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Szanowny Panie Premierze,

z uwagi na istniejące ryzyko dla bezpieczeństwa żywnościowego związane między 

innymi z konsekwencjami konfliktu zbrojnego w Ukrainie Komisja Europejska przyjęła 

w dniu 27 lipca 2022 roku rozporządzenie wykonawcze 2022/1317 ustanawiające 

odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w 

odniesieniu do stosowania norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska 

(norm GAEC) 7 i 8 w odniesieniu do roku składania wniosków 2023 (Dz. U. UE. L. z 

2022 r. Nr 199, str. 1). Rozporządzenie to pozwala państwom członkowskim Unii 

Europejskiej na wprowadzenie odstępstwa od zakazu produkcji rolnej na gruntach 

przeznaczonych na ugór w zgodzie z obowiązującymi ogólnymi limitami określonymi w 

ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Oznacza to, że w celu skorzystania przez rolników z 

możliwości zwiększenia produkcji rolnej konieczne jest przyjęcie przez właściwe 
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organy krajowe odpowiednich przepisów na podstawie przewidzianej w cytowanym 

wyżej rozporządzeniu wykonawczym delegacji.

W związku z powyższym, jako Rzecznik Praw Obywatelskich, na podstawie m. in. 

doniesień prasowych1, postanowiłem podjąć sprawę z urzędu. Z tego względu, 

działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku 

Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627 ze zm.), pragnę zwrócić się do Pana 

Premiera z uprzejmą prośbą o poinformowanie, czy w Ministerstwie Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi prowadzone są prace nad wprowadzeniem odstępstwa od zakazu, o 

którym mowa powyżej, i – jeżeli tak – kiedy można spodziewać się wejście w życie 

odpowiednich zmian.

Będę wdzięczny Panu Premierowi za udzielenie odpowiednich informacji 

w odpowiedzi na niniejsze wystąpienie.

Z wyrazami poważania

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

1 zob. Agropolska.pl, Niewielu rolników skorzystało z tego odstępstwa. Potrzebna reakcja resortu 
(https://www.agropolska.pl/aktualnosci/polska/niewielu-rolnikow-skorzystalo-z-tego-odstepstwa-
potrzebna-reakcja-resortu,13482.html ; dostęp: 22/08/2022)
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