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Spotkanie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”

z Premierem Mateuszem Morawieckim
W dniu 27 marca br. W zWiązku z zaproSzeniem 
od premiera mateuSza moraWieckiego odbyło Się 
Spotkanie prezydium rady krajoWej nSzz ri 
„Solidarność” z panem premierem oraz Szefem 
komitetu Stałego rady miniStróW jackiem SaSinem.

Spotkanie dotyczyło postulowa-
nych od wielu lat przez NSZZ RI „So-
lidarność” rozwiązań systemowych 
dla polskiego rolnictwa w tym waż-
nych spraw w kształtowaniu krajowej 
oraz europejskiej polityki rolnej Pol-
ski i udziału w tym procesie NSZZ 
RI „Solidarność”. Podczas spotkania 
poruszono m.in. kwestie przyszłości 
Wspólnej Polityki Rolnej; powołania 
reprezentatywnej Komisji Rolniczego 
Dialogu Społecznego; Funduszu Gwa-
rancyjnego dla rolników poszkodo-
wanych m.in. przez upadające i nie-
uczciwe podmioty skupowe; kwestie 
związane z nową kategorią umowy 
tzw. „pomocnika rolnika”; systemu 
ubezpieczenia społecznego rolników, 
emerytur rolniczych w tym m.in.: rent 
strukturalnych w rolnictwie i wcze-
śniejszych emerytur; kwestia ubez-
pieczenia zdrowotnego w rolnictwie, 
edukacji i spraw socjalnych na wsi; 
kwestie związane z zapewnieniem 
udziału rolników w sektorze przemy-
słu rolno-spożywczego (powiązanie 
rolników z sektorem); sprawy uprosz-
czenia i odbiurokratyzowania przepi-
sów i procedur z zakresu polityki rol-

nej; łączenia inspecji; obrotu ziemią 
i kształtowania ustroju rolnego; kwe-
stie promocji rolnictwa ekologicznego 
i ułatwień w sprzedaży bezpośredniej 
a także kwestię sytuacji na poszcze-
gólnych rynkach rolnych ze szczegól-
nym uwzględnieniem sytuacji związa-
nej z AS, gdzie Prezydium zaapelowa-
ło o bezwarunkową wypłatę rekom-
pensat oraz maksymalną redukcję po-
głowia dzików.

Powyższe problemy spotkały 
się z dużym zrozumieniem ze stro-
ny premiera, który a osobiste spotka-
nie z Premierem świadczy, iż NSZZ 
RI „Solidarność” jako jeden z kluczo-
wych reprezentantów środowiska rol-
niczego jest, zarówno dla Pana Pre-
miera jak i dla obecnego na spotkaniu 
Ministra Jacka Sasina, ważnym partne-
rem społecznym.
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Odpowiedź Ministra Rolnictwa na wniosek NSZZ RI „Solidarność”
w sprawie stosowania środków ochrony roślin na obszarach EFA

W odpoWiedzi na WyStąpienie nSzz ri „Solidarność” 
z dnia 28 lutego br. W SpraWie WnioSku dotyczącego 
przedłużenia możliWości StoSoWania środkóW ochrony 
roślin na obSzarach proekologicznych efa, miniSter 
rolnictWa przekazał SWoje StanoWiSko W tej SpraWie.

W piśmie z dnia 28 lutego br. Prze-
wodnicząca NSZZ RI „Solidarność” 
Poseł Teresa Hałas przypomniała, że 
zgodnie z zapisami rozporządzenia 
Komisji (UE) 2017/1155 od roku 2018 
nastąpiły zmiany w zasadach dotyczą-
cych dopłat bezpośrednich w szcze-
gólności w zakresie zakazu stosowa-
nia na obszarach EFA środków ochro-
ny roślin. Przewodnicząca podkreśliła, 
że z dotychczasowych doświadczeń 
wynika, że rolnicy najczęściej wywią-
zują się z obowiązku zazielenienia po-
przez stosowanie upraw wiążących 

azot (motylkowate drobno i grubona-
sienne) oraz międzyplonów. W przy-
padku upraw strączkowych w ramach 
spełnienia wymogu 5% powierzchni 
EFA w gospodarstwach powyżej 15 
ha powierzchni użytków rolnych, za-
kaz stosowania środków ochrony ro-
ślin będzie obowiązywał od siewu do 
zbioru i dotyczyć ma również stoso-
wania zapraw nasiennych. Zakaz ten 
jest też bardzo uciążliwy m.in. dla rol-
ników produkujących materiał siewny. 
Plantacje nasienne roślin strączkowych 
wymagają stosowania szerokiej gamy 

pestycydów, dla uzyskania zdrowe-
go materiału siewnego i spełniające-
go wszelkie kryteria czystości. Ponadto 
obecnie zaplanowane struktury zasie-
wów z uwzględnieniem obszarów EFA 
rolnicy ponieśli koszty zakupu nasion, 
które w obecnej sytuacji stają się bez-
użyteczne a wysiew z przeznaczeniem 
na nasiona wręcz niemożliwy. Ponad-
to rolnicy podkreślają, że ze względu 
na brak wystarczającej kampanii in-
formacyjnej nie byli świadomi takie-
go obowiązku, a informacje te otrzy-
mywali dopiero podczas szkoleń do-
tyczących płatności bezpośrednich na 
rok 2018 oraz aplikacji e-WniosekPlus 
i w związku z tym nie będą w pełni 
gotowi do spełnienia ww. obowiązku. 
W związku z powyższym Przewodni-
cząca Teresa Hałas zwróciła się do Mi-
nistra z wnioskiem o wystąpienie do 
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Komisji Europejskiej celem możliwo-
ści przesunięcia co najmniej o rok obo-
wiązywania zapisów dotyczących za-
kazu stosowania środków ochrony ro-
ślin na obszarach EFA bądź o zmianę 
rozporządzenia w kierunku dającym 
państwu członkowskiemu możliwość 

określenia w drodze wyjątku katalogu 
gatunków roślin na obszarach EFA wy-
łączonych z zakazu stosowania środ-
ków ochrony roślin.

W odpowiedzi na ww. wnioski Mi-
nister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel pod-
kreślił, że resort z dużym zaangażowa-

niem włączał się w prace nad uprosz-
czeniem systemu płatności a poruszone 
przez Przewodniczącą ograniczenia wy-
nikają wprost z prawa unijnego a zgła-
szanie postulatów w ww. sprawie bę-
dzie możliwe w kontekście dyskusji nad 
Wspólną Polityką Rolną po roku 2020.

Przewodnicząca przypomniała, że 
Komisja Europejska przedłużyła sto-
sowanie związków miedzi w ochro-
nie roślin do końca 2018 roku i trwa 
proces ponownej autoryzacji zezwo-
lenia na miedź jako substancji czyn-
nej, który jest obecnie w toku i zosta-
nie zakończony przed styczniem 2019 
r. W piśmie do Sekretarza Generalne-
go Przewodnicząca NSZZ RI „Solidar-
ność” zaapelowała, by nie pozbawiać 
sadowników i warzywników oraz pro-
ducentów rolnych (integrowanych 
i ekologicznych) cennego narzędzia ja-
kim jest miedź (Cu w postaci wodoro-
tlenku miedzi, trójzasadowego siarcza-
nu miedzi, tlenochlorku miedzi, tlenku 
miedzi, chelatów miedzi), która służy 
do ograniczania i zwalczania szeregu 
chorób wywoływanych przez bakterie 
i grzyby patogeniczne. Podkreśliła, że 
dodatkowo miedź jako mikroelement 
posiada wielkie znaczenie w procesie 
formowania ziarna roślin zbożowych 
(nawożenie dolistne miedzią). Za po-
mocą środków zawierających związki 
miedzi można ograniczać szereg cho-
rób, a wycofanie jej z ochrony roślin 
spowodowałoby konieczność wielo-
krotnego użycia preparatów chemicz-
nych w ochronie integrowanej (chemi-
zacja i niekorzystny jej wpływ na śro-
dowisko naturalne, nie tylko się nie 

zmniejszy, ale nawet zwiększy, zatem 
wycofanie – rozsądnie używanej mie-
dzi będzie szkodą, a nie pożytkiem dla 
środowiska naturalnego) oraz pozba-
wiłoby producentów ekologicznych 
jednego z najważniejszych preparatów 
do ograniczania chorób w produk-

NSZZ RI „Solidarność” w sprawie przedłużenia zezwolenia
na stosowanie związków miedzi w rolnictwie

W dniu 28 marca br. przeWodnicząca nSzz ri 
„Solidarność” tereSa hałaS WyStąpiła do Sekretarza 
generalnego copa cogeca pekki peSonena z WnioSkiem 
o podjęcie działań W komiSji europejSkiej mających 
na celu przedłużenie zezWolenia na StoSoWanie 
zWiązkóW miedzi W rolnictWie na kolejne lata.
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cji ekologicznej. Braku tych środków 
ochrony roślin nie da się wypełnić in-
nymi preparatami, ponieważ po prostu 
nie ma takich, które byłyby dopuszczo-
ne do stosowania w produkcji ekolo-
gicznej. „Jeśli zatem Komisja Europej-
ska ma na uwadze szeroko pojęty in-
teres producentów oraz dobro środo-
wiska naturalnego, w którym żyjemy 
i pracujemy, to nie może się zgodzić na 
wycofanie miedzi z programów ochro-
ny roślin sadowniczych i warzyw oraz 
nawożenia” – podkreśliła Przewodni-
cząca Teresa Hałas.

Stanowisko w ww. sprawie zostało 
przekazane do wiadomości ministro-
wi rolnictwa i rozwoju wsi z prośbą 
o wsparcie działań w tym zakresie na 
forum UE.

NSZZ RI „Solidarność” ws. strategii
dla rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce

W dniu 4 kWietnia 2018 W Siedzibie kancelarii praWnej 
Viggen Sp.j. odbyło Się Spotkanie zainicjoWane przez 
prezydium nSzz ri Solidarność, przeWodniczącego 
Sekcji rolnictWa ekologicznego nSzz ri „Solidarność” 
tomaSza obSzańSkiego oraz członka rady krajoWej 
andrzeja miąSko. Spotkanie StanoWiło konSekWencję uStaleń 
przeWodniczącej tereSy hałaS oraz prezydium nSzz ri 
„Solidarność” z panem premierem mateuSzem moraWieckim 
oraz panem miniStrem jackiem SaSinem, podczaS którego 
m.in. podjęto rozmoWy zmierzające do ułatWienia proceSu 
certyfikacji i rozWoju programu rolnictWa ekologicznego 
W polSce. uczeStnikami Spotkania W Siedzibie kancelarii 
praWnej Viggen Sp.j. byli przedStaWiciele branży ekologicznej 
W tym: pani dorota metera, tomaSz obSzańSki, robert 
machoWSki, dr hab. jerzy Szymona, andrzej miąSko, 
andrzej ryl, piotr puchalSki, dr mariuSz miąSko.

Na wstępie należy tytułem intro-
dukcji wskazać, że polskie rolnictwo 
produkuje zaledwie 0,2% całej żywno-
ści w Unii Europejskiej, co jest drugim 
najgorszym wynikiem. Zdecydowanie 
mylący może być parametr wzrostu 
produktów ekologicznych dostępnych 

w Polskich sklepach. Wzrost ten osią-
gnięto na fakt, iż aż 80% produktów 
ekologicznych dostępnych w krajo-
wych sklepach pochodzi z importu (!)

Badania jednej z instytucji UE wy-
kazały, iż inwestycja na poziomie 1 mln 
euro w ochronę jednego ludzkiego ży-

cia, jest uzasadniona nie tylko społecz-
nie ale i ekonomicznie. W świetle fa-
li chorób cywilizacyjnych (w szczegól-
ności nowotworów), można wyrazić 
pogląd o pilnej konieczności rozwoju 
produkcji ekologicznej, jako strategicz-
nego celu państwa.

Dzięki zainteresowaniu przedmio-
tową tematyką Pana Premiera, Pani 
Przewodniczącej Teresy Hałas i Pre-
zydium NSZZ RI „Solidarność” oraz 
wielu ekspertów i osób dobrej woli, 
przygotowano zarys Strategii Rozwo-
ju Rolnictwa Ekologicznego w Pol-
sce. Zawiera ona 8 obszarów warun-
kujących rozwój rolnictwa ekologicz-
nego, w ramach których wstępnie 
wydzielono 41 zagadnień tematycz-
nych, mogących znacząco poprawić 
rozwój przedmiotowej gałęzi rolnic-
twa. Wśród obszarów wydzielonych 
w ww. strategii znalazły się:
1) OBSZAR: FINANSOWANIE ROL-

NICTWA EKOLOGICZNEGO
2) OBSZAR: CERTYFIKACJA ROL-

NICTWA EKOLOGICZNEGO
3) OBSZAR: ŚRODKI OCHRONY RO-

ŚLIN
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4) OBSZAR: CENTRALIZACJA ZA-
RZĄDZANIA EKOLOGICZNEGO 
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA

5) OBSZAR: PLAN DZIAŁAŃ DLA 
ŻYWNOŚCI I ROLNICTWA EKO-
LOGICZNEGO

6) OBSZAR: ROLNICZY HANDEL DE-
TALICZNY PRODUKTÓW EKO-
LOGICZNYCH

7) OBSZAR: PROMOCJA EKOLOGII
8) OBSZAR: EDUKACJA EKOLO-

GICZNA
Projekt Strategii Rozwoju Rolnic-

twa Ekologicznego w Polsce autorstwa 
NSZZ RI „Solidarność” przekazany za 

pośrednictwem Kancelarii Premiera 
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ministerstwo Rolnictwa za pośred-
nictwem Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów, otrzymało od NSZZ RI „Soli-
darność” przygotowany przez Związek 
oraz ekspertów z zakresu rolnictwa 
ekologicznego projekt Strategii Rozwo-
ju Rolnictwa Ekologicznego w Polsce.

NSZZ RI „Solidarność” po spotka-
niu i uzgodnieniami z Panem Premie-
rem Morawieckim przedstawił ponad 
40 głównych barier organizacyjnych 
narzuconych przez administrację rzą-
dową, w konsekwencji których udział 

polskiego rolnictwa ekologicznego 
kształtuje się na poziomie zaledwie 
0,2% ogólnej produkcji, co jest trze-
cim najgorszym wynikiem w UE.

W konsekwencji ustaleń Przewodni-
czącej NSZZ RI „Solidarność” Pani Te-
resy Hałas z Panem Premierem Mora-
wieckim, Związek przygotował projekt 
Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicz-
nego w Polsce oraz plan likwidacji ogra-
niczeń produkcji ekologicznej. Minister-
stwo Rolnictwa za pośrednictwem Urzę-
du Rady Ministrów, otrzymało przygoto-
wany przez NSZZ RI „Solidarność” pro-
jekt Strategii do wstępnej analizy.

Spotkanie Komitetu Protestacyjnego rolników z terenów
objętych ASF z ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem

W dniu 4 kwietnia 2018 roku od-
było się spotkanie ministra rolnictwa 
Krzysztofa Jurgiela z reprezentanta-
mi Komitetu Protestacyjnego rolni-
ków z terenów objętych ASF, na któ-
rego czele stoi ks. kanonik Stanisław 
Chodźko – duszpasterz rolników die-
cezji siedleckiej. Komitet zrzesza rol-
ników ze stref objętych ASF z woje-
wództw mazowieckiego, lubelskiego 
i podlaskiego. W spotkaniu uczestni-
czyli także Sekretarz Stanu Zbigniew 
Babalski, Podsekretarz Stanu Rafał Ro-

manowski, Główny Lekarz Wetery-
narii Paweł Niemczuk, Dyrektor PI-
Wet PIB w Puławach Krzysztof Niem-
czuk. W spotkaniu uczestniczyli także 
przedstawiciele NSZZ RI „Solidarność”: 
Członek Prezydium Hanna Galicz, p.o. 
Przewodniczącego Mazowieckiej Rady 
Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” 
Marek Boruc oraz dyrektor Biura Rady 
Krajowej Grzegorz Cymiński.

Podczas spotkania omówiono po-
stulaty, których realizacji domaga się 
Komitet Protestacyjny w związku z sy-

tuacją związaną z ASF, w tym przede 
wszystkim bezwarunkowej wypłaty 
odszkodowań poszkodowanym rol-
nikom, którym wybito stada trzody 
chlewnej.

W wyniku spotkania ustalono, że 
w dniu 13 kwietnia 2018 roku od-
będzie się kolejne spotkanie stron 
na którym, jak zadeklarował mini-
ster Krzysztof Jurgiel, zostaną przed-
stawione konkretne propozycje moż-
liwych rozwiązań w kwestiach poru-
szanych przez rolników.
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Nowy rodzaj umowy będzie bar-
dzo atrakcyjny dla większości rol-
ników zatrudniających pracowni-
ków przy pracach sezonowych. „So-
lidarność” Rolników Indywidualnych 
w pracach dotyczących między inny-
mi nowej umowy i nowelizacji usta-
wy o ubezpieczeniu rolników uczest-
niczyła od marca 2017 roku. W tym 
czasie przedstawiciele Związku kon-
sultowali nowe korzystne dla rolnic-
twa uzgodnienia z przedstawicielami 
Ministerstwa Pracy, Ministerstwa Rol-
nictwa, Ministerstwa Finansów, Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych, Mini-
sterstwa Sprawiedliwości, przedstawi-
cielami KRUS i ZUS. W finalnej fazie 
NSZZ RI „Solidarność” w celu udostęp-
nienia umowy dla szerokiego kręgu 
rolników (m.in. plantatorów chmielu, 
tytoniu i roślin zielarskich, a nie tyl-
ko dla sadowników i ogrodników, jak 
przewidywał pierwotny projekt), pod-
jęła rozmowy bezpośrednio z Panem 
Premierem Mateuszem Morawieckim 
oraz Panem Ministrem Jackiem Sasi-
nem. Wobec opozycji środowisk pra-
cowniczych, konsultacje NSZZ RI „So-
lidarność” z Panem Premierem okaza-
ły się kluczowe dla możliwości wdro-
żenia do polskiego porządku prawne-
go tej bardzo korzystnej dla rolników 
umowy.

Na tę okoliczność Przewodniczą-
ca NSZZ RI „Solidarność” poseł Tere-
sa Hałas wygłosiła oświadczenie po-
selskie.

Szanowna Pani Marszałek! Wy-
soka Izbo! Za sprawą wielu starań 
Niezależnego Samorządnego Związ-
ku Zawodowego Rolników Indywi-
dualnych,,Solidarność˝, wspieranych 
przez przedstawicieli środowisk sa-
downiczo-ogrodniczych, do obiegu 
prawnego wejdzie całkowicie nowy 
i bardzo korzystny dla rolników typ 
umowy o pracę przy zbiorach. Nowy 
rodzaj umowy będzie bardzo atrak-
cyjny dla większości rolników zatrud-
niających pracowników podczas prac 
sezonowych.

„Solidarność” Rolników Indywidu-
alnych w pracach dotyczących nowej 
umowy i noweli ustawy o ubezpiecze-
niu społecznym rolników uczestni-
czyła od marca 2017 r. W tym cza-
sie przedstawiciele związku uczestni-
czyli w konsultacjach z przedstawicie-
lami ministerstw pracy, rolnictwa, fi-
nansów, spraw zagranicznych, spra-
wiedliwości, przedstawicielami KRU-
S-u i ZUS-u. W finalnej fazie Nieza-
leżny Samorządny Związek Zawodo-
wy Rolników Indywidualnych „Soli-
darność” w celu udostępnienia umo-
wy szerszemu kręgowi rolników, a nie 
tylko sadownikom i ogrodnikom, jak 
przewidywał pierwotny projekt, podję-
ła rozmowy z panem premierem Mate-
uszem Morawieckim oraz panem mi-
nistrem Jackiem Sasinem. Wobec opo-
zycji środowisk pracowniczych kon-
sultacje „Solidarności” rolniczej z pa-
nem premierem okazały się kluczowe 

dla możliwości wdrożenia do polskie-
go porządku prawnego tej bardzo ko-
rzystnej dla rolników umowy. Przed-
miotem konsultacji ze stroną rządową 
była nowelizacja ustawy, która wczo-
raj została przyjęta przez Sejm.

Nowe przepisy wchodzą w życie 
z nadzwyczajnym krótkim terminem 
– po upływie 7 dni od ogłoszenia usta-
wy nowelizującej. Za sprawą starań 
rolniczej „Solidarności” umowa do-
tycząca pracy przy zbiorach zawie-
ra wiele unikalnych cech. Jest jedyną 
umową w polskim porządku praw-
nym nieobjętą wymogiem świadcze-
nia pracy minimalnej, jest jedyną 
umową ubruttowioną zaledwie dwie-
ma składkami, tj. zdrowotną i wypad-
kową, zamiast siedmioma składkami 
jak w przypadku umowy o pracę: eme-
rytalną, rentową, wypadkową, choro-
bową, zdrowotną, Funduszu Pracy, 
Funduszu Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych. Dodatkowa ko-
rzyść wynika z faktu, iż składka wy-
padkowa uiszczana będzie przez rol-
nika w stopniu proporcjonalnym do 
wymiaru zatrudnienia.

Z uwagi na powyższe pragnę ser-
decznie podziękować wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do prac meryto-
rycznych nad tą ustawą, w tym rów-
nież nad poszerzeniem zapisów do-
tyczących prac przy tytoniu, chmielu 
i roślinach zielarskich. Dziękuję panu 
premierowi, wszystkim pracownikom 
administracyjnym poszczególnych re-
sortów, środowiskom organizacji rol-
niczych, a nade wszystko w imieniu 
związku i moim osobistym również 
– panu dr. Mariuszowi Miąsko i jego 
kancelarii prawnej Viggen za nieod-
płatną wielką pracę jako pomoc praw-
na nad tym, ale również nad innymi 
projektami ustaw na rzecz polskich 
rolników i rozwoju rodzinnych gospo-
darstw w Polsce. Dziękuję uprzejmie.

Oświadczenie poselskie Przewodniczącej NSZZ RI „Solidarność”
poseł Teresy Hałas w sprawie uchwalonej nowelizacji ustawy

o ubezpieczeniu społecznym rolników
W dniu 13 kWietnia 2018 roku Sejm rzeczypoSpolitej polSkiej 
uchWalił uStaWę o zmianie uStaWy o ubezpieczeniu Społecznym 
rolnikóW oraz niektórych innych uStaW. za SpraWą Starań 
nSzz ri „Solidarność” WSpieranych przez przedStaWicieli 
środoWiSk SadoWniczych i ogrodniczych, do obiegu 
praWnego Wejdzie całkoWicie noWy i bardzo korzyStny 
dla rolnikóW typ „umoWy o pomocy przy zbiorach”.
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Przedmiotem konsultacji ze stro-
ną Rządową były nowelizacje Usta-
wy o ubezpieczeniach społecznych 
rolników oraz Ustawy o promocji za-
trudniania i instytucjach rynku pracy 
a także pomniejsze nowelizacje in-
nych aktów prawnych. Związek włą-
czył do konsultacji Kancelarię Praw-
ną Viggen Sp.j., która w uzgodnieniu 
z Przewodniczącą Związku w pierw-
szej fazie negocjacji przygotowała 34 
propozycje poprawek do nowelizacji 
przedmiotowych ustaw. Do drugiej 
fazy negocjacji (w listopadzie 2017 r.) 

dr Mariusz Miąsko z Kancelarii Praw-
nej Viggen, po akceptacji Przewodni-
czącej Teresy Hałas, przygotował 13 
kluczowych poprawek wraz z uza-
sadnieniem, które były procedowane 
w trakcie negocjacji w resorcie rol-
nictwa.

Z perspektywy czasu można za-
uważyć, że ponad 90% propozycji 
złożonych przez grupę negocjacyj-
ną NSZZ RI „Solidarność” wspiera-
ną przez Stowarzyszenia branżowe 
producentów, zostało uwzględnione 
w procesie legislacyjnym.

Początkowo jednak, Umowa o po-
mocy przy zbiorach wobec silnego 
sprzeciwu strony pracowniczej, adre-
sowana była jedynie do bardzo wą-
skiego grona rolników. Dopiero inter-
wencja Przewodniczącej i Prezydium 
Związku „Solidarność” podczas spo-
tkania z premierem Mateuszem Mora-
wieckim, wpłynęła na zmianę tej decy-
zji i poszerzenie kręgu beneficjentów 
nowej taniej umowy m.in. o producen-
tów chmielu, tytoniu oraz ziół, co sta-
nowi ogromny sukces rolników i „So-
lidarności” Rolników Indywidualnych.

Pismo Przewodniczącej Teresy Hałas do Prezydenta RP
w sprawie podpisania ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników wprowadzającej nową kategorię umowy przy zbiorach

Przypomnijmy, iż za sprawą starań 
NSZZ RI „Solidarność” wspieranych 
przez przedstawicieli środowisk sa-
downiczych i ogrodniczych, do obie-
gu prawnego wejdzie całkowicie no-
wy i bardzo korzystny dla rolników 
typ „Umowy o pomocy przy zbiorach”. 
Nowy rodzaj umowy będzie bardzo 
atrakcyjny dla większości rolników za-
trudniających pracowników przy pra-
cach sezonowych. „Solidarność” Rolni-
ków Indywidualnych w pracach doty-
czących między innymi nowej umowy 
i nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu 
rolników uczestniczyła od marca 2017 
roku. W tym czasie przedstawiciele 
Związku konsultowali nowe korzyst-
ne dla rolnictwa uzgodnienia z przed-
stawicielami Ministerstwa Pracy, Mi-
nisterstwa Rolnictwa, Ministerstwa Fi-
nansów, Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych, Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści, przedstawicielami KRUS i ZUS. 
W finalnej fazie NSZZ RI „Solidarność” 
w celu udostępnienia umowy dla sze-
rokiego kręgu rolników (m.in. plan-
tatorów chmielu, tytoniu i roślin zie-
larskich, a nie tylko dla sadowników 
i ogrodników, jak przewidywał pier-
wotny projekt), podjęła rozmowy bez-
pośrednio z Panem Premierem Mate-
uszem Morawieckim oraz Panem Mi-

W dniu 25 kWietnia 2018 roku, przeWodnicząca nSzz 
ri „Solidarność” zWróciła Się do prezydenta rp andrzeja 
dudy o jak najSzybSze podpiSanie noWelizacji uStaWy 
o ubezpieczeniu Społecznym rolnikóW oraz zmianie niektórych 
innych uStaW, uchWalonej W dniu 13 kWietnia 2018 
roku przez Sejm rzeczypoSpolitej polSkiej ze Względu na 
rozpoczynający Się niebaWem Sezon zbioróW m.in. truSkaWek.
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nistrem Jackiem Sasinem. Konsultacje 
NSZZ RI „Solidarność” z Panem Pre-
mierem okazały się kluczowe dla moż-
liwości wdrożenia do polskiego po-
rządku prawnego tej bardzo korzystnej 
dla rolników umowy.

„Ustawa wprowadza nowy rodzaj 
umowy cywilnoprawnej o pomocy 
przy zbiorach, jak również wprowa-
dza odpowiednie zmiany w ubezpie-
czeniu zdrowotnym i podatku docho-
dowym od osób fizycznych, które bę-
dą się odnosić do pomocników rolni-
ka. Ustawa ta zabezpiecza społecznie 
osoby pracujące dorywczo w rolnic-
twie poprzez oskładkowanie w zakre-
sie chorobowym, wypadkowym i ma-
cierzyńskim oraz nie nakłada na rol-
ników nadmiernych zobowiązań fi-
nansowych z tego tytułu, co jest roz-
wiązaniem kompromisowym dla obu 
stron. Zawarte w ustawie rozwiązania 
wychodzą naprzeciw oczekiwaniom 
rolników korzystających ze wsparcia 
innych osób przy zbiorach chmielu, 
owoców, warzyw, tytoniu, ziół i ro-
ślin zielarskich, a zbliżający się lada 
chwila sezon zbiorów sprawia, że rol-
nicy oczekują na szybkie podpisa-
nie ustawy. W związku z powyższym 
zwracam się do Pana Prezydenta jak 
na wstępie o jak najszybsze podpisa-
nie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 ro-
ku o zmianie ustawy o ubezpieczaniu 
społecznych rolników oraz niektórych 
innych ustaw” – napisała w piśmie do 
prezydenta Andrzeja Dudy Przewod-
nicząca Teresa Hałas.

W związku z pismem Przewodni-
czącej Teresy Hałas do Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy z dnia 25 kwietnia br. 
w sprawie podpisania ustawy z dnia 
13 kwietnia 2018 roku o ubezpiecze-
niu społecznym rolników, Prezydent 
RP Andrzej Duda w czasie rozmo-
wy z Przewodniczącą NSZZ RI „So-
lidarność”, która podczas Kongresu 
„Wspólnie o Konstytucji na Narodo-
wym” zwróciła uwagę na ww. spra-
wę poinformował, że podpisze ww. 
ustawę w najszybszym możliwym ter-
minie.

W związku z pismami i wnioskami 
NSZZ RI „Solidarność” do Prezydenta 
RP o jak najszybsze podpisanie ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2018 r. o ubezpie-

czeniu społecznym rolników oraz nie-
których innych ustaw oraz w związku 
ze spotkaniem w tym temacie w Kan-
celarii Prezydenta RP w dniu 7 ma-
ja br. i przedstawionej przez NSZZ RI 
„Solidarność” szerokiej argumentacji 
w ww. sprawie Kancelaria Prezydenta 
RP poinformowała oficjalnie Przewod-
niczącą NSZZ RI „Solidarność” i Biu-
ro Rady Krajowej, że Pan Prezydent 
RP Andrzej Duda zgodnie z deklaracją 
złożoną Przewodniczącej Teresie Ha-
łas podjął decyzję o podpisaniu usta-
wy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmia-
nie ustawy o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników oraz niektórych innych 
ustaw (druk sejmowy nr 2334).

Umowa o pomocy przy zbiorach 
i umowa użyczenia lokalu dostęp-
ne są na stronie internetowej NSZZ 
RI „Solidarność”.

W dniu 18 maja br. weszły w ży-
cie przepisy ustawy o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników 
oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza m.in. nowy 
rodzaj umowy tzw. pomocnika przy 
zbiorach. W związku z powyższym 
NSZZ RI „Solidarność” wspólnie z eks-
pertami z zakresu prawa pracy przy-
gotował wzory umów o pomocy przy 

zbiorach i umowy o użyczenie lokalu 
w związku z umową o pomocy przy 
zbiorach.

Umowy w polskiej oraz ukraińskiej 
wersji językowej dostępne są na naszej 
stronie internetowej – www. solidarno-
scri.pl.

W dniu 28 maja br. Przewodniczą-
ca NSZZ RI „Solidarność” Teresa Ha-
łas, w związku z medialnymi doniesie-
niami o apelu niektórych środowisk 
do ministra rolnictwa o opracowanie 
wzoru umowy o pomocy przy zbio-
rach, wystosowała do Ministra Rolnic-
twa Krzysztofa Jurgiela oraz Prezesa 
KRUS Adama Wojciecha Sekścińskie-
go pismo informujące o przygotowa-
nych przez Związek umów o pomocy 
przy zbiorach i umowy użyczenia lo-
kalu i możliwości ich bezpłatnego po-
brania ze strony internetowej Związ-
ku www.solidarnoscri.pl. Przewod-
nicząca zaapelowała do ministra Jur-
giela o rozpowszechnienie tej infor-
macji wśród rolników za pośrednic-
twem instytucji podległych resortowi 
rolnictwa a do Prezesa KRUS o rozpo-
wszechnienie za pośrednictwem od-
działów a także placówek terenowych 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego.
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O godzinie 11.30 Mszę świętą ce-
lebrował i homilię wygłosił Ks. Prałat 
Stanisław Chodźko – duszpasterz rol-
ników Diecezji siedleckiej, wspoma-
gał go O. Franciszkanin Andrzej Za-
lewski z Zamościa. Po mszy świętej 
złożone zostały kwiaty pod pomni-
kiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Następnie uroczystości poświęco-
ne 37. rocznicy rejestracji NSZZ RI „So-
lidarność” otworzyła Przewodnicząca 
Związku Poseł na Sejm RP Teresa Hałas.

„Szanowni Państwo, Jesteśmy 
w miejscu niezwykle ważnym w Dzie-
jach Rzeczypospolitej. 

Tym bardziej w dniu kiedy świętu-
jąc 37. Rocznicę Rejestracji NSZZ RI „So-
lidarność” możemy przeżyć ten donio-
sły moment w rezydencji Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego w 100. Rocznicę Od-
zyskania przez Polskę Niepodległości.

Tutaj będąc głową Państwa Od-
rodzonej Rzeczypospolitej Marszałek 

podejmował najdonioślejszą decyzję, 
tutaj podpisywał najważniejsze doku-
menty i to tutaj w gabinecie na piętrze 
powstał plan Bitwy Warszawskiej. 

I cieszę się, że dzisiaj w tych histo-
rycznych wnętrzach możemy na no-

wo wspomnieć ważny dla Polaków 
rok 1918 i powiew Niepodległej, która 
zajaśniała nam po 123 latach nieobec-
ności na mapie Europy, po gehennie 
Polaków, rusyfikowanych i germa-
nizowanych, walczących w powsta-
niach czy umierających na emigracji. 
Przyszła prawdziwie jak z tej pieśni le-
gionistów:
... umieliśmy w ogień zapału 
młodzieńczych wiar ... rozniecić skry 
... nieść życie swe dla ideału ...i swoją 
krew i marzeń sny ....
Nie podobno oddać tego upojenia pi-
sał świadek tamtych wydarzeń. 
Tego szału radości jaki w tym momen-
cie ogarnął Polaków. 
Ludzie porzucali pracę, robotnicy, rol-
nicy pędzili do miasta, gdzie groma-
dziły się tłumy. 
Kobiety z dziećmi na rękach, starcy 
i młodzież, wszyscy chcieli zobaczyć 
polskie wojsko i orzełka na czapce. 
Na wieść o Niepodległej klękali, ści-
skali się i płakali. 

Dzisiaj wspominając trudne pol-
skie drogi do wolności po roku 1918, 
a szczególnie lata II wojny światowej, 
wielkie ofiary, nową okupację i kolej-
ne totalitarne dekady, zryw polskiej in-
teligencji, rolników i robotników i na-
rodziny „Solidarności” jej znaczenie 
i zadanie uświadamiamy sobie na no-
wo, że wolność zobowiązuje, a dzień 
12 maja 1981 roku, dzień naszej reje-

37. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność”
13 maja br. W roku obchodóW 100. rocznicy odzySkania 
przez polSkę niepodległości W rezydencji marSzałka józefa 
piłSudSkiego W belWederze odbyło Się uroczySte poSiedzenie 
rady krajoWej nSzz ri „Solidarność” pt.: „u marSzałka 
W 100. rocznicę niepodległości – Solidarność ri dla 
niepodległej.” pana prezydenta reprezentoWała miniSter 
barbara fedySzak-radziejoWSka ... obecny był róWnież 
miniSter rolnictWa i rozWoju WSi krzySztof jurgiel oraz 
Wielu działaczy naSzego zWiązku z terenu całego kraju.
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stracji był podobieństwem tamtej ra-
dości. Był i jest symbolem walki i od-
dania trudnych czasów i ludzi, których 
już tak wielu nie ma wśród nas, bo 
przecież ... Ostrówek na Lubelszczyź-
nie ... Łowisko Rzeszów ... Ustrzyki 
... Bydgoszcz ... Poznań .... – wpisa-
ły determinacją naszych przywódców 
i członków czasy walki o ideały i ma-
rzenia polskiej wsi.

A my dzisiaj jesteśmy tą dziejową 
spuścizną na odcinku wieś i „Solidar-
ność” niosąc tamto ważne przesłanie, 
aktualizując je na miarę możliwości 
w tym nowym jakże innym, bo glo-
balnym świecie, dzisiaj chylimy gło-

wy nad tą chwilą, gdzie słowa poety 
szepczemy jak modlitwę „każda niech 
Polska będzie wielka”, ta Polska, która 
dała światu tak wiele, a która tak nie 
wiele od świata dostała”.

Po przemówieniu Przewodniczą-
cej nastąpiły wystąpienia zaproszo-
nych gości. W imieniu Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy list odczytała Pa-
ni dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, 
doradca prezydenta ds. rolnictwa. 
W swoim liście Pan Prezydent Andrzej 
Duda podkreślił, że „bez polskiej wsi, 
bez polskich rolników nie może być 
mowy o pomyślnej przyszłości nasze-
go kraju. Dlatego cieszę się, że to uro-
czyste spotkanie odbywa się pod ha-
słem „dla Niepodległej”. Są Państwo 
ważni dla Polski, dla polskiej niepod-
ległości, dla polskiej tożsamości i dla 
polskiej gospodarki”.

Następnie odczytano listy od Mar-
szałka Sejmu Marka Kuchcińskiego 

i Marszałka Senatu Stanisława Kar-
czewskiego.

List okolicznościowy do zebranych 
związkowców wystosował również Pre-
zes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław 
Kaczyński. „Rejestracja Rolniczej „Soli-
darności” była bardzo ważna w naszym 
życiu społeczno-politycznym i wielkim 
zwycięstwem. Doskonale pamiętam 
tamte dni, naszą ówczesną ogromną 
radość z rozszerzenia strefy autentycz-
ności w życiu publicznym, z tego, że 
po długiej walce, znaczonej represja-
mi i dramatycznymi wydarzeniami, pol-
ska wieś uzyskała wreszcie prawdziwą 
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niezależną reprezentację. Ale kiedy tak 
spoglądamy wstecz, to uświadamiamy 
sobie, ilu zasłużonych, nieustraszonych 
działaczy chłopskich nie ma już wśród 
nas. Roman Bartoszcze, Piotr Baumgart, 
Henryk Bąk, Stanisław Chrobak, Witold 
Hatka, Jan Kozłowski, Józek Ślisz, Jó-
zef Teliga, Roman Wierzbicki – to tylko 
niektórzy z tych, którzy odeszli. Osob-
no wymienić należy Piotra Bartoszcze, 
skrytobójczo zamordowanego w sta-
nie wojennym. Te wysiłki nie poszły 
na marne. „Solidarność” Rolników In-
dywidualnych głęboko wrosła w pol-
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ski krajobraz polityczny. Trudno prze-
cenić, Szanowni Państwo, Wasz wkład 
w dzieło rozwoju polskiej wsi. Dzięki 
Waszej pracy i zaangażowaniu dzieje 
się na terenach wiejskich i – w co głę-
boko wierzę – będzie się działo coraz 
lepiej. (...) Wszystkim Członkom Nie-
zależnego Samorządnego Związku Za-
wodowego Rolników Indywidualnych 
„Solidarność” i Ich Rodzinom chciał-
bym życzyć wszystkiego, co najlep-
sze, w tym – rzecz jasna – sukcesów 
na niwie społecznej i osiągnięcia tego 
wielkiego celu, jaki przyświecał poko-
leniom działaczy chłopskich i wiejskich 
– zbudowania zasobnej i silnej duchem 
polskiej wsi” – napisał do zgromadzo-
nych Związkowców Prezes Jarosław 
Kaczyński. 

List okolicznościowy wystosował 
również Prezes Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego Adam Sekściński.

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ 
RI „Solidarność” rozpoczęło się od 
prezentacji pt.: „Polityka rolna po 
2020 roku...”, którą osobiście przed-
stawił Minister Krzysztof Jurgiel. 

Podczas posiedzenia Rada Krajo-
wa podjęła uchwały.

W historycznych wnętrzach dane 
nam było przeżyć wzruszające chwile 
i wyśpiewać „Pierwszą Brygadę”, ale 
również odnieść się do wysiłku ko-
lejnych pokoleń Polaków w zrywach 
wolnościowych.
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W dniach 14-17 maja 2018 roku de-
legacja władz NSZZ RI „Solidarność” 
gościła we Włoszech na zaprosze-
nie Coldiretti (Confederazione Nazio-
nale Coltivatori Diretti) – największej 
i najstarszej włoskiej organizacji rolni-
czej zrzeszjącej ok. 1,5 miliona rolni-
ków, z która NSZZ RI „Solidarność” ści-
śle współpracuje. W delegacji NSZZ RI 
„Solidarność” uczestniczyli: Przewod-
nicząca Związku Teresa Hałas, Zastęp-
cy Przewodniczącej Jerzy Chróścikow-
ski i Aleksander Tadych, Sekretarz Jerzy 
Bednarz, Dyrektor Biura Rady Krajowej 
Grzegorz Cymiński oraz przedstawiciel 
polskich organizacji przy Copa Cogeca 
w Brukseli Magdalena Montaiqu.

Wizyta miała charakter rewizyty 
w związku z wizytą Coldiretti w Pol-
sce w marcu 2017 roku, kiedy to na 
zaproszenie NSZZ RI „Solidarność” 

włoscy związkowcy gościli na semina-
ryjnym posiedzeniu Senackiej Komisji 
Rolnictwa, spotykali się z wicemini-
strem rolnictwa Rafałem Romanow-
skim oraz wizytowali gospodarstwo 
sadownicze w powiecie grójeckim.

W pierwszym dniu wizyty dele-
gacja NSZZ RI „Solidarność” gościła 
w siedzibie FAO (Food and Agricultu-
re Organization of the United Nations) 
– Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych do spraw Wyżywienia i Rolnic-
twa i spotkała się z Arturem Pollokiem 
– ambasadorem tytularnym, Stałym 
Przedstawicielem RP przy FAO. Dzia-
łalność Organizacji Narodów Zjedno-
czonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
skupia się na 5 głównych obszarach:
 Zbieranie i opracowywanie infor-

macji oraz wspieranie przejścia na 
zrównoważone rolnictwo, 

 Pomoc krajom członkowskim 
w opracowywaniu polityki rolnej 
oraz wspieranie rozwijania stra-
tegii rozwoju obszarów wiejskich 
oraz eliminacji głodu, 

 Wzmocnienie współpracy publicz-
no-prywatnej w celu pomocy ma-
łym gospodarstwom rolnym, 

 Wykorzystywanie nauki w pro-
dukcji rolnej poprzez realizację 
projektów w różnych regionach 
świata, 

 Opracowywanie mechanizmów 
monitorowania i ostrzegania przed 
zagrożeniami i kryzysami. 
W czasie spotkania dyskutowano 

m.in. o celach działalności FAO tak-
że w kontekście nowych wyzwań sto-
jących przed światowym rolnictwem, 
w kontekście zrównoważonego roz-
woju rolnictwa i gospodarki żyw-
nościowej oraz poruszono kwestie 
związane z handlem międzynarodo-
wym m.in. w kontekście umów CE-
TA i NAFTA oraz negocjacji kolejnych 
umów handlowych z krajami Merco-
sour i Nową Zelandią, gdzie NSZZ RI 
„Solidarność” wyraziło swoje stanowi-
sko w ww. sprawie prezentowanej już 
wielokrotnie wcześniej także na fo-
rum międzynarodowym.

Następnym punktem pierwsze-
go dnia wizyty był wyjazd do gospo-
darstwa mleczarskiego w miejscowo-
ści Maccarese na zachodnim wybrze-
żu Włoch. Gospodarstwo z budynka-
mi inwentarskimi zlokalizowanymi na 
obszarze 16 hektarów posiada 3300 
sztuk bydła w tym ponad 1300 sztuk 
krów mlecznych, dających dziennie 
ponad 42 000 litrów mleka. Na 3 200 

NSZZ RI „Solidarność” u włoskich rolników
– wizyta studyjna we Włoszech
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hektarach powierzchni uprawiane są 
głównie: kukurydza, pszenica durum, 
orkisz, pszenżyto, trawa jęczmienna, 
marchew i ziemniaki z głównym prze-
znaczeniem produktów na paszę oraz 
biogaz. Gospodarstwo posiada także 
własną biogazownię, która dzięki mo-
cy 625 Kw jest w stanie wyproduko-
wać 4.500.000 Kw netto / rok, wyko-
rzystuje ścieki bydlęce (mc 130 / do-
bę) i kiszonkę (22 ton / dobę). 

Wizytujący zwiedzili gospodarstwo 
oraz przeprowadzili rozmowę z jej 
właścicielami i zarządcami zapoznając 
się z organizacją i funkcjonowaniem 
gospodarstwa a także dostępnymi 
w nim liniami technologicznymi. Prze-
dyskutowano także szczegółowo kwe-
stie wsparcia produkcji mleczarskiej 
w poszczególnych krajach członkow-
skich a także kwestie kształtowania się 
sytuacji rynkowej oraz cen produktów.

W drugim dniu wizyty delegacja 
NSZZ RI „Solidarność” spotkała się 
z władzami Coldiretti w ich rzymskiej 
siedzibie na czele z Przewodniczą-
cym konfederacji Roberto Moncalvo. 
Głównymi poruszanymi tematami by-
ła kwestia przyszłości wspólnej polity-
ki rolnej po roku 2020, w tym ramy fi-
nansowe nowej perspektywy oraz ko-
nieczność wyrównania konkurencyj-
ności rolnikom w ramach Wspólnoty 
Europejskiej. Rozmowy dotyczyły tak-
że kwestii międzynarodowych umów 
handlowych, kwestii sytuacji Unii Eu-
ropejskiej po Brexicie oraz kwestii 
wzmocnienia pozycji rolników w łań-
cuchu żywnościowym. 

W kwestii międzynarodowych 
umów handlowych strony zgodnie 
podkreśliły, że obecnie negocjowane 
a także już obowiązujące porozumie-
nia handlowe są korzystne dla innych 
branż i działów gospodarki, ale kosz-
tem rolnictwa. Zarówno Coldiretti ja-
ki i NSZZ RI „Solidarność” uważają ta-
kie podejście za błędne, co miało tak-
że swój wydźwięk w stanowisku obu 
organizacji co do umowy CETA, gdzie 
na swoim forum krajowym organiza-
cje apelowały do rządów o odrzuce-
nie umowy CETA jako niekorzystnej 
dla branży rolnej. 

Najważniejszą poruszaną kwestią 
była jednak kwestia Wspólnej Polityki 

Rolnej po roku 2020. Obie organiza-
cje opowiedziały się za utrzymaniem 
silnego budżetu na rolnictwo i wy-
raziły pogląd o konieczności zwięk-
szenia składki narodowej (w związku 
z Brexitem), ale tylko w wypadku, gdy 
środki te zostaną przeznaczone na rol-
nictwo. Delegacja NSZZ RI „Solidar-
ność” podkreśliła konieczność utrzy-
mania silnego pierwszego filaru WPR 
oraz silnego drugiego filaru z prze-
znaczeniem na modernizację i rozwój 
rolnictwa i obszarów wiejskich. Zwią-
zek podkreślił konieczność wyrów-
nywania konkurencyjności polskim 
rolnikom i ustawicznego dążenie do 
spłaszczenia płatności bezpośrednich 
do poziomu co najmniej średniej unij-
nej dla tzw. nowych państw członkow-
skich, co nie spotkało się z bezpośred-
nim poparciem Włochów, którzy za-
proponowali uwzględnienie w proce-
sie redystrybucji płatności bezpośred-
nich nowych obiektywnych kryteriów 
i elementów takich jak koszty pracy, 
ceny ziemi rolnej czy poziom bezro-
bocia. Włosi opowiadają się raczej ze 
sprawiedliwymi i obiektywnymi kryte-
riami a nie równym podziałem. Obie 
strony zgodziły się co do konieczno-

ści uproszczenia i odbiurokratyzowa-
nia Wspólnej Polityki Rolnej, gdyż do-
tychczasowe pozorne uproszczenia 
były korzystne tylko dla urzędników 
Komisji Europejskiej i instytucji krajów 
członkowskich a nie dla rolników.

Odnośnie wzmocnienia sytu-
acji rolników w łańcuchu żywnościo-
wym delegacje uznały, że należy do-
konać przeglądu relacji między łań-
cuchami żywnościowymi, jak również 
przejrzystości cen, pochodzenia żyw-
ności i równowagi sił. Podkreślono, 
że zaufanie konsumentów leży rów-
nież u podstaw konkurencyjności rol-
nictwa i rolników a konsumenci mu-
szą być rzetelnie informowani, aby 
móc dokonywać wolnych i zdrowych 
wyborów dotyczących spożywanej 
przez nich żywności i uniknąć skandali 
i oszustw, które zagrażają całemu sek-
torowi. Sceptycznie odniesiono się do 
proponowanych przez niektóre kraje 
rozwiązań dotyczących oznakowania 
żywności systemem sygnalizacji świetl-
nej (“Traffic light”) biorący pod uwa-
gę m.in. kaloryczność produktów co 
sprawia, że np. wysoko przetworzone 
napoje energetyczne będą oznaczone 
światłem zielonym (jako zdrowe), na-
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tomiast pełnotłuste naturalne mleko ja-
ko produkt niezdrowy. Zdaniem obu 
stron rozwiązanie to jest korzystne je-
dynie dla sieci wielkoprzemysłowych 
oraz koncernów a nie dla rolników, 
gdyż zafałszowuje rzeczywistość.

W kontekście zwiększenia roli rol-
ników w łańcuchu żywnościowym 
Roberto Moncalvo przedstawił także 
efekt ostatnich działań Coldiretii do-
tyczących regulacji stosunków z prze-
mysłem przetwórczym. Powołano sto-
warzyszenie złożone z przedstawicie-
li rolników i zakładów przetwórczych 
a także wypracowano porozumienie 
z jednym z największych podmiotów 
skupowych, na które składa się cena 
minimalna (wraz z jej uzupełnieniem 
w wypadku wyższej ceny rynkowej), 
wieloletnie umowy kontraktacyjne (co 
najmniej 5-letnie) oraz premia jako-
ściowa w wypadku osiągnięcia wyż-
szych od zakładanych parametrów ja-
kościowych.

W konkluzji omawianych proble-
mów Przewodnicząca NSZZ RI „Soli-
darność” Teresa Hałas oraz Przewod-
niczący Coldiretii Roberto Moncalvo 
podpisali wspólną deklarację dotyczą-
cą rolnictwa i przyszłej wspólnej po-
lityki rolnej ze zobowiązaniem dal-
szej współpracy na forum UE i forum 
międzynarodowym na rzecz rolnictwa 
i rolników.

Kolejnym ze spotkań merytorycz-
nych podczas wizyty studyjnej na 
zaproszenie Coldiretii było spotka-
nie delegacji NSZZ RI „Solidarność” 
w Ambasadzie Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Rzymie z Chargé d’affaires Pa-
nią Martą Zielińską-Śliwką. Głównym 
tematem spotkania były rozmowy na 
temat skutków Brexitu, projektu Ko-

misji Europejskiej ws. Wieloletnich 
Ram Finansowych po 2020 r., a tak-
że na temat Wspólnej Polityki Rolnej. 

Tematyka ta była także głównym 
aspektem merytorycznym spotka-
nia delegacji NSZZ RI „Solidarność” 
we włoskim ministerstwie rolnictwa 
w dniu 17 maja br., w którym ze stro-
ny włoskiego resortu rolnictwa uczest-
niczyli doradca dyplomatyczny w mi-
nisterstwie Andrea Silvestri oraz Dy-
rektor Generalny ds. europejskich Fe-
lice Assenza.

Delegacja NSZZ RI „Solidarność” 
podkreślała zajmowane do tej pory 
stanowisko o konieczności utrzymania 
silnego budżetu na Wspólną Politykę 
Rolną i partycypacji krajów UE w bra-
kach środków finansowych w związku 
z Brexitem Zjednoczonego Królestwa, 
a także konieczność konkurencyjnego 
i partnerskiego traktowania rolników 
z tzw. „nowych krajów UE” przez in-
stytucje europejskie. Obie strony zgo-
dziły się co do konieczności uprosz-
czenia i odbiurokratyzowania Wspól-
nej Polityki Rolnej, gdyż dotychcza-
sowe pozorne uproszczenia były ko-
rzystne tylko dla urzędników Komisji 
Europejskiej i instytucji krajów człon-
kowskich a nie dla rolników.

Poza merytorycznymi spotkania-
mi dotyczącymi szeroko rozumianych 
kwestii rolnictwa i polityki rolnej, dele-
gacja NSZZ RI „Solidarność” uczestni-
czyła w dniu 15 maja br. na zaprosze-
nie Ambasady RP oraz Instytutu Pol-
skiego w Rzymie w uroczystościach 
otwarcia wystawy „Armia Andersa – 
Szlak nadziei”, opisującej wyjścia ar-
mii ze Związku Radzieckiego i jej dal-

szą drogę do Iranu. Wystawę otwo-
rzyła pełnomocnik premiera ds. dialo-
gu międzynarodowego senator Anna 
Maria Anders. Następnie wyświetlony 
został film dokumentalny w reż. Elisy 
Neri, który opowiada o wyzwoleniu 
miasta Gubbio oraz o losach żołnie-
rzy i ich rodzin, które osiedliły się na 
jego terenach. W uroczystościach po-
za kombatantami udział wzięli m.in. 
wicemarszałek Senatu Maria Koc czy 
Przewodniczący Rady ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych sędzia 
Bogusław Nizieński.

Delegacja Związkowa, dzięki za-
angażowaniu Nuncjatury Apostolskiej 
w Polsce, uczestniczyła także w Au-
diencji Generalnej z Ojcem Świętym 
Franciszkiem w dniu 16 maja br., pod-
czas której Przewodnicząca NSZZ RI 
„Solidarność” Teresa Hałas przekazała 
osobiście Ojcu Świętemu Franciszko-
wi pamiątkową Złotą Statuetkę „Zasłu-
żony dla NSZZ RI Solidarność, którą 
otrzymali wcześniej Ojciec Święty Jan 
Paweł II oraz papież Benedykt XVI.

Grzegorz Cymiński
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Nowe zadania
po uchwaleniu ustawy
30 kwietnia 2016 r. weszła w życie Usta-
wa o wstrzymaniu sprzedaży nierucho-
mości Zasobu Własności Rolnej Skar-
bu Państwa oraz o zmianie niektórych 
ustaw. To ona określa zadania, któ-
re obecnie realizuje Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa będący następcą 
prawnym Agencji Nieruchomości Rol-
nych. Podstawową formą zagospoda-
rowania państwowych gruntów jest 
dzierżawa, która jest bardzo korzystna 
dla rolników, bo tylko oni mogą star-
tować w przetargach ograniczonych na 
dzierżawę gruntów rolnych. Długolet-
nie dzierżawy dają im pewność gospo-
darowania i umożliwiają planowanie 
produkcji rolnej bez angażowania du-
żych środków finansowych, uprawnia-
ją do dopłat obszarowych, a zaoszczę-
dzone pieniądze mogą przeznaczyć na 
modernizację gospodarstw rolnych.

Dzierżawa w statystyce
W 2018 roku KOWR zamierza wy-
dzierżawić rolnikom ok. 60 tys. ha. 

Oddziały Terenowe KOWR wydzier-
żawiły ponad 9 tys. ha w pierwszych 
czterech miesiącach br. Najwięcej 
gruntów rozdysponowano we Wro-
cławiu – 1 401 ha, w Pruszczu Gdań-
skim – 1 153, w Olsztynie – 1 104 oraz 
w Szczecinie – 1 068. 

Przetargi ograniczone
na dzierżawę
Przetarg ograniczony jest podstawo-
wym rodzajem przetargów na dzierża-
wę. Mogą przystąpić do niego wyłącz-
nie rolnicy indywidualni zamierzający 
powiększyć lub utworzyć gospodar-
stwo rodzinne. Przetargi ograniczone 
mogą mieć formę licytacyjną lub ofer-
ty pisemnej. Wśród kryteriów przetar-
gowych ofert pisemnych najczęściej 
brane są pod uwagę wielkość gospo-
darstwa i jego odległość od oferowa-
nego gruntu oraz charakter dominują-
cej produkcji rolnej. Szczególnie bra-
na pod uwagę jest produkcja zwierzę-
ca. Wysokość czynszu dzierżawnego 
nie jest decydującym kryterium wybo-
ru zwycięzcy. Zwłaszcza po 20 sierp-

nia 2016 roku, kiedy to weszło w ży-
cie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi regulujące wysokość 
czynszu w zależności od klasy grun-
tów i ich potencjału produkcyjnego. 
W pierwszych czterech miesiącach 
2018 r. Oddziały Terenowe KOWR 
zorganizowały ponad 3430 przetar-
gów na dzierżawę. Najwięcej prze-
targów przeprowadził Oddział Tere-
nowy KOWR we Wrocławiu – 406, 
Kielcach – 375 oraz Szczecinie – 292.

Sprzedaż nieruchomości
Zakaz sprzedaży gruntów Zasobu 
WRSP wprowadzony Ustawą z 14 
kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprze-
daży... wprowadził wiele ograniczeń. 
Nie dotyczą one m.in.: nieruchomości 
rolnych do 2 ha, nieruchomości nie-
rolnych przeznaczonych m.in. pod 
budownictwo mieszkaniowe, centra 
biznesowo-logistyczne czy składy ma-
gazynowe czy też nieruchomości po-
łożonych w specjalnych strefach eko-
nomicznych (SSE).
KOWR w czterech pierwszych mie-
siącach bieżącego roku sprzedał ok. 
1 177 ha. W czterech miesiącach 2018 
roku KOWR sprzedał ponad 1150 ha, 
organizując prawie 11,5 tys. prze-
targów na sprzedaż. Największe po-
wierzchnie sprzedały oddziały tereno-
we w Gorzowie Wielkopolskim i Lu-

Najważniejsza jest dzierżawa
krajoWy ośrodek WSparcia rolnictWa planuje 
W 2018 roku WydzierżaWić ponad 60 tyS. ha gruntóW 
będących W zaSobie WłaSności rolnej Skarbu 
pańStWa. W pierWSzych czterech mieSiącach roku 
WydzierżaWił rolnikom ponad 9 tyS. ha gruntóW.
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blinie odpowiednio – 180 ha i 145 ha. 
Średnia cena sprzedaży 1 ha gruntów 
rolnych z ZWRSP w pierwszym kwar-
tale 2018 r. wyniosła 29 277 zł.
KOWR ma również największą w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej ofertę 
nieruchomości inwestycyjnych. Na in-
westorów czeka ok. 6 tys. działek po-
łożonych na terenie całej Polski, któ-
re zajmują około 70 tys. ha. KOWR 
sprzedaje je w przetargach nieograni-
czonych. W ubiegłym roku sprzedał 
600 ha gruntów przeznaczonych na 
cele inwestycyjne.
Z nieruchomości tych chętnie korzysta-
ją inwestorzy ze względu na ich atrak-
cyjną lokalizację, uregulowany stan 
prawny oraz jasne procedury nabywa-
nia. Ich sprzedaż pozwala na urucho-
mianie inwestycji o charakterze gospo-
darczym, które przyczyniają się m.in. 
do powstawania nowych miejsc pracy 
i tym samym polepszania warunków 
życia społeczności lokalnych.

Zasób WRSP
W Zasobie Własności Rolnej Skar-
bu Państwa pozostaje nieco ponad 
1,373 ha, w tym ponad 1,029 mln ha 
jest w dzierżawie, a 210 tys. ha czeka 
na rozdysponowanie. Ponad połowa 
powierzchni pozostającej w Zasobie 
WRSP znajduje się na terenie działania 

4 oddziałów: we Wrocławiu, w Szcze-
cinie, w Poznaniu i w Olsztynie. Po-
zostające grunty do rozdysponowania 
w Zasobie WRSP charakteryzują się 
dużym rozdrobnieniem. Stale dokony-
wany jest ich przegląd i przygotowy-

wane są do rozdysponowania. Warto 
dodać, że powierzchnia tych gruntów 
zmniejszyła się w 2017 roku o prawie 
21 tys. ha w porównaniu do 2016 ro-
ku. Grunty te trafiły głównie do dzier-
żawy dla rolników.

Powierzchnia w Zasobie WRSP wg stanu na 30.04.2018 r. 1 373 967 ha
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10 kwietnia
Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
/RRW/ oraz Polityki Społecznej 
i Rodziny /PSR/ przystąpiły do roz-
patrywania rządowego projektu usta-
wy o zmianie ustawy o ubezpiecze-
niu społecznym rolników oraz nie-
których innych ustaw (druk nr 2334). 
Projekt ma na celu m.in. uregulowa-
nie kwestii związanych z zabezpiecze-
niem społecznym pomocników rolnika 
przy zbiorach w gospodarstwie rolnym 
poprzez określenie nowego rodza-
ju umowy cywilnoprawnej o pomocy 
przy zbiorach w przepisach o ubezpie-
czeniu społecznym rolników. Komisje 
przyjęły poprawki redakcyjne i legi-
slacyjne. Ze względu na konieczność 
doprecyzowania poprawki zgłoszo-
nej przez posła Roberta Telusa (PiS), 
ogłoszono przerwę w obradach. Komi-
sje będą kontynuowały rozpatrywanie 
projektu na kolejnym posiedzeniu.
11 kwietnia
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
/RRW/ rozpatrzyła informację Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na te-
mat potrzeb i kierunków zmian ustawy 
o izbach rolniczych. Informację przed-
stawił podsekretarz stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ra-
fał Romanowski. Wprowadzenie zmian 
w ustawie o izbach rolniczych ma na 
celu wzrost zainteresowania działal-
nością samorządu rolniczego oraz 
wzmocnienie jego roli jako reprezen-
tanta rolników, a także poprawę je-
go wizerunku. Jednym z ważnych ele-
mentów proponowanych zmian jest 
odstąpienie od przeprowadzanych wy-
borów w okręgach, gdzie liczba kan-
dydatów równa jest liczbie mandatów. 
Chodzi o uproszczenie przeprowadza-
nia wyborów, co oznacza, że zgłoszo-
ny zostanie jeden kandydat do rady 
powiatowej w okręgu jednomandato-
wym i najwyżej dwóch kandydatów 
w okręgu dwumandatowym. Ponad-
to nowelizacja ustawy umożliwi izbom 
rolniczym świadczenia odpłatnych 
usług dla rolników w zakresie doradz-
twa. Uczestniczący w dyskusji rolnicy 
i przedstawiciele związków zawodo-
wych krytycznie odnieśli się do działań 
Krajowej Rady Izb Rolniczych uznając, 
że nie spełnia ona swej roli, a agencje 
rolnicze wykazują opieszałą działal-

ność na niekorzyść rolników. Posłowie 
wyrazili nadzieję, że planowane zmia-
ny w ustawie o izbach rolniczych po-
mogą usprawnić i zreformować izby 
rolnicze oraz wpłyną na większą soli-
darność w środowisku rolniczym.
Komisja przyjęła propozycje tematów 
kontroli do planu pracy Najwyższej Iz-
by Kontroli na 2019 r.
Komisja powołała podkomisję nadzwy-
czajną ds. zmiany ustawy o izbach rol-
niczych. Przewodniczącym podkomisji 
został Jan Krzysztof Ardanowski (PiS).
Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
RRW/ oraz Polityki Społecznej i Ro-
dziny /PSR/ kontynuowały rozpatrywa-
nie rządowego projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników oraz niektórych innych ustaw 
(druk nr 2334). Projekt ma na celu m.in. 
uregulowanie kwestii związanych z za-
bezpieczeniem społecznym pomocni-
ków rolnika przy zbiorach w gospodar-
stwie rolnym poprzez określenie no-
wego rodzaju umowy cywilnoprawnej 
o pomocy przy zbiorach w przepisach 
o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
Komisje przyjęły poprawki mające na 
celu m.in.: rozszerzenie zakresu świad-
czenia pomocy o zbiory chmielu, tyto-
niu, ziół i roślin zielarskich; wydłuże-
nie łącznego czasu świadczenia pomocy 
przy zbiorach do 180 dni; przyspiesze-
nie wejścia w życie ustawy.
12 kwietnia
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
/RRW/ rozpatrzyła informację Mini-
strów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej oraz Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi na temat pomocy dla rolników zo-
bowiązanych nową ustawą Prawo wod-
ne do dodatkowych inwestycji w za-
kresie ochrony środowiska. Zastępca 
dyrektora Departamentu Gospodarki 
Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Mini-
sterstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej – Małgorzata Bogucka-Szy-
malska poinformowała, że w wyniku 
orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości 
UE podjęto decyzję o zmianie sposobu 
realizacji dyrektywy azotanowej w Pol-
sce, polegającej na rezygnacji z wyzna-
czania obszarów szczególnie narażo-
nych na zanieczyszczenia związku azo-
tu ze źródeł rolniczych (OSN) i przyję-
ciu na obszarze całego kraju jednego 
programu działań. W związku z powyż-

szym w ustawie z dnia 20 lipca 2017 
r. – Prawo wodne wprowadzono sto-
sowne przepisy nakładające obowiązek 
opracowania i wdrożenia na terenie ca-
łego kraju programu działań mających 
na celu ograniczenie odpływu azotu 
ze źródeł rolniczych. Program działań 
przewiduje realizację inwestycji w za-
kresie budowy urządzeń do przecho-
wywania nawozów naturalnych, wy-
konania bilansu azotu i planu nawoże-
nia w przypadku dużych gospodarstw 
rolnych. Obecnie, Minister Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygo-
towuje rozporządzenie Rady Ministrów 
w sprawie przyjęcia „Programu dzia-
łań mających na celu zmniejszenie za-
nieczyszczenia wód azotanami pocho-
dzącymi ze źródeł rolniczych”. Podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudz-
ki poinformował, że ww. program jest 
na końcowym etapie prac legislacyj-
nych – i 4 kwietnia br. został przyję-
ty przez Stały Komitet Rady Ministrów. 
Komisja rozpatrzyła informację Mini-
strów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zdro-
wia, Sprawiedliwości oraz Finansów 
o sytuacji na rynku tytoniowym (pro-
blem zaległości finansowych wzglę-
dem plantatorów tytoniu, zmiana usta-
wy o podatku akcyzowym, utworzenie 
funduszu gwarancyjnego dla plantato-
rów, program wsparcia). Zadania w za-
kresie monitorowania oraz nadzoru nad 
uprawą tytoniu, produkcją i zbyciem 
surowca tytoniowego wykonuje Krajo-
wy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Od-
nosząc się do kwestii utworzenia fun-
duszu gwarancyjnego dla plantatorów, 
przedstawiciel resortu rolnictwa poin-
formował, że opracowany został projekt 
ustawy o funduszach ochrony przycho-
dów rolniczych, której celem jest stwo-
rzenie możliwości prawnych gwarantu-
jących producentom rolnym częściową 
rekompensatę z tytułu utraty przycho-
dów z prowadzonej przez nich działal-
ności rolniczej w przypadku znacznego 
ich obniżenia lub w przypadku braku 
możliwości uzyskania zapłaty za zbyte 
produkty rolne od podmiotu, który stał 
się niewypłacalny. Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom uczestników rynku pod-
jął decyzję w sprawie powołania Zespo-
łu ds. zidentyfikowania barier i możli-
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wych do zastosowania rozwiązań na 
rynku tytoniu. Efektem prac Zespołu 
będzie Program niezbędnych działań 
na rynku tytoniu. Głównymi zidentyfi-
kowanymi celami na rynku tytoniu są: 
utrzymanie uprawy tytoniu w Polsce 
oraz stabilizacja sytuacji dochodowej 
plantatorów tytoniu. Dyskusja dotyczy-
ła m.in. kwestii zaległości finansowych 
firm: Luksor i FTK Sp. z o.o. na rzecz 
plantatorów tytoniu oraz zmian w usta-
wie o podatku akcyzowym. W posie-
dzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Finansów – Piotr Wal-

czak oraz podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Zdrowia – Zbigniew Król.
Komisje: Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi /RRW/ oraz Polityki Społecz-
nej i Rodziny /PSR/ rozpatrzyły po-
prawki zgłoszone w czasie drugiego 
czytania do projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników oraz niektórych innych 
ustaw (druki nr 2334 i 2408). W czasie 
drugiego czytania zgłoszono 15 po-
prawek. Komisje wnoszą o przyjęcie 
2 poprawek i odrzucenie 13 popra-
wek. Poprawki, które Komisje propo-

nują przyjąć, miały charakter redakcyj-
no-legislacyjny. Poprawki, które Ko-
misje proponują odrzucić, m.in. do-
tyczyły: – wydłużenie okresu, na któ-
ry będzie możliwe zawarcie umowy 
o pomoc przy zbiorach do 270 dni, – 
zmiany terminu wejścia w życie usta-
wy. Sprawozdawca – poseł Piotr Ol-
szówka (PiS). W posiedzeniu uczest-
niczył: podsekretarz stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ra-
fał Romanowski oraz zastępca prezesa 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego – Janina Pszczółkowska.

I n f o r m a c j e

W związku ze zbliżającym się se-
zonem uprawy zbóż, zbiorów owo-
ców i warzyw przypominamy osobom, 
które zajmują się produkcją pierwotną 
o konieczności dokonania rejestracji 
prowadzonej działalności w siedzibie 
właściwej terenowo Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej.

Produkcja pierwotna (lub podsta-
wowa) oznacza uprawę roślin lub chów 
i hodowlę zwierząt w celu pozyskania 
tzw. produktów podstawowych. Obej-

muje także łowiectwo, rybołówstwo 
i zbieranie runa leśnego. Produkcja pier-
wotna obejmuje działalność na pozio-
mie gospodarstw lub na podobnym po-
ziomie obejmującą m.in. produkcję, ho-
dowlę i uprawę produktów roślinnych, 
jak również ich transport wewnętrzny, 
magazynowanie i postępowanie z pro-
duktami w gospodarstwie i ich dalszy 
transport do zakładu przetwórczego.

Zgłoszenie prowadzenia produk-
cji podstawowej należy dokonać na 

wniosku dostępnym na stronie inter-
netowej Państwowej lub Wojewódz-
kiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej. Państwowa Inspekcja Sanitarna 
prowadzi nadzór w zakresie bezpie-
czeństwa żywności pochodzenia ro-
ślinnego nad produkcją pierwotną od 
etapu zbioru (www.pis.gov.pl).

Rejestracja jest bezpłatna
Niedopełnienie obowiązku złożenia 

wniosku podlega karze pieniężnej w wy-
sokości do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł.

Rejestracja produkcji pierwotnej w Sanepidzie

Zazielenienie – uproszczenie dla rolników
Minister Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich 
i płatności niezwiązanej do tytoniu, które umożliwia rolni-
kom skorzystanie z odstępstwa w roku 2018 w zakresie dy-
wersyfikacji upraw – jednej z praktyk zazielenienia.

Ulewne deszcze i powodzie, jakie wystąpiły w Pol-
sce w okresie od sierpnia do października 2017 roku 
spowodowały, że w wielu gospodarstwach nie był moż-
liwy siew roślin ozimych lub doszło do zniszczenia tych 
upraw. W związku z tym Minister zwrócił się do Komisji 
Europejskiej z wnioskiem o wydanie decyzji umożliwia-
jącej rolnikom skorzystanie w 2018 roku z odstępstwa 
w zakresie dywersyfikacji upraw. Taka decyzja została 
wydana przez Komisję1.

Zgodnie z decyzją, z derogacji będą mogli skorzystać 
rolnicy na obszarze całego kraju, w których udział grun-
tów ornych:

1 decyzja wykonawcza Komisji upoważniająca do stosowania odstępstw 
od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 
w odniesieniu do spełniania określonych warunków dotyczących płat-
ności z tytułu zazieleniania w roku składania wniosków 2018 w Danii, 
Estonii, na Łotwie, Litwie, w Polsce i Finlandii.

 które nie mogły być przeznaczone pod zasiew ozimin 
lub

 na których uprawy ozime zostały utracone w wyniku 
ulewnych deszczy i powodzi, wynosi co najmniej 30% cał-
kowitej powierzchni upraw ozimin w gospodarstwie.
W takim przypadku rolnicy posiadający od 10 do 30 ha 

gruntów ornych w 2018 roku będą zwolnieni z obowiązku 
prowadzenia 2 upraw. Natomiast rolnicy posiadający powyżej 
30 do 150 ha gruntów ornych będą zobowiązani do posiada-
nia 2 (a nie 3) upraw. Dzięki temu rolnicy nie będą sankcjo-
nowani z tytułu niespełnienia dywersyfikacji upraw.
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Termin składania wniosków
o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2018 r. wydłużony
Komisja Europejska opublikowała 14 
maja, rozporządzenie upoważniające 
państwa członkowskie UE do prze-
dłużenia w 2018 r. terminu składa-
nia wniosków o przyznanie płat-
ności do 15 czerwca br.
Krajowe rozporządzenie przedłużają-
ce ten termin do 15 czerwca br. pod-
pisał 14 maja minister rolnictwa i roz-
woju wsi Krzysztof Jurgiel. Zostało 
ono już skierowane do publikacji.
Ważne!
Przedłużony termin składania wnio-
sków dotyczy zarówno płatności bez-
pośrednich jak i płatności obszaro-
wych w ramach PROW 2014-2020 
oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności 
rolno-środowiskowo-klimatycznych, 
ekologicznych, ONW, zalesieniowych 
oraz rolnośrodowiskowych).
Do 15 czerwca br. rolnicy będą rów-
nież mogli dokonywać zmian we 
wniosku bez narażania się na sankcje.
Do 22 maja rolnicy złożyli 757,82 tys. 
wniosków przez internet. Najwięcej 
jest ich w województwach mazo-
wieckim, lubelskim, łódzkim, wiel-
kopolskim, małopolskim i podkar-
packim.
ARiMR zachęca by nie zwlekać ze zło-
żeniem wniosków.
Rolnicy prowadzący małe gospo-
darstwa mogli do 14 marca złożyć 
oświadczenia o braku zmian we 
wniosku o przyznanie płatności za 
2018 rok w porównaniu z tym zło-
żonym w ubiegłym roku (więcej in-
formacji). Złożenie takiego oświad-
czenia było równoznaczne ze złoże-
niem wniosku o przyznanie tegorocz-
nych dopłat bezpośrednich. Skorzy-
stało z tego ok. 431 tys. rolników. 
Kto nie zdążył złożyć oświadczenia 
do 14 marca, a chce otrzymać należ-
ne mu dopłaty, musi wypełnić wnio-
sek o przyznanie dopłat za pośrednic-
twem aplikacji eWniosekPlus.
Logowanie
do aplikacji eWniosekPlus
Rolnicy, którzy posiadają już konto 
w aplikacji e-Wniosek, mogą z niego 

korzystać przy logowaniu się do apli-
kacji eWniosekPlus. W przypadku, gdy 
rolnik nie posiada takiego konta, ana-
logicznie jak w roku 2017, może uzy-
skać kod dostępu do aplikacji po po-
daniu trzech danych weryfikacyjnych:
 swojego numeru identyfikacyjne-

go (numer EP),
 8 ostatnich cyfr numeru rachun-

ku bankowego (numer rachunku 
bankowego zgodny z numerem 
w ewidencji producentów),

 kwoty z ostatniego przelewu otrzy-
manego z ARiMR, zrealizowanego 
w roku kalendarzowym poprze-
dzającym rok złożenia wniosku – 
tj. w roku 2017 (w przypadku bra-
ku płatności w roku 2017 należy 
wprowadzić wartość 0).

Zalecane jest również podanie swoje-
go adresu e-mail. Nie jest to obowiąz-
kowe, ale ułatwi ARiMR komunikację 
z rolnikiem, ponieważ na ten adres 
będą przesyłane powiadomienia.
Po poprawnej weryfikacji, system au-
tomatycznie założy konto oraz pozwo-
li na wprowadzenie indywidualnego 
hasła celem zapewnienia możliwości 
ponownego logowania do systemu.
Jak działa
aplikacja eWniosekPlus?
Aplikacja eWniosekPlus prowadzi rol-
nika przez cały proces składania wnio-
sku. Wypełnianie wniosku rozpoczyna 
się od wyrysowania upraw na działkach 
referencyjnych (ewidencyjnych) sper-
sonalizowanych na podstawie wnio-
sku o przyznanie płatności na rok 2017 
lub na dodanych nowych działkach re-
ferencyjnych. Po wyrysowaniu uprawy 
rolnik zaznacza płatność, o którą ubie-
ga się do danej uprawy. Może dodać 
niezbędne załączniki, a pozostałe da-
ne we wniosku wypełniane są automa-
tycznie przez aplikację.
Aplikacja eWniosekPlus udostępnia 
rolnikom dane wygenerowane na pod-
stawie danych z roku 2017. Persona-
lizacji podlegają wnioskowania o płat-
ności (poza płatnością do bydła), da-
ne dotyczące: działek referencyjnych, 

działek rolnych oraz powierzchni nie-
zgłoszonych do płatności, zatwierdzo-
ne/wyrysowane w roku 2017. Na pod-
stawie wyrysowanych przez rolnika 
w kampanii 2017 geometrii działek rol-
nych w eWniosekPlus zostaną utwo-
rzone geometrie upraw, które dodat-
kowo będą ograniczone automatycz-
nie do granic maksymalnego kwalifi-
kowanego obszaru – MKO. Prezento-
wana jest także informacja, czy dany 
rolnik uczestniczy w systemie dla ma-
łych gospodarstw.
W aplikacji eWniosekPlus możliwe 
jest wypełnienie wniosku w trybie 
uproszczonym oraz trybie pełnym.
TRYB UPROSZCZONY umożliwia prze-
gląd danych we wniosku o przyznanie 
płatności i złożenie go bez konieczno-
ści edycji danych. Dostępny jest on dla:
 rolników uczestniczących w syste-

mie dla małych gospodarstw,
 rolników, dla których powierzchnia 

gruntów ornych zgodnie z bazą re-
ferencyjną ARiMR na działkach refe-
rencyjnych zadeklarowanych w ro-
ku 2017 wynosiła poniżej 10 ha.

Warunkiem jest, że wskazani powy-
żej rolnicy nie ubiegają się o płatności 
rolnośrodowiskowe, płatności rolno-
-środowiskowo-klimatyczne, płatności 
ekologiczne lub płatności zalesieniowe.
W przypadku, gdy spełnione zosta-
ną powyższe warunki, aplikacja eW-
niosekPlus automatycznie wyświetli 
Wniosek o przyznanie płatności 2018 
w trybie uproszczonym. W trybie tym 
dostępna jest zakładka “Podsumowa-
nie”, która umożliwia przegląd danych 
dotyczących: wnioskującego, wnio-
skowanych płatności, działek referen-
cyjnych, działek rolnych oraz gruntów 
niezgłoszonych wygenerowanych na 
podstawie danych z kampanii 2017. 
Dla działek rolnych i gruntów niezgło-
szonych, poza danymi alfanumerycz-
nymi, prezentowana jest również ma-
pa z wyrysowaną ich powierzchnią. Po 
zatwierdzeniu zgodności danych w za-
kresie rodzaju wnioskowanych płatno-
ści, jak również powierzchni i położe-

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/14-marca-uplynal-termin-skladania-oswiadczen-potwierdzajacych-brak-zmian-w-tegorocznym-wniosk.html
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/14-marca-uplynal-termin-skladania-oswiadczen-potwierdzajacych-brak-zmian-w-tegorocznym-wniosk.html
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nia konkretnych grup upraw oraz ak-
ceptacji oświadczeń rolnik ma możli-
wość złożenia wniosku (przesłanie do 
ARiMR za pośrednictwem internetu).
W ramach trybu uproszczonego do-
puszczalna jest jedynie modyfikacja 
w zakresie wnioskowania o płatności 
do zwierząt bez konieczności przejścia 
do trybu pełnego. W zakładce Podsu-
mowanie prezentowany jest przegląd 
danych we wniosku bez możliwości 
ich edycji. W przypadku konieczności 
edycji danych powierzchniowych po-
przez np. dodanie lub usunięcie płat-
ności lub działki referencyjnej, zmianę 
powierzchni zgłaszanej do płatności, 
nastąpi przejście do trybu pełnego, 
w którym dane wprowadza się w za-
kładkach Wniosek i Mapa.
W celu przesłania wniosku do ARiMR 
konieczne jest potwierdzenie popraw-
ności prezentowanych danych we wnio-
sku. Pod sekcją Załączniki znajduje się 
checkbox “Potwierdzam poprawność 
danych”, który należy zaznaczyć, aby 
uaktywnić opcję „WYŚLIJ WNIOSEK”.
TRYB PEŁNY umożliwia pełną edy-
cję danych we Wniosku o przyznanie 
płatności na rok 2018 r. W trybie tym 
dostępne są trzy zakładki Wniosek, 
Mapa i Podsumowanie. W zakładce 
Wniosek między innymi: dokonuje 
się wyboru wnioskowanych płatności, 
dodaje się wymagane załączniki (np. 
umowa do płatności do powierzch-
ni uprawy pomidorów), deklaruje się 
zwierzęta do płatności do krów lub 
płatności do bydła z wykorzystaniem 
danych zawartych w bazie identyfi-
kacji i rejestracji zwierząt. W zakładce 
Mapa można: dodawać i usuwać dział-
ki referencyjne, określać poszczegól-
ne uprawy, deklarować obszary pro-
ekologiczne – EFA (tylko na działkach 
referencyjnych wchodzących w skład 
gospodarstwa). Podczas rysowania 
upraw system podpowiada możliwe 
wnioskowania, np. w przypadku wy-
rysowania powierzchni uprawy bura-
ka cukrowego aplikacja „zapyta”, czy 
rolnik ubiega się również o płatność 
do powierzchni uprawy buraków cu-
krowych wraz z informacją o koniecz-
ności dołączenia umowy i w przy-
padku potwierdzenia, zaznaczy takie 
wnioskowanie. Na podstawie wyry-

sowanych powierzchni konkretnych 
upraw system wykonuje agregację do 
działek głównych i podrzędnych, za-
równo w części graficznej, jak i alfa-
numerycznej. W przypadku, gdy nie 
zostanie zaznaczona żadna z płatno-
ści, powierzchnia wyrysowanej upra-
wy zostanie potraktowana jako po-
wierzchnia niezgłoszona do płatności.
Przykład: jeżeli rolnik wyrysuje przy-
legające do siebie powierzchnie upra-
wy: buraka cukrowego (0,50 ha), do 
której ubiega się także o przyznanie 
płatności do powierzchni uprawy bu-
raków cukrowych (0,50 ha) i żyta ozi-
mego (0,50 ha), jabłoni (0,50 ha), apli-
kacja automatycznie utworzy działkę 
rolną: A – JPO 1,50 ha oraz zapisze 
następujące działki podrzędne A1 – 
P burak cukrowy 0,50 ha i A2 – żyto 
ozime 0,50 ha. Część alfanumeryczna 
wniosku w zakresie: działek referen-
cyjnych, powierzchni na działce refe-
rencyjnej (powierzchnia kwalifikują-
cego się hektara, powierzchnia grun-
tów ornych, powierzchnie niezgłoszo-
ne do płatności), działek rolnych de-
klarowanych do płatności, wypełnia-
na jest na podstawie wyrysowanych 
upraw, także trwałych np. sadowni-
czych, trwałych użytków zielonych.
Dla rolników uczestniczących w syste-
mie dla małych gospodarstw w słow-
niku roślin uprawnych wykorzystywa-
nym do definiowania upraw dostępna 
jest “uprawa JPO”, w związku z po-
wyższym nie jest konieczne rysownie 
oddzielnie granic dla każdej uprawy.
Przykład: jeżeli na działce referencyj-
nej położone są przylegające do siebie 
powierzchnie uprawy: jabłoni (0,50 
ha), żyta ozimego (0,50 ha) oraz cebu-
li (0,05 ha) wówczas możliwe jest na-
rysowanie łącznej granicy tych trzech 
upraw (1,05 ha) i wybór w ramach de-
finiowania uprawy “uprawy JPO” bez 
konieczności rysowania każdej z tych 
upraw oddzielnie.
Rolnicy zobowiązani do spełnienia wy-
mogu dywersyfikacji upraw lub utrzy-
mania obszarów proekologicznych 
(EFA) wypełniają wniosek w trybie peł-
nym, przy czym sekcja dotycząca ele-
mentów EFA będzie dostępna dopiero 
w przypadku, gdy łączna powierzchnia 
zadeklarowanych na gruntach ornych 

upraw przekroczy 15 ha. W zakresie 
deklaracji elementów EFA aplikacja 
podpowiada możliwe do zadeklarowa-
nia elementy EFA na podstawie:
 wyrysowanych powierzchni upraw, 

które mogą stanowić EFA, tj. ugory, 
trawy na ugorze, zagajnik o krót-
kiej rotacji, obszar zalesiony w ra-
mach PROW po 2008 r. oraz upra-
wy roślin wiążących azot oraz

 stabilnych elementów proekolo-
gicznych, zidentyfikowanych w ba-
zie referencyjnej ARiMR, położo-
nych na działkach referencyjnych 
zadeklarowanych we wniosku, np. 
rowy, zadrzewienia liniowe.

Elementy EFA mogą być też dodane 
poprzez wyrysowanie ich granic, ana-
logicznie jak są rysowane powierzchnie 
upraw np. deklaracja międzyplonów. 
W trakcie wypełniania wniosku apli-
kacja na bieżąco wylicza procent grun-
tów ornych stanowiących EFA, procent 
uprawy głównej oraz dwóch upraw 
głównych. W zakresie sprawdzenia 
wymogów zazielenienia dostępny jest 
kompleksowy przegląd zawierający in-
formacje na temat zwolnienia z wymo-
gu dywersyfikacji upraw, zwolnienia 
z wymogu utrzymania obszarów pro-
ekologicznych (EFA), spełnienia wy-
mogu dywersyfikacji upraw, spełnienia 
wymogu utrzymania EFA, powierzchni, 
nazwy i procentu upraw głównych, da-
nych dotyczących elementów EFA oraz 
trwałych użytków zielonych wrażli-
wych pod względem środowiskowym.
Na bieżąco prezentowane są pod-
powiedzi i komunikaty dla rolnika 
o stwierdzonych brakach lub błędach 
we wniosku.
Aplikacja eWniosekPlus porówna da-
ne deklarowane z danymi referencyj-
nymi m.in. w zakresie maksymalnego 
kwalifikowanego obszaru (MKO), jak 
również przeprowadzi kontrolę krzy-
żową powierzchni na podstawie da-
nych graficznych z geometriami in-
nych rolników oraz inne sprawdzenia 
w zakresie kompletności wniosku.
Na podstawie wprowadzonych da-
nych aplikacja eWniosekPlus umożli-
wia wydruk formularza wniosku ana-
logicznego do wersji papierowej.
Główne korzyści wynikające z wy-
pełniania oraz złożenia wniosku 
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o przyznanie płatności na rok 2018 
poprzez aplikację eWniosekPlus to:
 brak konieczności uzupełniania 

danych alfanumerycznych w za-
kresie płatności obszarowych, 
wszystkie dane generowane są au-
tomatycznie na podstawie naryso-
wanych granic upraw i wybranych 
płatności,

 brak konieczności wielokrotnego 
rysowania tych samych powierzch-
ni w ramach działek rolnych głów-
nych i podrzędnych, działki rolne 
generowane są automatycznie na 
podstawie narysowanych granic 
upraw i wybranych płatności,

 dostęp do aktualnych danych re-
ferencyjnych, które prezentowa-
ne są w ramach przeglądu danych 
dla działek referencyjnych oraz 
wykorzystywane podczas kontroli 
wstępnych,

 możliwość złożenia wniosku bez 
konieczności modyfikowania da-
nych, w przypadku, gdy powierzch-
nie deklarowane do płatności oraz 

ich położenie nie uległy zmianie 
w stosunku do poprzedniego roku 
(dostępne w ramach uproszczone-
go trybu wypełniania wniosku),

 wyświetlane na bieżąco w trakcie 
wypełniania wniosku wskazówki 
w zakresie uzupełniania pól, dołą-
czania wymaganych załączników,

 wyświetlane na bieżąco w trak-
cie wypełniania wniosku komuni-
katy o stwierdzonych brakach lub 
błędach we wniosku o przyzna-
nie płatności (ich poprawienie lub 
uzupełnienie przed zatwierdze-
niem i wysłaniem wniosku do biu-
ra powiatowego ARiMR pozwo-
li na uniknięcie zmniejszeń kwot 
płatności ze względu na stwier-
dzone nieprawidłowości),

 wyświetlany na bieżąco przegląd 
w zakresie danych do płatności za 
zazielenienie,

 możliwość złożenia wniosku oraz 
mobilny dostęp do konta przy 
użyciu tabletu lub smartfonu.

Przez cały proces wypełniania wniosku 

rolnik jest prowadzony za pomocą kre-
atora. Aplikacja porównuje dane dekla-
rowane przez rolnika z danymi referen-
cyjnymi m.in. w zakresie maksymalne-
go kwalifikowanego obszaru (MKO), 
jak również przeprowadza kontrolę 
krzyżową między danymi deklarowa-
nymi przez innych rolników oraz inne 
sprawdzenia w zakresie kompletności 
wniosków. Prezentowane dane z bazy 
referencyjnej oraz wszelkie sprawdze-
nia odbywają się w oparciu o najbar-
dziej aktualny stan bazy referencyjnej.
Kiedy można złożyć wniosek
w wersji papierowej?
Wniosek w formie papierowej będą 
mogli złożyć jedynie ci rolnicy, którzy 
nie są w stanie złożyć wniosku w wer-
sji elektronicznej i jednocześnie nie 
mogą skorzystać z pomocy technicznej 
zapewnionej przez biuro powiatowe 
ARiMR. W takim przypadku wniosek 
należy złożyć w biurze powiatowym 
ARiMR właściwym ze względu na miej-
sce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

ARiMR

Restrukturyzacja małych gospodarstw
– wnioski można składać od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. 

Prezes ARiMR ogłosił 18 maja 2018 
r. termin rozpoczęcia i warunki ubie-
gania się o przyznanie pomocy na “Re-
strukturyzację małych gospodarstw”. 
Wnioski można składać od 18 czerw-
ca do 17 lipca 2018 r. w oddziałach 
regionalnych ARiMR. Można to zrobić 
osobiście, za pośrednictwem upoważ-
nionej osoby lub wysłać rejestrowaną 
przesyłką nadaną w placówce Pocz-
ty Polskiej. W tym ostatnim przypadku 
o dotrzymaniu terminu decyduje da-
ta nadania przesyłki. Wsparcie na “Re-
strukturyzacje małych gospodarstw” 
finansowane jest z budżetu Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-
ta 2014-2020 i dotychczas przeprowa-
dzone zostały dwa nabory wniosków 
o taką pomoc, w tym jeden dla rol-
ników z trenów objętych afrykańskim 
pomorem świń.

Aby umożliwić większej licz-
bie rolników skorzystanie z pre-

mii na „Restrukturyzację małych go-
spodarstw”, w tegorocznym naborze 
złagodzono niektóre kryteria przy-
znawania tego wsparcia w porówna-
niu z poprzednimi naborami. W tym 
przypadku chodzi o skrócenie okresu 
podlegania ubezpieczeniu społeczne-
mu rolników. W tegorocznym nabo-
rze wystarczy by rolnik był ubezpie-
czony w pełnym zakresie, nieprzerwa-
nie, przez co najmniej 2 miesiące po-
przedzające miesiąc złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy oraz by w okre-
sie 12 miesięcy poprzedzających mie-
siąc złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy nie prowadził działalności 
potwierdzonej wpisem do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalno-
ści Gospodarczej. Bez zmian pozosta-
ły inne kryteria ubiegania się pomoc 
np. wymagana powierzchnia gospo-
darstwa – jego minimalna wielkość to 
1 ha czy wielkość ekonomiczna go-

spodarstw – mniejsza niż 10 tys. euro. 
Rolnik zobowiązany jest również, tak, 
jak w poprzednich naborach, do przy-
gotowania biznesplanu i zrealizowa-
nia go. Złożone przez rolników wnio-
ski zostaną poddane ocenie. Wnio-
skom przyznane zostaną punkty na 
podstawie kryteriów wyboru operacji 
a suma uzyskanych punktów będzie 
decydowała o kolejności przysługiwa-
nia pomocy.

Wsparcie na “Restrukturyzacje 
małych gospodarstw” ma charak-
ter bezzwrotnej premii o wysoko-
ści 60 tys. zł wypłacanej w dwóch 
etapach. Po wydaniu decyzji o przy-
znaniu pomocy rolnik otrzymuje 80 
proc. premii, a po zrealizowaniu biz-
nesplanu pozostałe 20 proc. Wyso-
kość wydatków na inwestycje w środ-
ki trwałe musi wynieść co najmniej 80 
proc. kwoty pomocy.

ARiMR
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26 kwietnia odbyła się wymiana 
poglądów z Panem Carlo Pettinellim, 
Dyrektorem DG Grow w Komisji Eu-
ropejskiej, w sprawie Forum Wysokie-
go Szczebla do spraw Poprawy Funk-
cjonowania Łańcucha Dostaw Żyw-
ności. Uczestnicy posiedzenia z zado-
woleniem przyjęli kroki podjęte przez 
Komisję Europejską w kwestii łańcu-
cha dostaw żywności gdzie inicjatywa 
uregulowania funkcjonowania łańcu-
cha przybrała formę dyrektywy. 

Podczas posiedzenia przyjęto pro-
jekt dokumentu „Przyszłość rolnictwa 
i produkcji żywności: Poglądy Copa 
i Cogeca na temat nowego modelu 
realizacji i nowej zielonej struktury” 
oraz projekt dokumentu analityczne-
go Copa i Cogeca na temat komunika-
tu Komisji w sprawie przyszłych wielo-
letnich ram finansowych po roku 2020.

Następnie omówiono i przyjęto sta-
nowisko Copa-Cogeca w sprawie du-
żych zwierząt drapieżnych i gatunków 
konfliktowych oraz projekt zaleceń 
Copa-Cogeca w sprawie planu na rzecz 
białek pochodzenia roślinnego dla Eu-
ropy. Uczestnicy zebrania potwierdzi-
li istotną rolę rodzimych roślin białko-

wych nadmienili również potrzebę ja-
snego stanowiska odnośnie FEFAC.

Prezydium Copa Cogeca zajęło się 
również projektem stanowiska Copa 
i Cogeca w sprawie oceny funkcjo-
nowania ramowej dyrektywy wodnej. 
Przyjęto także wspólne stanowiska 
Copa, Cogeca, EDA i Eucolait popie-
rające ochronę oznaczeń mleczarskich, 
wspólne definicje produktów i normy 
handlowe w Unii Europejskiej.

Następnie złożono sprawozdanie 
z bieżącej działalności lobbystycznej 
prowadzonej przez organizacje człon-
kowskie w związku ze zbliżającą się 
publikacją wniosków ustawodaw-
czych w sprawie przyszłych wielolet-
nich ram finansowych i WPR.

Podczas posiedzenia przedstawio-
no informacje na temat najbliższe-
go kongresu rolników Europejskich, 
który odbędzie się w Linz w Austrii 
w dniach od 10 do 11 października 
2018 roku.

Posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca
W dniu 26 kWietnia W brukSeli odbyło Się poSiedzenie 
prezydium copa-cogeca. z ramienia nSzz ri 
„Solidarność” W poSiedzeniu uczeStniczył Senator rp 
jerzy chróścikoWSki. podczaS kWietnioWego poSiedzenia 
odbyła Się m.in. Wymiana zdań z peterem poWerem, 
Szefem gabinetu komiSarza hogana, na temat WnioSkóW 
uStaWodaWczych komiSji W SpraWie nieuczciWych praktyk 
handloWych W łańcuchu doStaW żyWności, a także 
z eliSabettą SiracuSą, zaStępcą Szefa gabinetu komiSarza 
hogana, na temat przySzłości żyWności i rolnictWa.
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Copa i Cogeca wzywają do przyję-
cia stabilnej, długoterminowej polityki 
na rzecz zwiększenia potencjału bio-
paliw z roślin uprawnych oraz dekar-
bonizacji sektora transportu.

Copa i Cogeca przyjęły zaktualizowa-
ne stanowisko w sprawie promocji unij-
nej energii odnawialnej. Sekretarz gene-
ralny Copa i Cogeca, Pekka Pesonen, po-
wiedział: „Po roku 2020, UE będzie mu-
siała polegać na biopaliwach z roślin 
uprawnych, aby móc sprostać ambitnym 
celom klimatycznym i energetycznym 
oraz aby ograniczyć emisje gazów cie-
plarnianych w sektorze transportu”.

„Potrzebujemy dobrze opracowa-
nych proporcji mieszania paliw, które 

zapewnią wymianę paliw kopalnych 
na biopaliwa, a nie polityki przewidu-
jącej użycie mnożników, które zafał-
szowują wyniki i dają wrażenie pozy-
tywnych rezultatów, podczas gdy za-
leżność UE od paliw kopalnych ciągle 
rośnie”, dodał Pesonen. 

Wymieniając kluczowe dla sku-
tecznej polityki elementy, wezwał 
UE do utrzymania maksymalnego 
udziału biopaliw z roślin uprawnych 
w transporcie na poziomie 7% do ro-
ku 2030. Należy również zapewnić 
obowiązkowe dla dostawców paliw 
proporcje w wysokości przynajmniej 
14% bez dodatkowych ograniczeń 
technologicznych. Udział oleju pal-

mowego i jego pochodnych w osią-
ganiu celów klimatycznych i środo-
wiskowych również powinien zostać 
odrzucony, przynajmniej dopóki pro-
blemy z jego zrównoważoną produk-
cją, takie jak wylesianie w krajach 
pochodzenia, nie zostaną rozwiąza-
ne. „Rolnictwo europejskie nie po-
winno być obciążane winą za wyle-
sianie krajów trzecich” podkreślił Pe-
sonen.

Wreszcie, Copa i Cogeca wzywa-
ją do zniesienia wszystkich mnożni-
ków, które wprowadzają w błąd co do 
prawdziwego wpływu środowiskowe-
go odnawialnej energii elektrycznej 
na sektor transportu. 

Komunikaty prasowe
Copa i Cogeca wymieniają kluczowe elementy dla skutecznej 
polityki klimatycznej i energetycznej UE

Plan Komisji Europejskiej w sprawie rozwiązania problemu 
nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności
to prawdziwy krok naprzód #fairfoodchain

W ramach pierwszej reakcji na 
plan Komisji Europejskiej w sprawie 
walki z nieuczciwymi praktykami han-
dlowymi w zakresie łańcucha żywno-
ści przedstawionej dzisiaj posłom do 
PE, Copa i Cogeca stwierdziły, że jest 
to krok naprzód, jednak dalsze działa-
nia są konieczne.

„Musimy poprawić działanie łań-
cucha dostaw żywności na poziomie 
przepisów prawa unijnego, ponieważ 
przekonaliśmy się, iż rozwiązania do-
browolne nie zdają egzaminu. Potrzeb-
ne są jednak również rozwiązania wy-
konawcze, powierzone niezależnej in-
stytucji, która powinna mieć możli-
wość wszczynania i przeprowadzania 
postępowania, jak również nakładania 
sankcji w przypadku nieprzestrzegania 
przepisów. Apelujemy o to od 2007 ro-
ku”, podkreślił Joe Healy, przewodni-

czący Grupy Roboczej Copa-Cogeca 
„Łańcuch żywnościowy”.

„W 20 państwach członkowskich 
takie przepisy już istnieją, jednak waż-
nym jest zapewnienie ram prawnych 
na poziomie UE, aby zagwarantować 
równe reguły działania oraz aby zwal-
czać przypadki nieuczciwych praktyk 
handlowych na obszarach transgra-

nicznych, które w przeciwnym wy-
padku mogłyby pozostać nierozwią-
zane. Należy upewnić się, iż przepisy 
krajowe, już istniejące w niektórych 
państwa UE, nie zostaną zakwestiono-
wane”, dodał Pekka Pesonen, Sekre-
tarz Generalny Copa i Cogeca.

„Jest to krok we właściwym kie-
runku. Jednak nie należy ograniczać 
zakresu tego rozwiązania. Wszystkie 
przedsiębiorstwa powinny być chro-
nione przed nieuczciwymi praktykami 
handlowymi”, powiedział Healy.

Podział udziału w wartości pro-
duktów rolnych ukazuje, iż rolnicy 
otrzymują średnio 21% udziału, pod-
czas gdy 28% trafia do przetwórców, 
a 51% do dystrybutorów. Nie może 
być tak dalej. Rolnicy powinni otrzy-
mać sprawiedliwą część wartości swo-
ich produktów.
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Copa i Cogeca pragną wyrazić 
zadowolenie z prawie jednogłośne-
go poparcia europejskich ministerstw 
rolnictwa dla planu Komisji Europej-
skiej w sprawie rozwiązania problemu 
nieuczciwych praktyk handlowych 
w łańcuchu dostaw żywności, które 
zostało wyrażone podczas dzisiejsze-
go spotkania w Luksemburgu. 

Podczas spotkania z prezyden-
cją bułgarską, przewodniczący Copa, 
Joachim Rukwied powiedział: „Bar-
dzo cieszymy się z inicjatywy Komi-
sji w sprawie stworzenia przepisów 
na szczeblu unijnym w ramach wal-
ki z nieuczciwymi praktykami han-

dlowymi oraz z powołania niezależ-
nej instytucji odpowiedzialnej za ich 
egzekwowanie. Potrzebne nam euro-
pejskie rozwiązanie tego prawdziwie 
europejskiego problemu. Dobrowol-
na Inicjatywa Łańcucha Dostaw opra-
cowana przez dostawców i przetwór-
ców nie zdała egzaminu”. 

„Dochody rolników są o 40% niż-
sze od średnich zarobków. Musimy 
podjąć kroki w kierunku odwróce-
nia tej sytuacji oraz zadbać o lepszy 
dla rolników podział zysków. Tę pro-
pozycję wciąż można udoskonalać, 
można pójść o krok dalej. Nie nale-
ży ograniczać jej zasięgu, aby wszyst-

kie przedsiębiorstwa mogły cieszyć 
się ochroną przed nieuczciwymi prak-
tykami handlowymi. Z tego powodu 
cieszymy się z poparcia Parlamentu 
Europejskiego oraz ministerstw i wzy-
wamy je do dalszej pracy i doskona-
lenia tej propozycji”, dodał Rukwied.

Przewodniczący wyraził również 
uznanie dla pracy platformy ds. strat 
żywności i marnotrawienia żywności 
przypominając, iż jest to niezwykle 
pozytywna inicjatywa, która pozwala 
wymieniać się najlepszymi praktykami 
i wspiera działania oraz dyskusje pro-
wadzone przez różne zaangażowane 
podmioty.

Poparcie europejskich ministerstw rolnictwa dla planu Komisji 
Europejskiej w sprawie rozwiązania problemu nieuczciwych 
praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności to wspaniała 
wiadomość #fairfoodchain

Po głosowaniu w Parlamencie Europejskim w sprawie przeglądu 
przepisów w zakresie rolnictwa ekologicznego, Copa i Cogeca
są gotowe na nowe wyzwania

Po zatwierdzeniu przez Parlament 
Europejski porozumienia polityczne-
go w sprawie rolnictwa ekologiczne-
go, Copa i Cogeca są gotowe do pod-
jęcia działań na rzecz skutecznego 
wdrożenia zasad oraz płynnego przej-
ścia do stosowania technicznych za-
sad rolnictwa ekologicznego.

Przewodniczący grupy roboczej ds. 
rolnictwa ekologicznego Copa-Cogeca, 
Kees Van Zelderen powiedział: „Ry-
nek produktów ekologicznych w UE 
bardzo szybko powiększył się o 48% 
w przeciągu ostatnich 4 lat i jest obec-
nie wart 30 miliardów euro rocznie. 
Tendencja ta związana jest ze wzro-
stem popytu wśród konsumentów”.

„Pomimo zwiększenia rynku, jedy-
nie 7% całej powierzchni rolnej w UE 
przeznaczone jest na uprawy ekolo-
giczne. Różnica między wielkością 
produkcji a poziomem popytu pokry-
wana jest dzięki coraz większemu im-
portowi. Chcemy zatem upewnić się, 

że nowe przepisy w sprawie rolnictwa 
ekologicznego zachęcą rolników do 
tego rodzaju upraw, przy jednocze-
snym utrzymaniu restrykcyjnych kon-
troli w celu zachowania zaufania kon-
sumentów”, podkreślił Van Zelderen.

Co więcej Copa i Cogeca uważa-
ją, że przy ścisłej współpracy z insty-
tucjami europejskimi, wdrożenie no-
wych przepisów i aktów delegowa-
nych przyczyni się do dalszego roz-
woju sektora rolnictwa ekologicznego 
w UE. Te pozytywne zmiany zapew-
nią również wzrost tego sektora. Go-
spodarstwa mieszane mogą na przy-
kład ułatwić nowym uczestnikom te-
go rynku stopniowe przechodzenie 
na rolnictwo organiczne. Utrzymanie 
tej możliwości jest bardzo dobrą wia-
domością. W nowych przepisach sys-
tem uproszczonych certyfikatów gru-
powych dla małych rolników może 
również wesprzeć ich wysiłki w okre-
sie przejściowym. Ponadto produ-

cenci z krajów trzecich, którzy chcą 
sprzedawać swoje produkty na rynku 
europejskim będą zmuszeni do prze-
strzegania tych samych zasad, jeśli nie 
istnieje żadne porozumienie w spra-
wie wzajemnej równoważności mię-
dzy UE a krajem trzecim. Takie roz-
wiązanie przyczyni się do zapewnie-
nia większej konkurencyjności rolni-
ków europejskich. 

„Przed wejściem w życie nowych 
przepisów w sprawie rolnictwa ekolo-
gicznego 1 stycznia 2021 r. będziemy 
musieli nadal ciężko pracować, aby 
zapewnić gładkie i bezproblemowe 
przejście, a także dalszą harmonizację 
w okresie wdrażania nowych zasad 
technicznych. Konieczne będzie rów-
nież przyjęcie dobrze dobranych za-
sad drugorzędnych w kwestiach norm 
produkcji, importu, etykietowania 
oraz kontroli”, dodał Van Zelderen.

Podsumowując, sekretarz gene-
ralny Copa i Cogeca, Pekka Pesonen 
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powiedział: „Rolnictwo ekologiczne 
w UE to europejski dobrowolny sys-
tem zapewniania jakości, dzięki któ-
remu jesteśmy w stanie dostarczać 
dóbr publicznych przy jednocze-

snej dbałości o środowisko i dobro-
stan zwierząt. Sektor ten rośnie nie-
zmiennie od 10 lat. Lecz jeśli chce-
my utrzymać tę tendencję, kwestią 
o podstawowym znaczeniu jest za-

pewnienie większej żywotności go-
spodarczej sektora oraz większego 
udziału w rynku.” Oficjalne poparcie 
europejskich ministrów będzie miało 
miejsce w maju.

Stanowisko Copa i Cogeca w sprawie przyszłości żywienia i rolnictwa
Copa i Cogeca wzywają do uchwa-

lenia silnej, konkurencyjnej, zorien-
towanej na rynek i zrównoważonej 
WPR opartej na prostych, wspólnych 
dla całej UE zasadach oraz do popar-
cia jej odpowiednim budżetem.

„Uproszczenie jest naszym głów-
nym priorytetem. Nowa WPR musi za-
pewnić rolnikom proste zasady i na-
rzędzia”, podkreślił przewodniczą-
cy Copa, Joachim Rukwied w trakcie 
konferencji prasowej.

„Plany Komisji przedstawione 
w komunikacie są dobrym punktem 
wyjścia do dalszych prac. Jednak mu-
simy upewnić się, że WPR pozosta-
nie prawdziwie wspólnotową polityką 
oraz że nie dopuścimy do jej renacjo-
nalizacji, która może zagrozić jednoli-
temu rynkowi i doprowadzić do zabu-
rzeń w konkurencji”, dodał Rukwied.

„Obawiamy się efektów wzmocnie-
nia zasady pomocniczości, która zo-
stała przewidziana w planach Komisji, 
a także wymieszania środków z pierw-
szego i drugiego filaru WPR”, ostrzegł.

„Z punktu widzenia Copa i Co-
geca, utrzymanie obu filarów WPR 
jest kwestią o kluczowym znaczeniu. 
Ważne jest również utrzymanie płat-
ności bezpośrednich z pierwszego fi-
laru dla aktywnych rolników na obec-
nym poziomie, bez współfinansowa-

nia na szczeblu krajowym. Z zadowo-
leniem przyjmujemy ukierunkowanie 
na środki mające na celu pomoc rolni-
kom zmagającym się z ryzykiem, jed-
nak środki te muszą pozostać dobro-
wolne”, powiedział.

Plan połączenia obecnych środ-
ków związanych z zazielenianiem 
z zasadą wzajemnej zgodności w celu 
stworzenia nowych ulepszonych wa-
runków zwiększy liczbę wymogów 
dla rolników, a to, w przekonaniu 
Copa i Cogeca, nie stanowi uprosz-
czenia. Nowa architektura w kwestii 
zarządzania wymogami środowisko-
wymi i klimatycznymi w ramach tego 
planu również daje nam więcej wąt-
pliwości, niż odpowiedzi. Wdrożenie 
nowego modelu realizacji musi wią-
zać się z wprowadzeniem prostszych 
środków i wymogów dla rolników, 
a także z ujednoliceniem warunków 
związanych z płatnościami bezpo-
średnimi, kontrolami oraz wymogami 
administracyjnymi.

„Pozytywnym elementem jest pod-
kreślanie potrzeby stworzenia silne-
go filaru rozwoju obszarów wiejskich, 
który zapewni ich witalność. Ukierun-
kowanie na rolnictwo inteligentne, na 
innowacje oraz inwestycje jest dobrą 
wiadomością i może przyczynić się do 
zwiększenia zrównoważoności oraz 

konkurencyjności sektora. Aby możli-
we było czerpanie korzyści z tych roz-
wiązań, konieczne jest zapewnienie 
usług doradczych oraz szkoleń dosto-
sowanych do potrzeb rolników. Do-
stęp do szerokopasmowego Interne-
tu jest kwestią o podstawowym zna-
czeniu w tym procesie. Rolnicy i ich 
spółdzielnie muszą mieć możliwość 
korzystania z nowych technologii, 
aby lepiej promować swoje produk-
ty”, podkreślił przewodniczący Coge-
ca, Thomas Magnusson.

„Systemy oparte na wynikach 
obejmujące różnorodność biologicz-
ną, a być może również glebę, wo-
dę i łagodzenie zmian klimatu w dru-
gim filarze WPR, muszą pozostać do-
browolne, uzupełniając jednocześnie 
istniejące systemy rolno-środowisko-
we, muszą także łatwo wpisywać się 
w praktykę rolną”, dodał Magnusson. 

„Wreszcie, Copa i Cogeca nie mo-
gą zaakceptować żadnych cięć budże-
towych w rolnictwie. Co więcej, wzy-
wamy do utrzymania i stabilizacji bu-
dżetu WPR w ujęciu realnym w nad-
chodzącym okresie programowania. 
Kosztem mniejszym niż 1% całkowi-
tych wydatków rządów UE, budżet 
WPR wciąż pozostaje doskonałą in-
westycją na rzecz wszystkich obywa-
teli w UE”, podsumował Magnusson.
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Prostokątną formę o wymiarach 20 x 
30 cm posmarować masłem i wyłożyć 
papierem do pieczenia. Piekarnik na-
grzać do 180 stopni C.
Do miski wsypać mąkę, dodać sól, pro-
szek do pieczenia, cukier oraz pokrojo-
ne w kosteczkę zimne masło. Rozdrab-
niać składniki aż powstanie drobna 
kruszonka (palcami, mieszadłem mik-
sera lub siekać nożem na stolnicy).
Dodać jajko i połączyć składniki 
w gładkie oraz jednolite ciasto. Ufor-
mować kulę, podzielić na 2 części.
Jedną część ciasta włożyć do lodówki, 
drugą pokroić na plasterki i wyłożyć 
nimi spód formy, ugnieść palcami na 
równy placek. Podziurkować widelcem.

Budyń i owoce
Ugotować budynie: odlać 3/4 szklan-
ki mleka i wymieszać z proszkami bu-
dyniowymi, resztę mleka zagotować 
z dodatkiem cukru i cukru wanilino-
wego.
Gdy mleko zacznie kipieć wlać do nie-
go rozpuszczone budynie i cały czas 
energicznie mieszać rózgą aż powsta-
nie jednolita masa bez grudek. Zago-
tować i odstawić z ognia.
Truskawki opłukać i dokładnie osu-
szyć, pokroić na mniejsze kawałki, 
włożyć do miski i wymieszać z mąką 
ziemniaczaną.

Pieczenie
Truskawki wyłożyć na spód z ciasta, 
następnie wyłożyć na nie gorący bu-
dyń. Na wierzchu zetrzeć odłożone 
ciasto z lodówki (na tarce o dużych 
oczkach) i wstawić do nagrzanego pie-
karnika.
Piec przez ok. 40 minut na złoty kolor. 
Wyjąć z piekarnika i ostudzić. Posypać 
cukrem pudrem.

Spód czekoladowy
Do garnka włożyć masło, czekoladę, 
wodę i likier, podgrzewać na mini-
malnym ogniu ciągle mieszając, aż 
uzyskamy gładką czekoladową masę, 
odstawić z ognia.
Żółtka ubijać z połową cukru aż będą 
puszyste i gęste. Oddzielnie ubijać 
białka z resztą cukru, aż będą gęste 
i sztywne.
Piekarnik nagrzać do 160 stopni C 
(góra i dół bez termoobiegu). Formę 
o wymiarach 21 cm x 28 cm posma-
rować masłem i wyłożyć papierem do 
pieczenia.
Do ubitych żółtek dodać przestudzoną 
masę czekoladową i delikatnie wy-
mieszać łyżką. Następnie dodać mąkę 
i znów wymieszać łyżką. Dodać pianę 
z białek i wymieszać łyżką na jednolitą 
masę.
Wyłożyć do formy i wstawić do piekar-
nika. Piec przez ok. 30 minut. Wyjąć 
z piekarnika. Ciasto urośnie podczas 
pieczenia, ale później powinno opaść 
na wysokość ok. 2 cm. Całkowicie 
ostudzić przed wyłożeniem musu tru-
skawkowego.

Przygotowanie
Składniki na ciasto jogurtowe wyjąć wcześniej z lodówki aby się ogrzały. Przygoto-
wać kruszonkę: do miski wsypać mąkę, dodać drobno posiekane masło oraz cukier 
i rozcierać palcami składniki aż powstanie drobna kruszonka. Następnie zwilżoną 
dłonią połączyć składniki formując gładką kulę z ciasta, włożyć ją do zamrażalnika.
Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Dno tortownicy o średnicy 24 cm wyłożyć papie-
rem do pieczenia, zapiąć obręcz wypuszczając resztę papieru na zewnątrz.
Mąkę przesiać do miski razem z proszkiem do pieczenia, wymieszać. W drugiej misce 
ubić jajka z cukrem i cukrem wanilinowym na puszystą masę (około 7 minut). Dodać 
jogurt, roztopione masło oraz mąkę z proszkiem do pieczenia. Krótko zmiksować na 
wolnych obrotach miksera, tylko do połączenia się składników w jednolitą masę.
Wyłożyć do tortownicy, na wierzch ułożyć pokrojone truskawki. Posypać kruszon-
ką - rozdrobnionym w dłoniach ciastem z zamrażalnika.
Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez około 45 - 50 minut, do czasu aż cia-
sto urośnie, a wierzch się zrumieni. Wyjąć z piekarnika i ostudzić. Posypać cukrem 
pudrem.

Mus truskawkowy
Mrożone owoce wcześniej rozmrozić. 
Żelatynę namoczyć w 4 łyżkach wody. 
Truskawki opłukać, osączyć i usu-
nąć szypułki. Zmiksować blenderem 
razem z sokiem z cytryny na puree. 
Przełożyć do garnka, dodać cukier 
puder i mieszając podgrzewać na wol-
nym ogniu aż cukier się rozpuści.
Dodać galaretkę w proszku lub namo-
czoną żelatynę i cały czas mieszając 
podgrzewać na małym ogniu aż żela-
tyna lub galaretka się rozpuszczą, nie 
zagotowywać już musu. Całkowicie 
ostudzić.
Zimną śmietankę ubić na sztywną i gę-
stą pianę, połączyć z ostudzonym mu-
sem delikatnie mieszając. Wyłożyć na 
ostudzone ciasto czekoladowe, aby nie 
było przerw przy brzegach. Wstawić do 
lodówki na kilka godzin lub na całą noc.

Dekoracja
Zastygnięty mus polać cienką warstwą 
galaretki (można to zrobić następnego 
dnia): żelatynę wsypać do b. ciepłego 
soku i mieszając całkowicie ją rozpu-
ścić. Wyłożyć łyżką na wierzchu ciasta 
i wstawić do lodówki na ok. godzi-
nę do zastygnięcia. W międzyczasie 
udekorować świeżymi truskawkami. 
Przechowywać w lodówce.

Ciasto z truskawkami
i budyniem

Ciasto czekoladowe
z musem truskawkowym

Ciasto jogurtowe z truskawkami i kruszonką

Czas na truskawki!
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