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Znak sprawy: BF.pp. 071.10.2022

Pan
Wiktor Szmulewicz
Prezes 
Krajowej Rady Izb Rolniczych

Dotyczy: stanowiska Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 1 grudnia 2021r. w 
sprawie pomocy dla rolników, którzy w latach 2018-2020r., nie otrzymali zapłaty za 
sprzedane mleko od podmiotu, wobec którego Sąd obligatoryjnie oddalił wniosek o 
ogłoszenie upadłości

Szanowna Pani Prezes,

w związku z pismem z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie  stanowiska z dnia 1 grudnia 2021 r. 

Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej  dotyczącego pomocy dla rolników, którzy w latach 2018-

2020r., nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko od podmiotu, wobec którego Sąd 

obligatoryjnie oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, uprzejmie Pana Prezesa informuję, 

że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i 

 Modernizacji Rolnictwa jednoznacznie stanowią, iż  Agencja udziela pomocy finansowej w 

2021 r. i 2022 producentowi rolnemu:

1. który w latach 2018-2020 co najmniej przez rok utrzymywał bydło mleczne w 

 siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy z dnia   kwietnia 2004 

r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
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2. który w latach 2018-2020 co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedane 

mleko od podmiotu, któremu to mleko zostało sprzedane, w związku z  wydaniem 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec tego podmiotu.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że opracowany został projekt ustawy o funduszach 

ochrony przychodów rolniczych, której celem było stworzenie możliwości prawnych 

gwarantujących producentom rolnym częściową rekompensatę z tytułu utraty przychodów 

z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku m.in. braku zapłaty od 

podmiotu skupującego. W ramach konsultacji społecznych jedynie przedstawiciele 

producentów owoców i warzyw poparli utworzenie takich funduszy.

Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ryszard Bartosik
Sekretarz Stanu
$departament / biuro
/podpisano elektronicznie/
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