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Pan
Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich  
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Dotyczy: odstępstwa od zakazu produkcji na ugorach oraz od obowiązku 
zmianowania upraw w roku 2023

Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo z dnia 24 sierpnia br., znak VII.7202.8.2022.CW, uprzejme informuję 

co następuje.

W pierwszej kolejności pragnę zwrócić uwagę, że w nowym okresie programowania, 

przepisy unijne1 przewidują, że rolnicy będą zobowiązani do przestrzegania wymogów 

warunkowości, w tym również dotyczących ugorów i zmianowania upraw. W Planie 

Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) kwestie 

te zostały uwzględnione m.in. w ramach norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 

środowiska (DKR), tj. w normie DKR 7 i DKR 8. Biorąc jednak pod uwagę trudną sytuacją 

na Ukrainie i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, na forum UE 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy 
dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej 
(planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 
i (UE) nr 1307/2013
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prowadzone były prace mające na celu dostosowanie przepisów do istniejącej sytuacji. 

W pracach tych Polska, popierana przez inne państwa członkowskie, dążyła do tego, aby 

normy ograniczające produkcję nie były stosowane, a bezpieczeństwo żywnościowe było 

traktowane priorytetowo.

Wynikiem tych prac jest rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1317 z dnia 27 

lipca 2022 r.2, które umożliwiło państwom członkowskim wprowadzenie czasowego 

odstępstwa od wdrożenia tych dwóch ww. norm DKR w ramach nowej warunkowości. 

Polska podjęła decyzję o skorzystaniu z tej derogacji w pełnym zakresie, o czym w dniu 

12 sierpnia br., zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia poinformowała Komisję 

Europejską. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 

2022/1317 państwa członkowskie, które skorzystają z przewidzianej przepisami tego 

rozporządzenia derogacji mają obowiązek uwzględnienia tej decyzji w ramach pierwszego 

wniosku o zmianę planu strategicznego WPR, co zostanie przez Polskę wprowadzone.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informuję, że wszystkie niezbędne działania zostały 

podjęte w celu umożliwienia polskim rolnikom skorzystania z derogacji przewidzianej 

przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1317.

Z poważaniem

Krzysztof Ciecióra

/podpisano elektronicznie/

2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1317 z dnia 27 lipca 2022 r. 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
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