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Dotyczy: odpowiedź na pismo w sprawie podjęcia przez Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi skutecznych działań interwencyjnych w celu skorygowania polityki rolnej 

i programów wsparcia rolnictwa. 

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 16 stycznia br., l.dz. 02/01/2023 poniżej przekazuję 

odpowiedzi na postulaty przedłożone w przedmiotowym piśmie. 

1.Rolnicy oczekują szybkich działań Rządu dla zmiany zasad importu zbóż. Niekontrolowany 

napływ zbóż z Ukrainy zagraża funkcjonowaniu gospodarstw rodzinnych w Polsce i wymaga 

szybkich zmian ograniczających import z Ukrainy tj. wprowadzenia deklaracji przewozowej, 

która określać będzie końcowego odbiorcę transportu. Zapewni to, że zboże opuści nasze 

terytorium w drodze do państw, które cierpią głód. Wymagana jest derogacja ustaleń 

transportu zboża z Ukrainy na terytorium Unii Europejskiej. 

W wyniku agresji Rosji na Ukrainę zablokowano eksport zbóż z tego kraju przez porty 

Morza Czarnego aby destabilizować rynki żywnościowe i pozbawić Ukrainę ważnego 

źródła przychodów. Ukraina jest jednym z największych eksporterów zbóż na świecie 

dlatego ta rosyjska strategia odniosła szybko skutek w postaci wzrostu cen żywności 

w skali globalnej. Zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego stało się ważnym 

elementem debaty publicznej w Polsce i na świecie. Jeszcze w czasie pandemii Covid-19 
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przetwórcy zbóż obawiali się, że zboża w kraju nie wystarczy i wnioskowano 

o zablokowanie eksportu oraz zwiększenie ułatwień w imporcie. 

Zamknięcie dotychczasowych kanałów transportu przez Morze Czarne po wybuchu 

wojny spowodowało wzrost przewozu ukraińskich zbóż m.in. przez polską granicę. 

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że od stycznia do listopada 2022 r. z Ukrainy 

zaimportowano do Polski ok. 2 mln ton zbóż, z czego 1,6 mln ton stanowiła kukurydza 

(6 tys. ton r/r). Pszenicy zaimportowano 397 tys. ton (2,9 tys. ton r/r). Jednocześnie 

w ww. okresie z Polski wywieziono 8,2 mln ton zbóż (7,9 mln ton r/r), w tym 3,4 mln ton 

kukurydzy, czyli ponad 2 razy więcej niż przywieziono z Ukrainy (2 mln ton w roku 

poprzednim). Niemniej jednak zwiększony przywóz kukurydzy z Ukrainy zbiegł się 

w czasie ze żniwami kukurydzianymi w kraju co spowodowało obciążenie infrastruktury 

magazynowej i transportowej oraz presję na ceny. Ministerstwo na bieżąco prowadzi 

dialog zarówno z uczestnikami rynku, Komisją Europejską, innymi państwami 

członkowskimi UE, jak i właściwymi resortami i inspekcjami kontrolującymi importowane 

zboże w celu wypracowania możliwych do zastosowania rozwiązań, aby złagodzić skutki 

przywozu zbóż z Ukrainy. 

W związku z obciążeniem infrastruktury magazynowej i transportowej Polska na forum 

Komisji Europejskiej wnioskuje o wsparcie na rzecz poprawy tej infrastruktury. Między 

innymi na skutek tych działań podjęto decyzję o przyznaniu 1 mld euro na dalszy rozwój 

korytarzy solidarnościowych i wsparcie globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. 

Ponadto w grudniu 2022 roku skierowałem do Komisarza ds. rolnictwa pismo z prośbą 

o podjęcie działań ukierunkowanych na ochronę polskiego rynku zbóż oraz rzepaku 

wobec nadzwyczajnych okoliczności związanych z nienotowanym nigdy wcześniej 

poziomem importu z Ukrainy. Obecnie trwa wymiana korespondencji w zakresie 

możliwych do zastosowania rozwiązań. Na posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa UE 

(30 stycznia 2023 r.) Polska zawnioskowała m.in. o wprowadzenie instrumentów 

przeciwdziałających narastaniu trudności unijnych producentów, spowodowanych 

w dużej mierze wzrostem importu produktów rolnych z Ukrainy na rynek UE.



2. Nadprodukcja roślin przemysłowych: rzepaku, kukurydzy wymaga wsparcia eksportu przez 

spółki Skarbu Państwa lub zagospodarowania jako bioestry, biogaz czy etanol. 

3. Wprowadzenie interwencyjnego skupu kukurydzy przez PKN Orlen oraz zbóż przez Krajową 

Grupę Spożywczą po średnio rocznej cenie ustabilizuje ich ceny na polskim rynku, zapobiegnie 

bankructwu polskich gospodarstw rolnych.

W obecnej sytuacji bardzo ważna jest intensyfikacja eksportu. W celu upłynnienia 

nadwyżek prowadzimy działania, aby zwiększyć wywóz zbóż z Polski. Prognozuje się, że 

ten wywóz w sezonie 2022/2023 może być rekordowy (ok. 12 mln ton) w porównaniu 

do 9,2 mln ton w sezonie poprzednim. Trzeba podkreślić udział Elewarr sp. z o.o. (część 

Krajowej Grupy Spożywczej) w rozbudowie powierzchni magazynowej zbóż w Polsce. 

Spółka Elewarr rozpoczęła też działalność w obszarze eksportu zboża drogą morską. 

Spółka prowadziła też w czasie żniw kukurydzianych ciągły skup krajowej kukurydzy 

mokrej. 

Spółka Elewarr nie ma natomiast możliwości własnego przerobu kukurydzy na etanol, 

natomiast Polski Koncern Naftowy ORLEN nie skupuje zboża, może wyłącznie odkupić 

gotowy etanol. Gorzelnie w rejonie południowo - wschodniej Polski nie są 

zainteresowane przyjęciem kukurydzy do usługowego przerobu na etanol, ponieważ do 

produkcji używają tańszego surowca niż kukurydza (na przykład z odpadów 

piekarniczych). 

W kwestii tranzytu i udrożnienia eksportu zboża z Polski są podejmowane liczne 

inwestycje drogowe i kolejowe istotne z punktu widzenia transgranicznego, budowane są 

także silosy zbożowe oraz hale do przeładunku zboża. Zgodnie natomiast z przepisami 

unijnymi nie ma możliwości stosowania dopłat do eksportu.

4. W celu stabilizacji kosztów produkcji rolnej w 2023r. należy ograniczyć: 

 ceny nawozów azotowych do 2,5 tys. zł/t. należy ich eksport w dotychczasowych umownych 

cenach transferowych, 

 wprowadzić na wzór Szwedzki do obiegu znakowanego paliwa rolniczego w cenie 3-4 zł/l 

użytkowanego do prac polowych i gospodarczych.
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Uprzejmie informuje, że w obowiązujących przepisach są przewidziane rozwiązania 

mające na celu udzielenie pomocy kredytobiorcy w przypadku problemów ze spłatą 

zaciągniętych zobowiązań wynikających np. ze wzrostem cen.

Producenci rolni, którzy mają trudności ze spłatą czynnych kredytów z dopłatami Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do  oprocentowania mogą ubiegać się w  banku  

o:

a) zastosowanie prolongaty spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie 

kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął,

b) wydłużenie okresu kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony 

w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął,

c) zmianę kierunku produkcji na inny określony w zasadach udzielania kredytów.

Zasady udzielania kredytów  przewidują również, że w przypadku zaprzestania przez 

kredytobiorcę prowadzenia działalności lub spłaty kredytu i odsetek z przyczyn od niego 

niezależnych, umożliwiają bankowi, po dokonaniu stosownej analizy i deklaracji 

kredytobiorcy o  wznowieniu działalności lub spłaty kredytu, uznanie tego zaprzestania 

za czasowe. W  takim przypadku, w okresie ww. zaprzestania, dopłaty do oprocentowania 

kredytu nie są stosowane. Po wznowieniu przez kredytobiorcę działalności lub spłaty 

kredytu i odsetek dopłaty ponownie są stosowane od dnia tego wznowienia.

Jednocześnie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji 

zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne  producenci rolni mogą nadal 

ubiegać się o pomoc w formie przejęcia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałego w związku 

z prowadzeniem działalności rolniczej w zamian za przeniesienie własności nieruchomości 

na rzecz Skarbu Państwa.

W przypadku problemów ze spłatą zobowiązań kredytowych istnieje również możliwość 

ubiegania się o restrukturyzację zadłużenia na podstawie ogólnie obowiązujących 

przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne.

W celu obniżenia kosztów produkcji rolnej i poprawy konkurencyjności gospodarstw 

rolnych Rada Ministrów, rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
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do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. (Dz. U. poz. 2832), ustaliła stawkę zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej w 2023 roku w wysokości 1,20 zł na 1 litr oleju, tj. została zwiększona 

o 20% w stosunku do ubiegłego roku. W 2023 roku w uchwalonej przez Sejm ustawie 

budżetowej na dopłaty do paliwa rolniczego została zaplanowana kwota 1,34 mld zł.

Aktualnie trwają  końcowe prace nad przedłożeniem Radzie Ministrów projektu ustawy 

o zmianie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w 

 cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 

 846), w którym zaproponowano wprowadzenie limitu zwrotu części podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji świń.

W trakcie konsultacji zaproponowano rozszerzenie listy gatunków zwierząt 

gospodarskich, do produkcji których przysługiwałby zwrot podatku akcyzowego o owce 

i kozy oraz konie. Projekt zmian zostanie rozszerzony o te gatunki zwierząt,  w których w 

 chowie lub hodowli  zużywa się paliwo rolnicze.

5. Bombą z opóźnionym zapłonem są nadmierne zapasy nie skupionych warzyw i owoców 

oczekujące rozwiązań i sposobu zagospodarowania.

Na sytuację na krajowym rynku owoców i warzyw mają wpływ uwarunkowania rynkowe 

w UE i na świecie. Obecna sytuacja geopolityczna m.in. w Ukrainie i Rosji negatywnie 

wpływa na różne sektory rolnictwa. W przypadku rynku owoców i warzyw powoduje to 

m.in. zaburzenia w relacjach popytowo-podażowych generujące problemy ze zbytem 

tych produktów. Jednocześnie duża podaż krajowej produkcji niektórych produktów tego 

sektora, np. jabłek (4,2 mln ton w 2022 r.), negatywnie wpływa na sytuację w tych 

segmentach rynku, powodując m.in obniżanie się cen skupu i trudności 

z zagospodarowaniem płodów rolnych. Nie bez znaczenia pozostają także wysokie koszty 

przechowywania owoców i warzyw związane ze wzrostem cen nośników energii. 

Należy zauważyć, że głównym odbiorcą surowców rolnych w Polsce jest przemysł 

przetwórczy, który w znacznej mierze decyduje o poziomie i stabilności cen skupu 

surowców od rolnika. Przetwórstwo ma dominujący udział w zagospodarowaniu owoców 

w Polsce – trafia tam ponad połowa krajowej produkcji owoców, natomiast w przypadku 

warzyw, do przetwórstwa przeznacza się w ostatnich latach niespełna 50% krajowej 

produkcji.
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Duże znaczenie w zagospodarowaniu krajowej podaży owoców i warzyw ma także 

eksport. W 2021 r. eksport świeżych owoców z Polski zwiększył się w porównaniu do 

2020 r. o niemal 30% do 1300,4 tys. ton, a eksport warzyw świeżych (bez grzybów) 

wyniósł 483,0 tys. ton, tj. o 3% więcej niż w 2020 r. Głównymi odbiorcami polskich 

warzyw i owoców są kraje UE oraz rynki wschodnie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi (MRiRW) podejmuje również ciągłe starania mające na celu pozyskanie nowych 

rynków zbytu na polskie owoce i warzywa. Należy przy tym zaznaczyć, że procedura 

dostępowa w każdym przypadku jest kosztowna i czasochłonna, wymaga bardzo dużego 

zaangażowania oraz zabiegów dyplomatycznych.

W związku z problemami na rynkach eksportowych w 2022 r. resort rolnictwa 

podejmował działania w celu wsparcia producentów owoców i warzyw. 

Po wprowadzeniu przez Białoruś od 1 stycznia 2022 r. embargo na przywóz z krajów UE 

niektórych produktów rolnych Polska na forum Unii Europejskiej zwracała się 

z wnioskiem o monitorowanie sytuacji związanej z białoruskim embargo oraz podjęcie 

działań mających na celu zapobieżenie stratom dla unijnych, w tym polskich, podmiotów 

sektora rolnego. W związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych w 2022 r. wywołaną 

wojną w Ukrainie, UE podjęła decyzję o uruchomieniu ze środków unijnej rezerwy 

kryzysowej jednorazowej nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej. W Polsce, z uwagi 

na nagłe zamknięcie rynku białoruskiego na produkty rolno-spożywcze pochodzące z UE, 

jednym z dwóch wybranych do wsparcia sektorów był sektor jabłek. Celem mechanizmu 

„Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” było zmniejszenie 

podaży jabłek deserowych w sezonie 2021/2022 poprzez przekierowanie ich części do 

wykorzystania w przetwórstwie. Do 30 września 2022 r. sadownikom wypłacono ponad 

56 mln zł. 

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że kluczową rolę w ograniczaniu zakłóceń 

pojawiających się na rynku owoców i warzyw, w tym problemów ze zbytem produktów, 

pełnią organizacje producentów, które powinny być podstawowym filarem 

funkcjonowania tego rynku w UE. Głównym celem ich działalności jest skuteczne 

równoważenie relacji popytowo-podażowych na rynkach poszczególnych owoców 

i warzyw, stabilizacja sytuacji oraz umacnianie pozycji rynkowej producentów. 

Organizacje producentów owoców i warzyw odpowiednio koncentrując podaż, stają się 

silnymi partnerami mającymi realny wpływ na relacje m.in. z reprezentującymi duży popyt 

sieciami sklepów detalicznych czy zakładami przetwórczymi. Dodatkowo podmioty te 
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mogą podejmować działania z zakresu zarządzania kryzysowego (obejmujące m.in. 

wycofanie produkcji z rynku) i tym samym ograniczać negatywny wpływ kryzysu na swoją 

sytuację ekonomiczną. Ma to korzystne oddziaływanie na wszystkich uczestników rynku 

reprezentujących podaż, którzy mogą oferować swoją produkcję na rynku bardziej 

zrównoważonym.

Organizacje producentów realizujące programy operacyjne są uprawnione do otrzymania 

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

organizację producentów. Wsparcie to jest ograniczone do 50% założonego przez 

organizacje funduszu operacyjnego. Koszty wsparcia dla organizacji producentów są 

w pełni pokrywane ze środków UE.

W obecnych realiach rynku jest absolutną koniecznością, aby producenci owoców 

i warzyw w Polsce wzmocnili swoją pozycję rynkową poprzez wzrost koncentracji podaży, 

planowanie produkcji i dostosowywanie jej do popytu, a także skracanie łańcucha dostaw. 

MRiRW od lat zachęca producentów do zrzeszania się w organizacje producentów, które 

jako silne podmioty koncentrujące podaż na rynku są szansą dla plantatorów 

borykających się m.in. ze zbytem swoich produktów.

Dodatkowo należy zauważyć, że podmioty gospodarcze na swoją odpowiedzialność 

podejmują decyzję o rozpoczęciu i wielkości produkcji, przy czym przede wszystkim 

powinny wziąć pod uwagę możliwości zbytu wyprodukowanych przez siebie produktów. 

Producenci rolni decydując o rodzaju czy skali podejmowanej produkcji powinni się zatem 

kierować rzetelnymi analizami rynkowymi przy uwzględnieniu ryzyka wynikającego 

ze specyfiki danego segmentu produkcji rolnej.

6. Rolnicy oczekują usprawnienia systemu ubezpieczeń rolniczych by zapewnić 

gospodarstwom bezpieczeństwo w sytuacjach niezawinionych przez gospodarza.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zrealizowało szereg działań usprawniających 

funkcjonowanie systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich:

1. na podstawie  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 

2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz 

zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie Ryzykiem” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 785) 



producenci drobiu, bydła i świń mogą otrzymać refundację 70 % kosztów zakupu 

ubezpieczeń od ryzyka strat spowodowanych salmonellozą. Wnioski o pomoc 

należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w terminach ogłoszonego naboru. Do wniosków o pomoc dołącza się  

kopię umowy ubezpieczenia, z której musi wynikać, że ubezpieczyciel wypłaca 

odszkodowanie przy szkodach w wysokości przekraczającej 20 % średniej rocznej 

produkcji ubezpieczonych zwierząt z trzech poprzednich lat lub z trzech lat 

z okresu pięcioletniego po odjęciu roku z najwyższymi i najniższymi wartościami;

2. podwyższone zostały maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich na 2023 r., zgodnie z aktualnymi warunkami 

rynkowymi, wysokości maksymalnych sum ubezpieczenia w porównaniu 

do obowiązujących w 2022 roku (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 

i  Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie maksymalnych sum 

ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

na 2023 r. (Dz. U. poz. 2450)). Wprowadzone zmiany wynikły ze zmian 

w wysokości plonów i  cen rynkowych poszczególnych upraw rolnych lub zwierząt 

gospodarskich;

3. wprowadzono mechanizm cesji należności z tytułu zakupu przez producentów 

rolnych polisy ubezpieczenia umożliwiający zapłatę na rzecz zakładu ubezpieczeń 

tych należności przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dopłat 

bezpośrednich.

Obecnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich, w którym proponuje się rozszerzenie katalogu upraw, 

do których stosowane  będą z budżetu państwa dopłaty do składek ubezpieczenia o 

 słonecznik, facelię, len, konopie włókniste, bobowate drobnonasienne, rośliny zielarskie 

i gorczycę oraz doprecyzowanie uprawy gryki jako zboża oraz soi jako rośliny z  rodziny 

bobowatych mieszczących się w katalogu upraw, do których stosowane 

są dopłaty do składek ubezpieczenia. Wprowadzenie proponowanych zmian w ustawie o 

 ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich umożliwi ubezpieczanie 

szerszego katalogu upraw rolnych przez producentów rolnych.



7. Oczekiwane jest utworzenie Fundusz Gwarancji Rolnych jako funduszu celowego dającego 

gwarancje zapłaty za produkty rolne od nieuczciwych skupujących.

Uprzejmie informuję, iż aktualnie trwają prace nad projektem ustawy o Funduszu 

Ochrony Rolnictwa, którego celem jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących 

producentom rolnym częściową rekompensatę z tytułu braku zapłaty za sprzedane 

produkty rolne podmiotom, które są w stanie upadłości. 

8. Trudną sytuację życiową doświadczają seniorzy mieszkający na wsi, często są to osoby 

samotne potrzebujące wsparcia, których nie stać na zakup drogiego węgla, zapłacenie prądu. 

To czas aby otoczyć ich stosowną opieką oraz wsparciem.

Informuję, że w ostatnim czasie wprowadzono przepisy, których celem była poprawa 

jakości życia mieszkańców wsi, w tym osób starszych. Nowelizacja ustawy z 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników1 wprowadziła regulację, w myśl której 

rolnik-emeryt nie musi zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej – jak miało 

to miejsce wcześniej – żeby nabyć prawo do wypłaty emerytury z KRUS w pełnej 

wysokości. 

Od początku bieżącego roku przepisy dają również możliwość kierowania na 21-dniowy 

turnus rehabilitacyjny do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS osób uprawnionych 

do emerytury rolniczej oraz ubezpieczonych opiekunów osób niepełnosprawnych 

na 7-dniowy turnus regeneracyjny. 

Aktualnie w MRiRW trwają również prace nad wdrożeniem modelu gospodarstwa 

opiekuńczego. To nowe rozwiązanie, którego celem jest wykorzystanie gospodarstw 

rolnych jako miejsc, gdzie wsparcie znajdą osoby starsze, chore, z niepełnosprawnościami 

i samotne. Stworzenie sieci gospodarstw pełniących funkcje opiekuńcze pomoże sprostać 

wyzwaniom, przed którymi stoi polska wieś – starzeniem się społeczeństwa, 

koniecznością podnoszenia jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz 

poszukiwaniem dodatkowych źródeł dochodów dla właścicieli gospodarstw rolnych2.  

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło ponadto prace w zakresie waloryzacji 

świadczeń emerytalnych i rentowych z KRUS. Efektem będzie wypłata uprawnionym 

wyższych świadczeń. Trwają  prace parlamentarne nad projektem ustawy o zmianie 

1 Ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. poz. 1155)
2 Więcej informacji dotyczących gospodarstw opiekuńczych można znaleźć na stronie https://growid.pl/.
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ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników3. Celem proponowanej nowelizacji jest 

powiązanie wysokości emerytury podstawowej, służącej do wyliczenia emerytury 

rolniczej, z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach o powszechnym 

systemie emerytalnym.  Po zmianach przepisów emerytura podstawowa będzie wynosiła 

90% najniższej emerytury z ZUS. W 2023 roku najniższa emerytura z ZUS wzrośnie do 

1588,44 zł. Dzięki temu emerytura podstawowa z KRUS wynosić będzie 1429, 60 zł.  

Należy zwrócić uwagę na to, że emerytura podstawowa nie stanowi całości emerytury 

wypłacanej rolnikowi a jest jej składową. Świadczenie wypłacane rolnikowi stanowi 

dopiero kwota stanowiąca iloczyn aktualnej emerytury podstawowej oraz wskaźnika 

wymiaru emerytury wyliczanego indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy 

(emerytura rolnicza = emerytura podstawowa  ×  indywidualny wskaźnik wymiaru 

emerytury).

Dla przykładu emerytura rolnicza w 2023 r. po 25 latach składek wynosić będzie 1686,93 

zł [1 429,60 zł  ×  1,18 (indywidualny wskaźnik wymiaru emerytury)]. 

Ponadto, zgodnie z już obecnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli obliczona 

emerytura rolnicza z KRUS będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej z ZUS 

to zostanie ona podwyższona do kwoty najniższej emerytury. Oznacza to, że emerytura 

rolnicza z KRUS nigdy nie będzie mniejsza od najniższej emerytury z ZUS. W 2023 r. 

będzie to  nie mniej niż 1588,44 zł. 

Pozytywny wpływ na sytuację seniorów mieszkających na wsi mają również przyznane 

wszystkim emerytom świadczenia takie jak 13. i 14. emerytura i renta. Trzynasta 

emerytura wypłacana jest w wysokości najniższej emerytury i przysługuje wszystkim 

emerytom i rencistom niezależnie od wysokości świadczenia podstawowego, jakie 

pobierają. Z kolei 14. emerytura miała być świadczeniem jednorazowym, jednak 

od 2021 r. jest wypłacana corocznie jako świadczenie uzależnione od kryterium 

dochodowego. Warto przywołać w tym miejscu również rodzicielskie świadczenie 

uzupełniające („Mama 4+”), które jest przyznawane matkom co najmniej czworga dzieci 

w celu zapewnienia im niezbędnych środków utrzymania, w sytuacji, gdy zrezygnowały 

one z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu 

na wychowywanie dzieci. 

3 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk sejmowy nr 2899). 



W MRiRW sukcesywnie wprowadzamy rozwiązania na rzecz poprawy sytuacji rolników 

i innych osób mieszkających na wsi – również tych, które z uwagi na wiek lub chorobę 

wymagają szczególnego wsparcia. Bierzemy pod uwagę głosy rolników 

i reprezentujących ich organizacji, by realizowane postulaty odpowiadały potrzebom 

osób zamieszkujących obszary wiejskie. 

Z wyrazami szacunku

Henryk Kowalczyk

/podpisano elektronicznie/

Podstawa prawna:

(1)

Załączniki:

1.

Do wiadomości/ Rozdzielnik:

1.

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych 
osobowych dostępna jest pod adresem: 
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych
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