losowymi  

 W programach gromadzenia zasobów wodnych dla produkcji rolnej 

i środowiskowej, ukierunkowanie na retencję, systemy doprowadzania do pól 

i wykorzystywanie wód opadowych i powierzchniowych w produkcji rolniczej 

z ograniczeniem ujęć podziemnych (studnie wiercone w uzasadnionych  

okolicznościach) 

 wprowadzenie abolicji dla rolników na istniejące ujęcia wody, wybudowane 

bez wymaganych pozwoleń wodno-prawnych 
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 Przyznanie bezzwrotnej pomocy dla rolników w ramach „Tarczy 

antykryzysowej”, pełne zwolnienie ze składek na ubezpieczenie w KRUS w analogii 

do przedsiębiorców 

 Przyspieszenie wypłaty zaliczek na poczet płatności obszarowych i płatności 

z II filara w wysokości co najmniej 70 % ich wysokości 

 

 Włączenie w system wypłaty zaliczek również gospodarstwa skierowane 

do kontroli na miejscu. ARiMR dysponuje systemem zabezpieczeń windykacyjnych 

w przypadku nienależnie wypłaconej płatności 

 

 Skrócenie procedur rozpatrywania wniosków o płatności związane 

z inwestycjami i przyśpieszenie wypłat 

 

 Uruchomienie instrumentów regulujących rynki rolne: 

 skup interwencyjny szczególnie mięsa drobiowego, wołowiny, wieprzowiny 

i przetworów pochodzenia mleczarskiego; 

 wprowadzenie mechanizmów stabilizacji cen na pierwotne produkty 

rolnicze z uwzględnieniem mechanizmu cen minimalnych na poziomie co najmniej 

równoważącym koszty odtworzenia produkcji; 

 wzmocnienie pozycji rolnika w obrocie gospodarczym przez utworzenie 

Funduszu Gwarancyjnego ze środków podmiotów skupowych i przetwórczych jako 

głównego czynnika ryzyka 

 zwiększenie środków finansowych z rezerwy budżetowej na dopłaty do 

ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz zwiększenie zakresu tych 

ubezpieczeń 

 

 Utrzymanie dopłat do materiału siewnego na obecnym poziomie 
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 Przeanalizowanie i ocena obecnych i przyszłych zagrożeń dla rolników na 

rynku wewnętrznym i w handlu zagranicznym artykułami rolnymi 

 Dokonanie rewizji przepisów w zakresie obsługi rolnictwa przez 

administracje rożnych szczebli pod katem ich uproszczenia 

 

W związku z ograniczeniami wynikającymi 

z występowaniem pandemii COVID-19 również 

w branży rolniczej i spożywczej postuluje się: 

 Zwiększenia pomocy publicznej oraz negocjowanie z UE w sprawie pomocy 

de minimis 

 

 Uproszczenie procedur powodujących ograniczenie wizyt w ARiMR 

szczególnie paszportów dla bydła. Przydzielenie puli numerów dla bydła połączyć 

z pulą hologramów dla wydruku w domu paszportów dla bydła.  Zwolnienie 

rolników z kosztów związanych ze zdalną pracą ARiMR ( na przykład odsyłania 

paszportów drogą pocztową na koszt rolnika). Uruchomienia przynajmniej jednego 

okienka z zachowaniem środków ostrożności, gdzie rolnik mógłby otrzymać 

niezbędną informację 

 

 Przedłużenie terminu ważności zaświadczeń dla rolników stosujący środki 

ochrony roślin 

 

 Wprowadzenie rekompensat za straty wynikające z wycofania z rynku 

produktów nie sprzedanych spowodowanych ograniczeniami wprowadzonymi 

w ramach ograniczeń w handlu dla producentów i przetwórców w ramach MOL, 

RHD, sprzedaży bezpośredniej 
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 Uruchomienie dofinansowania do wydłużonego czasu przechowalnictwa lub 

konieczności organizacji przechowalnictwa zapobiegającemu stratom 

 

 Uruchomienie kredytów na zasadach preferencyjnych dla gospodarstw 

rolnych 

 

 Stworzenie dla rolników jednolitego centralnego systemu e-szkoleń, 

webinariów prowadzonych przez ODR-y w poszczególnych województwach 

 

 Opracowanie jasnych wytycznych dla służb w celu umożliwienia rolnikowi 

będącemu w kwarantannie pracy we własnym gospodarstwie łącznie z możliwością 

wykonywania zabiegów agrotechnicznych na działkach znajdujących się poza 

miejscem odbywania kwarantanny, pod warunkiem braku kontaktu z innymi 

osobami          

 

 W przypadku pozostawania w izolacji, umożliwienie rolnikowi podstawowej 

obsługi zwierząt hodowlanych przy zachowaniu rygorów sanitarnych 

 

Podsumowanie 

Obecna sytuacja w rolnictwie spowodowana nałożeniem się wielu 

czynników kryzysowych (występowanie klęsk klimatycznych, choroby 

zakaźne zwierząt, sytuacja związana z COVID-19) jest realnym zagrożeniem 

dla żywotności i funkcjonowania gospodarstw rodzinnych oraz dla 

bezpieczeństwa żywnościowego społeczeństwa. 

Szybkie wprowadzenie proponowanych instrumentów zarówno 

o charakterze systemowym, jak i doraźnym, pozwoli gospodarstwom na 

łagodniejsze przejście przez obecną kryzysową sytuację, zapewniając im 

przetrwanie i stabilizację, a społeczeństwu – bezpieczeństwo żywnościowe. 


