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Dotyczy: wsparcia dla producentów sektora warzyw szklarniowych

Szanowny Panie Prezesie,

na wstępie pragnę zauważyć, że Wielkopolska Izba Rolnicza występowała już do resortu 

rolnictwa z podobnym pismem (pismo z dnia 11 kwietnia 2022 r., znak: 

WIR.BW.AP.OP.980.2022), a odpowiedź została Państwu udzielona w dniu 12 maja 2022 

r. (pismo znak: DRR.po.053.9.2022).

Jak wówczas informowaliśmy, problem podwyższonej inflacji pojawił się w polskiej i 

światowej gospodarce jeszcze przed agresją Rosji na Ukrainę. Jej źródłem było odbicie 

gospodarcze po szoku spowodowanym pandemią koronawirusa. Odradzająca się światowa 

gospodarka zaczęła realizować odroczony popyt na surowce energetyczne, co 

spowodowało gwałtowny wzrost cen ropy i gazu na rynkach globalnych. Na te czynniki 

nałożył się także wzrost popytu konsumpcyjnego spowodowany niezrealizowanymi w czasie 

pandemii zakupami. W konsekwencji doszło do połączenia czynników o charakterze 

popytowym i podażowym, co spowodowało nienotowane od dekad wzrosty poziomu cen 

konsumpcyjnych. 

Wybuch wojny zwiększył już i tak dużą presję na wzrost cen. Dynamicznie rosną ceny 

nawozów, węgla, paliw, gazu i energii elektrycznej, co powoduje wzrost kosztów produkcji, 

a w konsekwencji niekorzystnie wpływa na dochodowość gospodarstw rolnych. 
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Rząd RP na bieżąco podejmuje działania mające na celu niwelowanie negatywnych 

skutków zmian czynników wpływających na koszty produkcji i ceny detaliczne żywności 

(takich jak: ceny energii, paliwa i gazu, koszty transportu, pracy, produkcji, opakowań oraz 

ceny nawozów). 

Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi docierają informacje dotyczące problemów 

występujących na rynku miału węglowego czy węgla wykorzystywanego przez producentów 

warzyw szklarniowych. Specyfika produkcji warzyw pod osłonami czy w szklarniach 

ogrzewanych miałem węglowym powoduje, że każdy wzrost ceny tego surowca jest dla 

producentów szczególnie dotkliwy i obniża opłacalność tej produkcji.

Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Aktywów Państwowych wynika, że krajowi 

producenci węgla realizując dostawy węgla energetycznego w głównych segmentach rynku, 

posiadają stałą ofertę dla sektora rolno-ogrodniczego. W związku z czym istnieje możliwość 

zawierania umów bezpośrednio z producentem na dostawę miałów zgodnie ze zgłaszanymi 

zapotrzebowaniami przez odbiorców finalnych tzn. z pominięciem pośredniczących 

podmiotów węglowych. Kontraktacje te odbywają się w okresie jesiennym na rok następny.

W latach ubiegłych z oferty tej skorzystało około 150 podmiotów sektora rolno-ogrodniczego 

na łączny wolumen dostaw około 100 tysięcy ton. Pomimo bezpośredniej oferty wytwórcy 

żywności bazowali głównie na węglu importowanym, co było ich wyłączną decyzją 

biznesową (udział w obsłudze tego segmentu rynku przez spółki Skarbu Państwa wynosił 

około 10 %). Dlatego braki węgla dotyczą w większości podmiotów, które swoje potrzeby 

surowcowe w części lub całości zaspokajały węglem importowanym, co przy jego obecnej 

niskiej dostępności i wysokich cenach, stawia je w bardzo trudnej sytuacji.

Obecnie, w związku z sytuacją panującą na rynku węglowym producenci potwierdzają 

zwiększenie podaży węgla dla odbiorców sektora rolno–ogrodniczego na 2022 r. Należy 

jednak podkreślić, że wolumen ten uzależniony jest od pokrycia, w pierwszej kolejności, 

potrzeb pozostałych odbiorców, z którymi producenci posiadają zawarte wcześniej umowy.

Odnosząc się do kwestii wzrostu cen energii, gazu czy paliw informowaliśmy, że w grudniu 

2021 r. Sejm uchwalił szereg zmian aktów normatywnych przygotowanych przez rząd, 

wprowadzających rozwiązania tzw. Tarczy Antyinflacyjnej 1.0, w tym m. in. obniżenie 

podatku VAT na gaz ziemny z 23% do 8% oraz obniżenie podatku VAT na energię 

elektryczną z 23% do 5%. W reakcji na pogłębianie się europejskiego kryzysu 

energetycznego rząd zdecydował się rozszerzyć i przedłużyć wprowadzone Tarczą 

Antyinflacyjną 1.0 środki i ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od 



towarów i usług wprowadzona została Tarcza Antyinflacyjna 2.0, która idzie jeszcze dalej i 

obniża stawkę podatku VAT na gaz ziemny do 0%. Dzięki tym rozwiązaniom od 1 stycznia 

2022 r. stawka podatku VAT za gaz wynosiła zaledwie 8%, a od 1 lutego bieżącego roku 

jest zerowa. Ponadto do 31 lipca 2022 r. przedłużono utrzymanie 5% stawki VAT na energię 

elektryczną oraz obniżono podatek VAT na paliwa silnikowe z 23% do 8%.

Dodatkowo ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

czasowo, tj. na okres od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r., obniża stawkę podatku VAT:

 na żywność objętą obecnie stawką podatku VAT 5% – do stawki 0%,

 na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające 

produkcję rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory 

wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw) – ze stawki 8% do stawki 0%. 

Należy podkreślić, że całkowite zniesienie VAT na nawozy i środki wspomagające uprawę 

roślin oraz środki ochrony roślin do produkcji rolnej to, obok obniżek podatków na paliwa i 

energię elektryczną, istotne wsparcie polskich rolników.

Polska wprowadza w skali całej Europy jeden z najbardziej rozbudowanych programów 

walki z inflacją. W związku z utrzymującą się wysoką dynamiką cen, okres obowiązywania 

Tarcz antyinflacyjnych będzie przedłużony.

W naszym piśmie informowaliśmy również o możliwości ubiegania się przez rolników 

dofinansowanie do zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. 

nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające 

magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży 

nawozów.

Wskazywaliśmy ponadto, że z dniem 27 kwietnia 2022 r. Białoruś częściowo zniosła 

wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. embargo na żywność pochodzącą z Unii Europejskiej i 

zezwoliła na przywóz niektórych świeżych owoców i warzyw, takich jak: jabłka, gruszki, 

kabaczki, bakłażany, papryka, sałaty zielone i mieszanki sałat, rukola, rzepa, szpinak. 

Odnosząc się natomiast do postulatu uruchomienia mechanizmów wsparcia producentów 

warzyw szklarniowych wyjaśnialiśmy, że jednym z już istniejących działań systemowych na 

rynku produktów ogrodniczych jest wdrażanie instrumentu wsparcia organizacji 



producentów owoców i warzyw uregulowanego przepisami unijnymi1. Od wielu lat 

Ministerstwo zachęca producentów owoców i warzyw do zrzeszania się w organizacje 

producentów, które w tym sektorze pełnią główną rolę w stabilizacji sytuacji podażowo-

popytowej, a pośrednio sytuacji dochodowej rolników. 

Głównym celem działalności organizacji producentów jest równoważenie relacji popytowo-

podażowych na rynkach poszczególnych owoców i warzyw, stabilizacja sytuacji, a także 

optymalizacja kosztów produkcji czy oferowanie pomocy technicznej. Organizacje 

producentów owoców i warzyw odpowiednio koncentrując podaż, stają się silnymi 

partnerami mającymi realny wpływ na ceny surowca w relacjach m.in. z reprezentującymi 

duży popyt sieciami sklepów detalicznych czy zakładami przetwórczymi, a także mogą 

negocjować ceny środków do produkcji z ich dostawcami. Co do zasady, organizacje 

producentów są zobowiązane do zagospodarowania całości produkcji dostarczonej przez 

swoich członków.

Producenci owoców i warzyw zrzeszeni w organizacjach producentów mogą otrzymywać 

wsparcie finansowe poprzez programy operacyjne organizacji producentów, których są 

członkami. Organizacje producentów, które realizują programy operacyjne, są uprawnione 

do otrzymania pomocy finansowej w wysokości 4,1% wartości produkcji sprzedanej przez 

daną organizację producentów (4,6%, jeśli organizacja realizuje środki zarządzania 

kryzysowego). Wsparcie to jest ograniczone do 50% założonego przez organizacje 

funduszu operacyjnego. Działania możliwe do wdrożenia w ramach programów 

operacyjnych są zawarte w opracowanej przez MRiRW „Strategii krajowej dla 

zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw oraz 

zrzeszeń organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce na lata 2018-2022” (Dz. Urz. 

MRiRW z 2017 r., poz. 70). 

Organizacje producentów owoców i warzyw w ramach realizowanych programów 

operacyjnych mogą otrzymywać wsparcie z budżetu UE m. in. na zastosowanie 

alternatywnych źródeł energii lub na działania mające na celu poprawę efektywności 

energetycznej w produkcji owoców i warzyw lub przygotowywaniu tychże owoców i warzyw 

do sprzedaży.

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, 
(EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. 
zm.)



Podmioty te mają również możliwość zastosowania działań z zakresu zarządzania 

kryzysowego oraz zapobiegania kryzysom, obejmujących m. in. wycofanie produkcji z 

rynku. Działania te mogą polegać m.in. na przeprowadzaniu operacji skutkujących 

ograniczeniem podaży produktów, których rynek znalazł się w sytuacji kryzysowej lub jest 

zagrożony taką sytuacją. 

Producenci owoców i warzyw zrzeszeni w organizacjach producentów posiadają zatem 

narzędzia pozwalające na skuteczne ograniczenie niekorzystnego wpływu sytuacji 

kryzysowych na ich sytuację ekonomiczną. Zorganizowany w wysokim stopniu rynek jest w 

stanie ułatwić jego uczestnikom dostosowanie się do zmiennych warunków rynkowych, np. 

wzrostu kosztów produkcji oraz zwiększyć ich stabilność i konkurencyjność na rynku.

Odnosząc się do problemów z zakupem węgla przez producentów prowadzących uprawy 

szklarniowe informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozostaje w stałym 

kontakcie z Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz Ministerstwem Klimatu i 

Środowiska. Wszystkie wpływające do resortu rolnictwa wystąpienia podmiotów sektora 

rolnego dotyczące problemów z dostępnością paliw stałych są na bieżąco przekazywane 

do Ministerstwa Aktywów Państwowych z prośbą o przychylenie się do postulatów 

wnioskodawców. 

Jednocześnie informuję, że Komisja Europejska na mocy przepisów 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 

nr 96 str. 4) umożliwiła udzielanie wsparcia producentom w sektorach rolnych w Unii 

Europejskiej, którzy zostali dotknięci zakłóceniami na rynku w związku ze znacznym 

wzrostem kosztów oraz ograniczeniami w handlu spowodowanymi konfliktem zbrojnym w 

Ukrainie. Zgodnie z ww. regulacjami na ten cel przeznaczono łącznie 500 mln euro, w tym 

dla Polski - 44,8 mln euro na wszystkie sektory rolne.

Z analiz prowadzonych w resorcie rolnictwa na etapie wyboru sektorów najbardziej 

potrzebujących, które powinny zostać objęte mechanizmem nadzwyczajnej pomocy 

dostosowawczej, podjęto decyzję o przeznaczeniu dostępnych środków na sektor jabłek i 

sektor trzody chlewnej. Obecnie środki finansowe przyznane Polsce na ten cel zostały już 

rozdysponowane. 



Z poważaniem

Henryk Kowalczyk

/podpisano elektronicznie/

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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