
 Departament Rolnictwa 
Ekologicznego i Jakości Żywności

telefon: +48 22 623 16 32
e-mail: sekretariat.dej@minrol.gov.pl

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
www.gov.pl/rolnictwo

Warszawa, 24 czerwca 2022 r.

Znak sprawy: DEJ.re.071.6.2022
Sprawę prowadzi: Marta Szumańska-Leszczyńska
Telefon: 22 623 25 64
E-mail: Marta.Szumanska@minrol.gov.pl 

wg rozdzielnika 

Dotyczy: propozycji tematów badawczych w ramach dotacji do badań w rolnictwie 
ekologicznym w 2023 roku. 

Szanowni Państwo, 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2004 r. udziela dotacji do badań w zakresie rolnictwa 

ekologicznego. Badania te, prowadzone są przez państwowe instytuty badawcze, wyższe 

uczelnie rolnicze oraz placówki Polskiej Akademii Nauk. W ramach prowadzonych 

dotychczas badań duży nacisk położony był w szczególności na współpracę pomiędzy 

organizacjami producentów i przetwórców, a ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania 

w zakresie rolnictwa ekologicznego. Preferowano badania, które były prowadzone w ścisłej 

kooperacji z organizacjami zrzeszającymi producentów ekologicznych oraz uwzględniały 

oczekiwane i przygotowywane zmiany w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego, 

a także ukierunkowane były na znalezienie innowacyjnych rozwiązań pojawiających się 

problemów, zarówno w produkcji rolniczej, jak i w przetwórstwie. 

Biorąc pod uwagę powyższe, jak corocznie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca 

się z prośbą o przesłanie propozycji tematów badawczych  w zakresie produkcji 

ekologicznej, które mogłyby być realizowane w 2023 r. i jednocześnie będą miały charakter 

badań jednorocznych. Zaproponowane tematy badawcze bądź zagadnienia wymagające 

dalszej analizy, które mogłyby stanowić podstawę współpracy z ośrodkami naukowo-
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badawczymi, powinny być przedstawione w sposób precyzyjny, ułatwiający ich późniejszą 

realizację. 

Po zidentyfikowaniu występujących problemów oraz zgłaszanych przez producentów 

potrzeb, przygotowane zostanie ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawierające 

listę tematów, o realizację których będą mogły występować państwowe instytuty badawcze, 

wyższe uczelnie rolnicze oraz placówki Polskiej Akademii Nauk. 

Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że lista tematów 

i obszarów badawczych, w ramach których będzie można składać wnioski o dotacje do 

badań, zostanie ogłoszona do dnia 30 września 2022 r.  

Zgodnie z harmonogramem prac związanych z ustaleniem priorytetów badawczych w 

zakresie rolnictwa ekologicznego na 2023 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prosi o 

przesłanie propozycji tematów w terminie do 26 sierpnia 2022 r., także na adres: 

marta.szumanska@minrol.gov.pl. 

Dodatkowo Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że wyniki dotychczas 

zrealizowanych dotychczas badań są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa.

Z poważaniem

Elwira Zdrodowska
dyrektor
Departamentu Rolnictwa 
Ekologicznego i Jakości Żywności
/podpisano elektronicznie/

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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