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Prezydium Związku podjęło uchwa-
łę w  sprawie sytuacji na rynku trzo-
dy chlewnej oraz uchwałę dotyczącą 
konieczności wprowadzenia zmian 
w ustawie o izbach rolniczych. Uchwały 
otrzyma Minister Rolnictwa i  Rozwo-
ju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz 
Prezes Rady Ministrów Mateusz Mora-
wiecki. Prezydium ustaliło również datę 
najbliższego posiedzenia Rady Krajowej 
NSZZ RI „Solidarność”.

W  Uchwale nr 1 w  sprawie sytuacji 
na rynku trzody chlewnej Prezydium 
Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” 
ponownie wnosi o  pilne podjęcie dzia-
łań w  związku z  dramatyczną sytuacją 
ekonomiczną producentów na rynku 
trzody chlewnej oraz o podjęcie dalszych 
skutecznych działań walki z ASF, a także 
działań zapobiegających importowi wąt-
pliwej jakości surowca z zagranicy.

Brak podjęcia skutecznych działań 
grozi bankructwem wielu gospodarstw 
rolnych powodując tym samym utratę 

samowystarczalności żywnościowej 
i  skazuje Polskę, jako kraj będący jed-
nym z  europejskich liderów produkcji 
wieprzowiny, jedynie na import.

Powyższa sytuacja spowoduje także 
destabilizację innych rynków rolnych, 
przede wszystkim załamanie rynku 
zbóż.

W  przypadku braku skuteczności 
Związek będzie musiał rozważyć podję-
cie dalszych działań statutowych.

Natomiast Uchwała nr 2 dotyczy 
potrzeby zmiany ustawy o  Izbach 
Rolniczych: Prezydium Rady Krajowej 
NSZZ RI „Solidarność”, w  Związku ze 
zbliżającymi się wyborami do Izb Rol-
niczych, po raz kolejny wnosi o jak naj-
szybsze podjęcie działań legislacyjnych 
dotyczących zmiany ustawy o  izbach 
rolniczych w tym ordynacji wyborczej.

Prezydium wnosi o  zmiany, które 
poprawią reprezentatywność wyborów 
do izb oraz zwiększą transparentność 
procesu wyborczego.

Uchwała nr 3 dotyczy stanowiska 
w sprawie odstrzału dzików: Prezydium 
Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” 
popiera rekomendację Ministra Środo-
wiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w  sprawie planowanego odstrzału 
dzików poprzez organizowanie polo-
wań zbiorowych skoordynowanych tzw. 
„wielkoobszarowych”. Podjęcie zdecydo-
wanych działań w  zakresie ograniczenia 
liczebności dzików jest konieczne w celu 
zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa 
afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Pol-
sce, który prowadzi do ogromnych strat 
producentów na rynku trzody chlewnej, 
którym likwidowane i  wybijane są stada 
także zdrowych świń. Sytuacja powyższa 
doprowadzić może do likwidacji produk-
cji trzody chlewnej w  Polsce i  uzależni 
polskich konsumentów od mięsa impor-
towanego zza granicy, często wątpliwego 
pod względem jakościowym.

Joanna Wawryk

Posiedzenie Prezydium
NSZZ RI „Solidarność”
9 stycznia br. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej 
NSZZ RI „Solidarność”. W pierwszej części posiedzenia 
uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa
m.in. Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych Jerzy Dąbrowski, 
który przedstawił informacje dotyczące aktualnej sytuacji 
w rolnictwie i na poszczególnych rynkach rolnych ze szczególnym 
uwzględnieniem trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej, 
a także sytuacji na rynku owoców.



www.solidarnoscri.pl

5styczeń 2019Z ŻYCIA ZWIĄZKU

Rolnicy i mieszkańcy wsi z nadzie-
ją patrzą na przemiany w polskim rol-
nictwie i na obszarach wiejskich, będą-
ce efektem wdrażania przez rząd Prawa 
i  Sprawiedliwości, począwszy od 2015 
roku Programu Rolnego oraz na ostat-
nio wdrożone w  2018 roku,  dynamicz-
ne działania w ramach Planu dla Wsi.

Wprowadzenie tych zmian wspiera 
budowę systemu społecznej gospodarki 
rynkowej oraz otwiera przed mieszkań-
cami polskiej  wsi perspektywę dalsze-
go rozwoju, stabilizacji dochodów i uzy-
skania godnych warunków życia.

Ostatnie półrocze 2018 roku to 
okres  wyjątkowo niekorzystny dla pro-
dukcji rolniczej i  dochodów  uzyskiwa-
nych przez polskich rolników. Katastro-
falna i  długotrwała susza w  skali całego 
kraju, nierozwiązany problem zatrzyma-
nia rozwoju afrykańskiego pomoru świń 
na coraz większym obszarze Polski, nad-
wyżki podaży owoców miękkich i jabłek, 
ograniczenia w eksporcie na tradycyjnych 
rynkach, destabilizowały rynek żywno-
ściowy i  podjętym działaniom zarzą-
dzaniu kryzysowemu ze strony ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi oraz ich wsparciu 
przez Rząd możliwe było ustabilizowanie 
rynku oraz rozpoczęcie tworzenia rozwią-
zań instytucjonalnych, które zapewnić 
powinny w  2019 roku  poprawę warun-
ków produkcji i dochodów rolników.

W  podejmowanych przez admini-
strację rządową działaniach  niezbędne 

będzie  pełniejsze uzgodnienie stano-
wisk uczestników tych procesów oraz 
ich  wsparcie i  współdziałanie ze stro-
ny partnerów społecznych – rolniczych 
związków zawodowych, związków 
producentów rolnych, organizacji prze-
mysłu rolniczego oraz izb rolniczych, 
w tych działaniach. Potrzebna jest wia-
rygodna reprezentacja rolników, która 
wypowiadałaby się na najważniejsze te-
maty dotyczące rolnictwa i  kierunków 
jego rozwoju. Należy stworzyć formułę 
i  miejsce, w  którym  wypracowane by-
łyby wspólne, kompromisowe stano-
wiska rolników, przedsiębiorców i ad-
ministracji rządowej, niezbędne przy 
tworzeniu ustaw, rozporządzeń i formu-
łowania kierunków rozwoju poszcze-
gólnych sektorów rolnych oraz stabili-
zacji rynków, programów społecznych. 
Postępująca na świecie  globalizacja 
i  konkurencja, wymusza zwiększenie 
dialogu społecznego rolników,  prze-
konanych, że ich głos będzie dobrze sły-
szany i którzy byliby silnym partnerem 
dla Rządu RP w podejmowaniu decyzji 
strategicznych oraz rozwiązywaniu bie-
żących kryzysów.

Potrzebny jest dialog, ale też podej-
mowanie współodpowiedzialności  za 
decyzje wszystkich partnerów w  pol-
skim rolnictwie i  całym sektorze żyw-
nościowym.

Szczególnym wyzwaniem jest two-
rzenie rozwiązań i  kreowanie  warun-

ków rozwoju rolnictwa oraz obszarów 
wiejskich w  nowym okresie programo-
wania  wspólnej polityki rolnej,  któ-
ra w  coraz większym stopniu zależeć 
będzie od stanowisk UE. W  większym 
stopniu należy dążyć do opracowania 
założeń dla suwerennej, narodowej po-
lityki rolnej.  Potrzebne jest wspólne 
stanowisko Rządu i  Rady Rolniczego 
Dialogu Społecznego, trudne do stwo-
rzenia w obecnych warunkach rozdrob-
nienia i nie reprezentatywności organi-
zacji rolniczych w Polsce. Należy dążyć 
do tego, aby wspólna polityka rolna  po 
2020 roku była polityką uzgadnia-
ną z organizacjami rolniczymi, przemy-
słem rolniczym, tak, aby potem byłaby 
możliwa jej wspólna obrona stanowisk.

W tych warunkach uczestnicy Kon-
gresu Polskiego Rolnictwa opowiadają 
się za jak najszybszym  powołaniem 
ustawowym Rady Rolniczego Dialogu 
Społecznego,  która powinna reprezen-
tować największe organizacje rolnicze, 
powołane przez środowiska producen-
tów rolnych i  społeczności mieszkań-
ców wsi polskiej. Rada wypowiadałaby 
się w najważniejszych kwestiach poli-
tyki rolnej i skutecznie wypracowywała 
uzgodnione stanowiska przy tworzeniu 
ustaw i  rozporządzeń, niezbędnych 
do realizacji tej polityki. Miałaby także 
wpływ na określenie kierunków rozwo-
ju poszczególnych branż sektora żyw-
nościowego. 

Stanowisko NSZZ RI „Solidarność” w sprawie potrzeby 
powołania Rady Rolniczego Dialogu Społecznego

NSZZ RI „Solidarność” po raz kolejny wystąpił o powołanie Rady Rolniczego Dialogu Społecznego. 
Liczymy na uwzględnienie od wielu lat zgłaszanych przez nas propozycji w tej sprawie. Niezbędne 
jest przeprowadzenie procesu legislacyjnego do uchwalenia ustawy o Radzie Rolniczego Dialogu 
Społecznego. Oczekujemy również spotkania z Panem Ministrem Rolnictwa, deklarując przy tym 
pełną gotowość do konstruktywnej i partnerskiej współpracy na rzecz powołania Rady Rolniczego 
Dialogu Społecznego.

S T A N O W I S K O

w sprawie potrzeby powołania Rady Rolniczego Dialogu Społecznego
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Podobnie jak w  latach poprzednich 
wierzchosławickie obchody urodzin 
Witosa rozpoczęły się od Mszy Świętej 
w  intencji Ojczyzny oraz rolników. Od-
prawił ją Biskup Tarnowski ks. dr An-
drzej Jeż w asyście innych księży z die-
cezji tarnowskiej.

W  homilii ks. biskup powiedział, że 
Wincenty Witos, który w swej prostocie 
został wyniesiony na szczyty władzy, 
zawsze pozostawał sobą, rolnikiem. 
Jednocześnie eksponował idee, które 
są ponadczasowe, ważne i istotne. Stąd 
jego wielkość.
– Cały czas pozostaje inspirujący – mówił 
duszpasterz. – Politykę postrzegał jako 
sztukę godzenia sprzecznych interesów. 
Dla polskiej racji stanu porzucał inte-
res partyjny i  własny. Obchodząc 145. 
rocznicę urodzin tego wielkiego Polaka, 
wspominając jego osobę i dzieło, powin-
niśmy zaczerpnąć coś z  konkretności 
i realizmu, z jakimi służył Ojczyźnie.

Przed Grobem Witosa na Cmenta-
rzu Parafialnym w  Wierzchosławicach 

wieńce i wiązanki kwiatów złożyli m.in. 
Premier Mateusz Morawiecki, przedsta-
wiciele rolniczej „Solidarności”, władz 
samorządowych, organizacji społecz-
nych oraz parlamentarzyści.

W konferencji naukowej w Centrum 
Kultury Wsi Polskiej oprócz głównego 
Gościa – Pana Premiera Mateusza Mora-

wieckiego uczestniczyli również m.in. 
Przewodniczący Komitetu Stałego Rady 
Ministrów Jacek Sasin, Szef Gabinetu 
Politycznego Premiera RP Marek Suski, 
Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-
Żelazko, a Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
reprezentowała dr Barbara Fedyszak – 
Radziejowska.

Przewodnicząca ogólnopolskich 
struktur rolniczej „Solidarności” Pani Po-
seł Teresa Hałas zapewniła, że idee Wi-
tosa przyświecają również Związkowi, 
którym kieruje. – Mamy jak nikt inny pra-
wo do jego dziejowej spuścizny – przeko-
nywała. – Uczestniczymy w  obchodach 
rocznicowych w rodzinnej wsi Witosa od 
czasu rejestracji Związku w 1981 roku.

Apelowała do władz rządowych, aby 
gospodarstwa rodzinne były obejmo-

Witos wciąż inspiruje
Wincenty Witos, którego idee są ponadczasowe wciąż jest 
inspirujący – mówiono podczas uroczystych obchodów
145. rocznicy urodzin tego wybitnego męża stanu i przywódcy 
chłopskiego, zorganizowanych w Wierzchosławicach
przez NSZZ RI „Solidarność” we współpracy z Samorządem 
Powiatu Tarnowskiego. Premier Mateusz Morawiecki określił 
byłego trzykrotnego premiera RP ojcem pojednania narodowego, 
tak bardzo naszej Ojczyźnie dzisiaj potrzebnego.
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wane szczególną ochroną, bo one wciąż 
są fundamentem polskiej wsi. – Zawsze 
jako niezależna organizacja stawiali-
śmy na gospodarstwa rodzinne, ochronę 
chłopskiej własności i prawo do dziedzi-
czenia – podkreślała. – Polska żywność to 
światowa marka, to coś z czym możemy 
konkurować na innych rynkach, to wiel-
ka część polskiej gospodarki.

Premier Mateusz Morawiecki rów-
nież odwoływał się do dziedzictwa Wi-
tosa i przytaczał jego słowa, że „nie ma 
sprawy ważniejszej niż Polska”. Stwier-
dził, że ten wielki Polak chciałby nam 
zapewne dziś powiedzieć, że choć jeste-
śmy z różnych stron, mamy różne zain-
teresowania, to powinniśmy mieć jeden 
cel – żyć i pracować dla Polski.
– Witos powinien być naszym wspaniałym 
przewodnikiem – mówił. – Był ojcem po-
jednania. Pokazywał nam jak do tego po-
jednania doprowadzić, jak doprowadzić 
do niego we wsi, w której mieszkał i żył, 
w gminie, ale również w całym państwie, 
w  całej ówczesnej Rzeczpospolitej. Przy-
wołuję tę jego wartość, bo dzisiaj potrze-
bujemy narodowego pojednania i zgody.

Premier przytoczył też słowa Jana 
Pawła II, które padły w Gdańsku ponad 

30 lat temu: „mniej walki, więcej soli-
darności”.
– Walka nie może być ważniejsza od so-
lidarności. Tak mówił nasz Papież. Na-
uczmy się rozmawiać językiem godnym 

debaty publicznej i szanujmy się, bo sza-
nując siebie szanujemy Polskę – apelował 
szef rządu.

Odczytane zostały okolicznościowe 
listy nadesłane przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę i  Prezesa PiS Jarosława 
Kaczyńskiego. (str. 8)

Wykład „Wincenty Witos jako Ojciec 
Niepodległości” wygłosił prof. dr hab. 
Włodzimierz Bernacki, Poseł na Sejm 
RP. Odbyła się promocja sześciu albu-
mów poświęconych Ojcom Niepod-
ległości, w  tym Witosowi, wydanych 
przez Instytut Pamięci Narodowej.

Podczas uroczystości Pan Premier 
Mateusz Morawiecki odwiedził stoisko 
z  ekologiczną żywnością zorganizo-
wane przez Koła Gospodyń Wiejskich 
z  terenu Gminy Zakliczyn wspólnie 
z Urzędem Miejskim w Zakliczynie i Sta-
rostwem Powiatowym w Tarnowie.

Rafał Kubisztal
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W spotkaniu uczestniczyli posło-
wie i  senatorowie, działacze polityczni 
i związkowi, parafianie ze Zbroszy Dużej 
oraz grupa działaczy niezależnego ruchu 
chłopskiego. Instytut Pamięci Narodo-
wej reprezentowali: dyrektor Biura Pre-
zesa dr Natalia Cichocka, Marcin Krzysz-
tofik – dyrektor Oddziału IPN w Lublinie 
oraz Bogusław Bek – pracownik Delega-
tury IPN w Radomiu. Zebrani dziękowali 
księdzu za lata ciężkiej pracy i  podkre-
ślali jego wielkie zasługi w walce o god-
ność wsi i niepodległość Polski. W wypo-
wiedziach uczestników spotkania pod-
kreślano rolę jubilata w walce o budowę 
świątyni w Zbroszy i  integrację lokalnej 
społeczności oraz pomoc dla kształtują-
cego się w  latach 70-tych niezależnego 
ruchu chłopskiego. Ks. Czesław Sadłow-

ski organizował życie opozycyjne; niele-
galne zgromadzenia, msze święte, wy-
świetlał filmy, prowadził tajną drukarnię. 
Był otwarty na pomoc rolnikom i stawał 
się symbolem dla polskiej wsi. Mimo re-
presji ze strony komunistycznych służb, 
prób podpalenia plebanii, całkowitych 
blokad Zbroszy przez ZOMO, był zdeter-
minowany, by walczyć o wolność i nieść 
pomoc tym, którzy jej potrzebowali. Nie 
zabrakło także głosów podkreślających 
konieczność właściwego upamiętniania 
postaci i wydarzeń ważnych dla historii 
ruchu chłopskiego.

Marek Kuchciński, którego opozy-
cyjne ścieżki nie raz splatały się z drogą, 
którą kroczył ks. Sadłowski, przypo-
mniał wspólną walkę o wolność słowa. – 
W 1982 roku, mnie, człowieka, który ni-

gdy nie myślał, że będzie dzisiaj skrom-
nym urzędnikiem państwowym, ksiądz 
Sadłowski przekonywał, że zamiast czy-
tać książki i zastanawiać się nad sensem 
życia ludzkiego, trzeba działać – wspo-
minał marszałek. Podkreślił, że należy 
pamiętać, o tym, że ks. Sadłowski wraz 
z  ks. Bartmińskim zainspirowali dusz-
pasterskie akcje dla rolników.

– Szliśmy trudną drogą – powiedział 
ksiądz prałat. – Na tej drodze byliśmy 
jednak wspierani przez Pana Boga. On 
wskazywał nam, co mamy robić, doda-
wał nam siły i odwagi. To ważne, byśmy 
w trudnych sytuacjach pamiętali, że jest 
ktoś, kto nas wspiera – mówił.

Podczas uroczystości obecni byli 
także: Jerzy Leszek Batko, Leszek Bat-
ko, Marek Baran, Józef Baran, Stanisław 
Binkiewicz, Mirosław Aleksandrowicz, 
Krzysztof Rogalski, Wiesław Kęcik, Mi-
rosław Błoński, Dariusz Bąk, Grzegorz 
Łeszczyński, Wieńczysław Nowacki, 
Jan Karuś, Henryk Cząstka, Jan Baster, 
Andrzej Kaczorowski, Edward Koleja, 
Marek Dziubek, Józef Perlak, Sławomir 
Siwek, Andrzej Melak, Józefa Hryn-
kiewicz, Sebastian Bęczkowski, Marta 
Wierzbieniec, Robert Telus.

Źródło: IPN

80. urodziny ks. prałata Czesława Sadłowskiego

18 grudnia 2018 roku, w siedzibie Sejmu RP, z inicjatywy 
marszałka sejmu Marka Kuchcińskiego, odbyło się spotkanie 
poświęcone księdzu prałatowi Czesławowi Sadłowskiemu, byłemu 
proboszczowi parafii Zbrosza Duża, w związku z 80. rocznicą 
urodzin księdza. W uroczystości z ramienia NSZZ RI „Solidarność” 
udział wzięła przewodnicząca związku Teresa Hałas oraz 
zastępca przewodniczącej Jerzy Chróścikowski.
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Konsumenci coraz częściej inte-
resują się pochodzeniem mięsa, tym 
w  jakich warunkach zwierzę przeby-
wało i  jakimi paszami było żywione. 
Dlatego też województwo kujawsko-
-pomorskie jako region liczący się na 
skalę kraju, który może podkreślić 
swoją wyjątkowość poprzez wprowa-
dzenie na rynek produktu regional-
nego, który jednoznacznie kojarzy się 
konsumentom z miejscem gdzie został 
wyprodukowany. Konsumenci coraz 
częściej poszukują sprawdzonych, 
wiarygodnych i  regionalnych źródeł 
żywności. Chcemy wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom klientów i  stworzyć re-
gionalną markę, kujawsko-pomorskiej 
wieprzowiny i  wyrobów mięsnych na 
jej bazie.

Celem projektu jest przeprowadze-
nie informacyjno-promocyjnej kampa-
nii, która miałaby na celu rozpowszech-
nienie kujawsko-pomorskiej wieprzo-
winy – tuczonej paszami bez GMO.

Miejsca prowadzenia promocji połą-
czonej z degustacją:
 Święto gęsi na Krajnie w Minikowie 

(11 listopad 2018)
 Jarmark Bożonarodzeniowy w Przy-

sieku (15 grudzień 2018)
 Toruński Festiwal Smaków 

(13-14 kwiecień 2019 r.)
 Lato na Wsi w Minikowie 

(11-12 maj 2019 r.)
 Powitanie Lata w Bydgoszczy 

(czerwiec)
 Agro-Tech w Minikowie 

(29-30 czerwiec 2019 r.)
 Pałuckie Targi Rolne, Żnin 

(24-25 sierpień 2019 r.)
 Festiwal Smaków w Grucznie 

(sierpień)

Kampania Promocyjna Kujawsko-Pomorska 

Wieprzowina – Tucz bez GMO
Problem stanowi brak informacji na temat dostępności wysokiej jakości
regionalnej kujawsko-pomorskiej wieprzowiny na rynku lokalnym.

PROJEKT SFINANSOWANO Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA WIEPRZOWEGO
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Pensjonat „HALINA” w Zakopanem, Stachonie 28a HOSTEL „DUKAT” w Czarnym Dunajcu, ul. Kmietowicza 181 b

Terminy turnusów:
18.01-27.01.2019
ferie w województwie: kujawsko-pomorskim, lubuskim,
małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim
28.01-06.02.2019
ferie w województwie: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, 
zachodniopomorskim
11.02.-20.02.2019
ferie w województwie: lubelskim, łódzkim, podkarpackim,
pomorskim, śląskim

Terminy turnusów:
14.01-23.01.2019
ferie w województwie: kujawsko-pomorskim, lubuskim,
małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim
30.01-08.02.2019
ferie w województwie: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, 
zachodniopomorskim
11.02-20.02.2019
ferie w województwie: lubelskim, łódzkim, podkarpackim,
pomorskim, śląskim

Wypoczynek zimowy w 2019 roku w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Fun-
duszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie
tel. 22 622 15 04, tel. kom. 604 646 344, 606 642 463

Jak każdej zimy, już od kilkunastu lat, NSZZ RI „Solidarność” organizuje zimowy wypoczynek dla 
dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, który dofinansowany jest przez Fundusz Składkowy 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Warunkiem skorzystania z oferty jest podleganie przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów 
prawnych) aktualnemu pełnemu ubezpieczeniu w KRUS. Na nasze zimowisko zapraszamy dzieci do 
16. roku życia (rocznik 2003 i młodsze). 
Na naszych uczestników czekają jak zawsze: najlepsze ośrodki, atrakcyjny program z mnóstwem 
atrakcji oraz profesjonalna i wykwalifikowana kadra.

Zimowisko dla dzieci rolników 2019

W tym roku zapraszamy na zimowy wypoczynek
do Zakopanego oraz Czarnego Dunajca
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S T Y C Z E Ń

3 stycznia odbyło się posiedzenie Pre-
zydium Rady Krajowej NSZZ RI „So-
lidarność”. Podczas posiedzenia oce-
niono sytuację rolnictwa w kontekście 
minionego roku, a  w  szczególności 
kwestie związane z  występowaniem 
wirusa afrykańskiego pomoru świń 
(ASF). Prezydium omówiło projekt 
ustawy przygotowany przez NSZZ 
RI „Solidarność” dotyczący zmiany 
ustawy o  ubezpieczeniu społecznym 
rolników, który wydłuża okres obo-
wiązywania wcześniejszych emerytur 
rolniczych. Projekt przekazany został 
Premierowi Mateuszowi Morawieckie-
mu, który przekazał go także Minister 
Pracy, Rodziny i  Polityki Społecznej 
oraz Ministrowi Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi. Został omówiony także projekt 
ustawy o  funduszach stabilizacji do-
chodów rolniczych.

21 stycznia w  Wierzchosławicach – 
w  rodzinnej miejscowości Wincente-
go Witosa, z  udziałem Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy odbyły się ogólnopol-
skie obchody 144. rocznicy urodzin 
Wincentego Witosa. Obchody zostały 
zorganizowane przez Niezależny Samo-
rządowy Związek Zawodowy Rolników 
Indywidualnych „Solidarność” oraz 
Małopolską Radę Wojewódzką NSZZ RI 
„Solidarność”.

L U T Y

4 lutego w  Inowrocławiu odbyły się 
ogólnopolskie uroczystości związane 
z  34. rocznicą tragicznej śmierci Piotra 
Bartoszcze, współtwórcy NSZZ RI „So-
lidarność” na Kujawach Zachodnich. 
W  uroczystościach z  ramienia NSZZ RI 
„Solidarność” udział wzięli członkowie 
Prezydium Rady Krajowej: Senator RP 
Jerzy Chróścikowski oraz Aleksander 
Tadych.

7 luty obyło się kolejne posiedzenie 
Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI 
„Solidarność”. Głównym tematem po-
siedzenia były kwestie związane z ASF 
oraz prawem łowieckim. Podczas po-
siedzenia wraz z  posłami Janem Dudą 
oraz Krzysztofem Głuchowskim omó-
wiono obecną sytuację w  rolnictwie. 
Dyskusję wzbudziła kwestia powiąza-
nia prawa do polowań z  prawem wła-
sności ziemi. Ponadto zwrócono uwagę 
na sytuację na rynku trzody chlewnej 
związaną z rozprzestrzenianiem się wi-
rusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) 
oraz spadkiem cen trzody chlewnej. 
Prezydium omówiło również nowe za-
sady i  kryteria przetargów na dzierża-
wę państwowej ziemi . Doszło także do 
spotkania Prezydium z  przedstawicie-
lami Zarządu Federacji Związków Pra-
codawców – dzierżawców i  Właścicieli 
Rolnych.

20 luty odbyło się posiedzenie Sekcji 
„Wieś, Rolnictwo” Narodowej Rady Roz-
woju ws. ASF z udziałem Przewodniczą-
cej NSZZ RI „Solidarność” Teresy Hałas 
oraz Zastępcy Przewodniczącej Jerzego 
Chróścikowskiego. Podczas posiedzenia 
omówiono obecną sytuację związaną 
z afrykańskim pomorem świń. Zwróco-
no szczególną uwagę na przyśpieszenie 
procedur związanych z wypłatą rekom-
pensat oraz wdrażanie intensywniej-
szych działań w sposób najmniej dotkli-
wy dla rolników.

20 lutego Przewodnicząca NSZZ RI „So-
lidarność” w  związku z  analizą sytuacji 
przeprowadzoną przez Zespół ds. Ob-
rotu Ziemią przy Radzie Krajowej NSZZ 
RI „Solidarność”, wystosowała pismo do 
Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela 
wobec braku przetargów na dzierżawę 
ziemi rolnej z Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa w oparciu o nowe kry-
teria oceny ofert.

22-23 lutego w  siedzibie Copa-Coge-
ca w  Brukseli odbyło się posiedzenie 
Prezydium Copa-Cogeca. Z  ramienia 
NSZZ RI „Solidarność” w  posiedzeniu 
uczestniczyli Zastępcy Przewodniczą-
cej Związku: Senator Jerzy Chróścikow-
ski oraz Aleksander Tadych. Podczas 
pierwszego dnia posiedzenia odbyła 
się wymiana poglądów z  komisarzem 
ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności 
Vytenisem Andriukaitisem na temat 
AFS, środków ochrony roślin, kwestii 
zdrowia i  bezpieczeństwa żywności 
w związku z handlem, zdrowia zwierząt 
i marnotrawienia żywności. 

25 luty w Rzeszowie odbyły się uroczy-
stości z  okazji 37. rocznicy podpisania 
porozumień rzeszowsko-ustrzyckich 
zorganizowane przez Radę Krajową 
NSZZ RI „Solidarność” oraz Podkarpac-
ką Radę Wojewódzką NSZZ RI „Soli-
darność” na czele z  Przewodniczącym 
Jerzym Bednarzem. W uroczystościach, 
nad którymi patronat objął Prezydent 
Rzeczpospolitej Andrzej Duda, wzię-
ły udział liczne poczty sztandarowe, 

Kalendarium wydarzeń w 2018 r.
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przedstawiciele władz państwowych, 
wojewódzkich, samorządowych, sy-
gnatariusze porozumień rzeszowsko-
-ustrzyckich oraz rolnicy.

28 lutego biorąc pod uwagę liczne sy-
gnały ze strony środowiska rolniczego, 
NSZZ RI „Solidarność” wystąpił do Mi-
nistra Rolnictwa w  sprawie obowiązu-
jących od 2018 roku nowych wymogów 
na obszarach proekologicznych EFA, 
dotyczących w  szczególności zakazu 
stosowania środków ochrony roślin.

M A R Z E C

10 marca w  Centrum Konferencyjno-
-Szkoleniowym w  Sielinku odbyło się 
posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI 
„Solidarność”. Głównymi tematami po-
siedzenia była: sytuacja na poszczegól-
nych rynkach rolnych, sytuacja związa-
na z  ASF, prawo łowieckie, działalność 
KOWR i  sprawa przetargów na dzierża-
wę ziemi, działania na rzecz zwiększe-
nia krajowego białka w  żywieniu zwie-
rząt oraz temat nowego sposobu wypeł-
nienia wniosków o  dopłaty w  aplikacji 
eWniosekPlus.

11 marca w Poznaniu odbyły się uroczy-
stości 37. rocznicy Zjazdu Zjednoczenio-
wego połączone z  100. rocznicą Odzy-
skania Niepodległości oraz 16. rocznicę 
powołania Komitetu Obrony Polskiej 
Ziemi Placówka. Uroczystości zorga-
nizowały wojewódzkie struktury Soli-
darności Rolniczej na czele z  Przewod-
niczącym Rady Wojewódzkiej NSZZ RI 

„Solidarność” Ryszardem Majewskim. 
W  obchodach uczestniczyła Przewod-
nicząca Związku Pani Poseł na Sejm RP 
Teresa Hałas. W  trakcie uroczystości 
najbardziej zasłużonym działaczom 
NSZZ RI „Solidarność” wręczono odzna-
czenia związkowe.

19 marca w  Bydgoszczy odbyły się 
obchody 37. rocznicy Wydarzeń Byd-
goskiego Marca 1981. Organizatorami 
obchodów byli: Wojewoda Kujawsko-
-Pomorski, marszałek Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, Przewodniczą-
cy Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Soli-
darność” Janusz Walczak, Przewodni-
czący NSZZ RI „Solidarność” Regionu 
Bydgoskiego Leszek Walczak, Przewod-
niczący NSZZ RI „Solidarność” Regionu 
Toruńsko-Włocławskiego Jacek Żuraw-
ski oraz Instytut Pamięci Narodowej. 
Jednym z  najważniejszych punktów 
uroczystości było wręczenie odznaczeń 
Prezydenta RP bohaterom tych wyda-
rzeń. W  uroczystościach udział wzięła 

Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” 
Teresa Hałas wraz z  Zastępcą Aleksan-
drem Tadychem.

27 marca w  związku z  zaproszeniem 
Premiera Mateusza Morawieckiego od-
było się spotkanie Prezydium Rady Kra-
jowej NSZZ RI „Solidarność” z  Panem 
Premierem oraz Szefem Komitetu Sta-
łego Rady Ministrów Jackiem Sasinem. 
Podczas spotkania poruszono m.in. 
kwestie przyszłości WPR, powołania 
reprezentatywnej Komisji Rolniczego 
Dialogu Społecznego, Funduszu Gwa-
rancyjnego dla rolników poszkodowa-
nych m.in. przez upadające i nieuczciwe 
podmioty skupowe, kwestie związane 
z  nową kategorią umowy tzw. „pomoc-
nik rolnika”, systemu ubezpieczenia 
społecznego rolników, emerytur rolni-
czych, obrotu ziemią, promocją rolnic-
twa ekologicznego. Tematem spotka-
nia były także kwestie związane z  ASF, 
gdzie Prezydium zaapelowała o  bez-
warunkową wypłatę rekompensat oraz 
maksymalną redukcję pogłowia dzików. 

K W I E C I E Ń

4 kwietnia w siedzibie Kancelarii Praw-
nej Viggen Sp.j. odbyło się spotkanie 
zainicjowane przez Prezydium NSZZ RI 
„Solidarność”, Przewodniczącego Sekcji 
Rolnictwa Ekologicznego NSZZ RI „So-
lidarność” Tomasza Obszańskiego oraz 
członka Rady Krajowej Andrzeja Mią-
sko. Spotkanie stanowiło konsekwencje 
ustaleń Przewodniczącej Teresy Hałas 
oraz Prezydium NSZZ RI „Solidarność” 
z Premierem Mateuszem Morawieckim 
oraz Ministrem Jackiem Sasinem. Skut-
kiem spotkania było przygotowanie za-
rysu Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekolo-
gicznego w Polsce.

4 kwietnia odbyło się spotkanie Mini-
stra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela z  re-
prezentantami Komitetu Protestacyjne-
go rolników z terenów objętych ASF, na 
którego czele stoi ks. kanonik Stanisław 
Chodźko – duszpasterz rolników diece-
zji siedleckiej. Komitet zrzesza rolników 
stref objętych ASF z  województw ma-
zowieckiego, lubelskiego i  podlaskiego. 
Podczas spotkania omówiono postulaty 
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komitetu Protestacyjnego w  związku 
z sytuacją związaną z ASF, a w szczegól-
ności wypłaty odszkodowań poszkodo-
wanym rolnikom, którym wybito stada 
trzody chlewnej.

25 kwietnia Przewodnicząca NSZZ RI 
„Solidarność” zwróciła się do Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy o  jak najszybsze 
podpisanie nowelizacji ustawy o  ubez-
pieczeniu społecznym rolników wpro-
wadzającej nową kategorię umowy przy 
zbiorach, uchwalonej w  dniu 13 kwiet-
nia 2018 roku przez Sejm Rzeczypospo-
litej ze względu na rozpoczynający się 
niebawem sezon zbiorów.

26 kwietnia w  Brukseli odbyło się po-
siedzenie Prezydium Copa-Cogeca. Z ra-
mienia NSZZ RI „Solidarność” uczest-
niczył Senator RP Jerzy Chróścikowski. 
Podczas posiedzenia odbyła się wy-
miana poglądów z  Peterem Powerem, 
Szefem Gabinetu Komisarza Hogana, 
na temat wniosków ustawodawczych 
Komisji dotyczących nieuczciwych 
praktyk handlowych w  łańcuchu do-
staw żywności. Dyskutowano również 
z  Elisabettą Siracusą, Zastępcą Szefa 
Gabinetu Komisarza Hogana, na temat 
przyszłości żywności i rolnictwa.

M A J

13 maja w Rezydencji Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w  Belwederze odbyło się 
uroczyste posiedzenie Rady Krajowej 
NSZZ RI „Solidarność” pt.: „U Marszałka 
w  100. Rocznicę Niepodległości – Soli-
darność RI dla Niepodległej”. Pana Pre-
zydenta reprezentowała Minister Bar-
bara Fedyszak-Radziejowska, która od-
czytała list. Udział w uroczystości wziął 
również Minister Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi Krzysztof Jurgiel oraz wielu działa-
czy związku z całego kraju. Posiedzenie 
połączone było z 37. rocznicą rejestracji 
NSZZ RI „Solidarność”.

14-17 maja na zaproszenie Coldiretti 
– największej i  najstarszej włoskiej or-
ganizacji rolniczej na której czele stoi 
Roberto Moncalvo, liczna delegacja 
władz NSZZ RI „Solidarność” gościła we 
Włoszech. W  pierwszym dniu wizyty 

delegacja Związku gościła w  siedzibie 
FAO – Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, 
gdzie spotkała się z Arturem Pollokiem 
– ambasadorem tytularnym, Stałym 
Przedstawicielem RP przy FAO. W  cza-
sie spotkania dyskutowano o  celach 
działalności FAO w  kontekście nowych 
wyzwań stojących przed światowym 
rolnictwem. W  drugim dniu wizyty 
spotkano się z władzami Coldiretti. Roz-
mowy dotyczyły głównie WPR po roku 
2020, w  tym ramy finansowe nowej 
perspektywy oraz konieczność wyrów-
nania konkurencyjności rolników w ra-
mach Wspólnoty Europejskiej, a  także 
kwestii międzynarodowych umów han-
dlowych i  wzmocnienia pozycji rolni-
ków w łańcuchu żywnościowym.

C Z E R W I E C

4 czerwca zmarł Bohdan Pilarski, czło-
nek NSZZ RI „Solidarność”. W 1981 r. zor-
ganizował w  gminie Bolesławiec NSZZ 
RI „Solidarność” i był przewodniczącym 
jego zarządu. Był posłem na Sejm RP 
I  kadencji. W  tejże kadencji był delega-
tem Sejmu RP do Rady Europy. Był też 
jednym z inicjatorów powstania Stowa-
rzyszenia byłych posłów OKP oraz jego 
sekretarzem. Gdy był jeszcze zdrów 
działał społecznie, politycznie oraz 
w  sferze muzycznej. Do końca życia 
mieszkał w swojej ukochanej Krupce.

14-15 czerwca w Brukseli odbyło się po-
siedzenie Prezydium Copa-Cogeca oraz 
debata z  Komisarzem UE ds. rolnictwa 
Philem Hoganem dotycząca propozycji 
kształtu przyszłej polityki rolnej po 2020 
roku i  wieloletnich ram finansowych. 
Z ramienia NSZZ RI „Solidarność” w spo-
tkaniu uczestniczyli: Zastępca Przewod-
niczącej Związku Jerzy Chróścikowski 
oraz Dyrektor Biura Rady Krajowej NSZZ 
RI „Solidarność” Grzegorz Cymiński.

15 czerwca Przewodnicząca NSZZ RI 
„Solidarność” poseł Teresa Hałas zwró-
ciła się do Ministra Krzysztofa Jurgiela 
z  wnioskiem o  podjęcie szybkich dzia-
łań mających na celu uruchomienie 
mechanizmów pomocowych dla rolni-
ków dotkniętych klęską suszy i o zabez-

pieczeniu środków finansowych na te 
działania dla producentów rolnych, nie 
wykluczając możliwości ogłoszenia sta-
nu klęski żywiołowej.

26 czerwca w  Warszawie odbyło się 
kolejne posiedzenie Prezydium Rady 
Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. W  po-
siedzeniu uczestniczył Zastępca Pre-
zesa ARMiR Tomasz Nowakowski oraz 
przedstawiciele Ministra Rolnictwa 
w  składzie: Aleksandra Szelągowska 
– Dyrektor Departamentu Finansów 
oraz Ewa Markowska-Bzducha – Dyrek-
tor Departamentu Spraw Społecznych 
i Oświaty Rolniczej. Głównym tematem 
spotkania były kwestie związane z  su-
szą rolniczą i  omówienie dotychczaso-
wych działań rządu w tym zakresie.

30 czerwca w Zamościu odbyły się uro-
czystości związane z  50-leciem świę-
ceń kapłańskich ks. Prałata Zdzisława 
Ciżmińskiego. W  obchodach uczestni-
czyła Przewodnicząca NSZZ RI „Solidar-
ność” Poseł Teresa Hałas oraz jej Zastęp-
ca Senator Jerzy Chróścikowski.

L I P I E C

4 lipca odbyło się spotkanie Ministra 
Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanow-
skiego z Prezydium Rady Krajowej NSZZ 
RI „Solidarność”. W takcie spotkania po-
ruszono najważniejsze sprawy związa-
ne z obecną sytuacją w rolnictwie.

5 lipca w siedzibie Biura Rady Krajowej 
NSZZ RI „Solidarność” odbyło się spo-
tkanie z audytorami Europejskiego Try-
bunału Obrachunkowego (ETO) w  ra-
mach prowadzonej przez ETO kontroli 
w zakresie zarządzania ryzykiem w rol-
nictwie. W  spotkaniu ze strony ETO 
udział wzięli audytorzy Paolo Oliveira, 
Maciej Szymura i Mateusz Minich. 

9 lipca Przewodnicząca Teresa Hałas 
oraz p.o. Przewodniczącego Mazowiec-
kiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „So-
lidarność” Marek Boruc uczestniczyli 
w  spotkaniu Komitetu Protestacyjnego 
Rolników z  terenów dotkniętych ASF 
z  Ministrem Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
Janem Krzysztofem Ardanowskim.
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12 lipca w Państwowych Instytucie We-
terynaryjnym – PIB w Puławach odbyła 
się konferencja poświęcona ASF, na któ-
rą przybył Minister Rolnictwa i  Rozwo-
ju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz 
przedstawiciele zrzeszeń rolniczych 
i  służb weterynaryjnych. Z  ramienia 
NSZZ RI „Solidarność” uczestniczyła 
Przewodnicząca Związku Poseł Teresa 
Hałas, Poseł Krzysztof Głuchowski oraz 
Senator Jerzy Chróścikowski. Minister 
podkreślił jak ważna jest świadomość 
rolników o zagrożeniu jakie niesie ASF. 
Poinformował, że będzie zabiegał w Ko-
misji Europejskiej o  większą pomoc 
w walce z wirusem. 

16 lipca w  Zamościu odbyła się konfe-
rencja pt.: „ASF Wyzwanie XXI Wieku”. 
Konferencja zorganizowana została 
przez Przewodniczącą NSZZ RI „Solidar-
ność” Poseł Teresę Hałas. W konferencji 
uczestniczył m.in. Krzysztof Niemczuk 
– Dyrektor Instytutu Badawczego w Pu-
ławach, Piotr Barszcz – starszy specjali-
sta z  Głównego Inspektoratu Wetery-
narii, który reprezentował Głównego 
Lekarza Weterynarii, Paweł Piotrowski 
– Lubelski Wojewódzki Lekarz Wetery-
narii, Andrzej Łacic – Przewodniczący 
Okręgowy PZŁ w Lublinie oraz Senator 
RP Jerzy Chróścikowski. W  spotkaniu 
wzięli udział rolnicy z terenów zagrożo-
nych afrykańskim pomorem świń z po-
wiatu hrubieszowskiego, krasnostaw-
skiego, tomaszowskiego i zamojskiego. 

S I E R P I E Ń

25 sierpnia w siedzibie Związku w War-
szawie odbyło się kolejne posiedzenie 
Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „So-
lidarność”. Podczas posiedzenia omó-
wiono aktualną sytuację w  rolnictwie, 
a  w  szczególności kwestie związane 
z  występowaniem wirusa ASF, klęską 
suszy oraz sytuacją na rynku owoców 
miękkich.

30 sierpnia w Centralnej Bibliotece Rol-
niczej w  Warszawie odbyła się uroczy-
stość nadania przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Sztandaru KRUS. W uro-
czystości wzięła udział Przewodnicząca 
NSZZ RI „Solidarność” Teresa Hałas.

W R Z E S I E Ń

1 września w siedzibie Wyższego Semi-
narium Duchownego Archidiecezji Czę-
stochowskiej odbył się V Krajowy Zjazd 
Programowy Delegatów NSZZ RI „So-
lidarność”. Zjazd został otwarty przez 
Przewodniczącą Związku Teresę Hałas. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
m.in.: Barbara Fedyszak-Radziejowska 
– doradca Prezydenta RP, koordyna-
tor Sekcji „Wieś, Rolnictwo”, Szymon 
Giżyński – Sekretarz Stanu w  MRiRW, 
Janusz Wojciechowski – członek ETO, 
Maria Fajger – Prezes ARiMR, Bp Edward 
Białogłowski – Delegat KEP ds. Duszpa-
sterstwa Rolników i Pszczelarzy. W cza-
sie Zjazdu delegaci dyskutowali nad 
Programem NSZZ RI „Solidarność” dla 
polskiej wsi i rolnictwa oraz nad najważ-
niejszymi wyzwaniami stojącymi przed 
polskim i  europejskim rolnictwem, 
a  także nad bieżącymi problemami 
i sposobami ich rozwiązywania.

1-2 września rolnicy z  NSZZ RI „Soli-
darność” z terenu całego kraju na czele 
z  Przewodniczącą Teresą Hałas uczest-
niczyli w  Ogólnopolskiej Pielgrzymce 
Rolników na Jasną Górę, która w odbyła 
się pod hasłem „Do naszej Matki Królo-
wej Polski”. Były to już 37. Dożynki Ja-
snogórskie. W  Dożynkach udział wziął 
Prezydent RP Andrzej Duda. Uroczystą 

sumę z  błogosławieństwem wieńców 
żniwnych sprawował metropolita kra-
kowski abp Marek Jędraszewski. Do-
żynkom towarzyszyła XXVII Krajowa 
Wystawa Rolnicza.

13-14 września w  Brukseli odbyło się 
kolejne posiedzenie Prezydium Copa-

-Cogeca. Z  ramienia NSZZ RI „Solidar-
ność” w  posiedzeniu uczestniczył Za-
stępca Przewodniczącej Związku Jerzy 
Chróścikowski oraz Członek Prezydium 
Związku Jan Zawisza. Podczas posiedze-
nia przyjęty został projekt stanowiska 
Copa i Cogeca w sprawie WPR po 2020 
roku. Dyskutowano także z  Komisa-
rzem Vellą na temat ambicji środowi-
skowych w przyszłej WPR oraz dużych 
zwierząt drapieżnych i inwazyjnych ga-
tunków obecnych.

19 września Komisja Europejska przy-
jęła europejska inicjatywę obywatelską 
pt. „Eat ORIGINAL! Unmask your food” 
(Wiem, co jem! Cała prawda na talerzu”). 
Decyzja wchodzi w  życie z  dniem 2 
października br. Od tego momentu roz-
począł się roczny proces zbierania pod-
pisów przez organizatorów. Głównymi 
celami tej inicjatywy jest obowiązkowe 
wskazanie państwa pochodzenia dla 
całej żywności przetworzonej i  nie-
przetworzonej znajdującej się w obiegu 
w  UE oraz poprawa spójności etykiet. 
Realizacja tych celów pozwoli zapobie-
gać nadużyciom, chronić zdrowie pu-
bliczne i  zagwarantować prawo konsu-
mentów do informacji. 

27 września odbyło się posiedzenie 
Prezydium NSZZ RI „Solidarność”. Pod-
czas posiedzenia omówiono bieżącą 
sytuację w rolnictwie, a w szczególności 
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kwestie związane z  klęską suszy oraz 
wirusem ASF. Dyskutowano także na 
temat aktualnych przepisów z  zakresu 
gospodarowania Zasobem Własności 
Rolnej Skarbu Państwa (umowy dzier-
żawy).

P A Ź D Z I E R N I K

7 października odbyło się uroczyste 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej upa-
miętniającej działalność NSZZ Rolników 
Indywidualnych „Solidarność” w Rado-
myślu Wielkim. Tablica umieszczona 
została na budynku, w  którym w  1981 
roku mieściła się siedziba Radomy-
skiej Rolniczej „Solidarności”. W trakcie 
uroczystości działaczom Związku z  lat 
osiemdziesiątych wręczono okoliczno-
ściowe medale.

10-12 października w  austriackim Linz 
odbył się kolejny już Kongres Europej-
skich Rolników 2018 organizowany 
przez Copa-Cogeca pt. „Wyżywić Euro-
pę jutra”. W Kongresie z ramienia NSZZ 
RI „SOLIDARNOŚĆ” uczestniczyli: Za-
stępcy Przewodniczącej Związku: Jerzy 
Chróścikowski i Aleksander Tadych, Se-
kretarz Jerzy Bednarz oraz Członek Pre-
zydium Wojciech Włodarczyk. Podczas 
Kongresu dyskutowano na temat przy-
szłego budżetu Unii (WRF) i  przyszłej 
WPR oraz wyzwań i możliwości pozwa-
lających na stworzenie bardziej zrówno-
ważonego, konkurencyjnego i  rentow-
nego sektora rolnego w  UE. W  Kongre-
sie wziął udział także Phil Hogan, unijny 
komisarz ds. rolnictwa i  rozwoju wsi, 
który wygłosił główne przemówienie, 
tłumacząc założenia przedłożonej przez 
Komisję propozycji reformy WPR na 
okres po 2020 r.

19-20 października w  „Villa d’Este” 
w  Cernobbio we Włoszech odbyło się 
Międzynarodowe Forum Żywności 
i  Rolnictwa organizowane przez Col-
diretti we współpracy z  The Europe-
an House Ambrosetti. W  wydarzeniu 
uczestniczyła Teresa Hałas Przewod-
nicząca NSZZ RI „Solidarność” oraz Za-
stępca Jerzy Chróścikowski. Podczas 
forum zaprezentowano raport „Zakłó-
cenia w  łańcuchu dostawy żywności”. 

Dyskutowano na temat obowiązują-
cych międzynarodowych umów han-
dlowych, kwestii środowiskowych i roli 
zielonych obszarów miejskich w  walce 
z  zanieczyszczeniami i  zmianami kli-
matycznymi. Podczas Forum odbyła 
się uroczysta inauguracja Europejskiej 
Inicjatywy Obywatelskiej pt.:  „EatORI-
GINAL! Unmask your food”.

29 października w Brukseli miała miej-
sce konferencja prasowa dotycząca 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej 
pt. „Eat ORIGINAL! Unmask your food” 
(Wiem, co jem! Cała prawda na talerzu”), 
której współorganizatorem był NSZZ RI 
„Solidarność”. 

29 października w  Senacie odbyła się 
konferencja zorganizowana przez Ko-
misję Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. „Prze-
twórstwo owoców i  warzyw w  Polsce 
– uwarunkowania i perspektywy”. Kon-
ferencji przewodniczył Senator RP Jerzy 
Chróścikowski.

L I S T O P A D

12 listopada w Łowisku odbyły się uro-
czystości jubileuszowe z okazji 40. rocz-
nicy powołania Komitetu Samoobrony 
Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej. Organi-
zatorami uroczystości były: IPN Oddział 
w  Rzeszowie, Gmina Kamień i  Pod-
karpacka Rada Wojewódzka NSZZ RI 
„Solidarność”. Uroczystości rozpoczęły 

się Mszą świętą w  kościele parafial-
nym pw. św. Ignacego Antiocheńskiego 
i  św. Maksymiliana, po której złożono 
wieńce pod pomnikiem 30. rocznicy 
Wielkiego Pontyfikatu Papieża Polaka 
oraz powstania Komitetu Samoobrony 
Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej. Następ-
nie na budynku Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II biskup Kazimierz Górny doko-
nał odsłonięcia tablicy upamiętniającej 
100. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

20 listopada w siedzibie Archiwum Akt 
Notarialnych w  Warszawie odbyła się 
promocja książki autorstwa Andrzeja 
Kaczorowskiego, Marzeny Pokory-Kali-
nowskiej oraz Grzegorza Cymińskiego 
pt. „Droga rolników od Solidarności do 
niepodległości” wydanej przez NSZZ 
RI „Solidarność” z  okazji 100. Roczni-
cy Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę.  Publikację sfinansowano ze 
środków Programu Wieloletniego Nie-
podległa na lata 2017-2022 w  ramach 
Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. 
W  wydarzeniu udział wzięli autorzy 
książki, Pani Minister w  Kancelarii Pre-
zydenta Barbara Fedyszak-Radziejow-
ska, Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
Jan Krzysztof Ardanowski, Dyrektor 
Archiwum Akt Nowych Tadeusz Kraw-
czak, Zastępca Dyrektora Centralnej Bi-
blioteki Rolniczej Andrzej Bieńkowski, 
Poseł na Sejm RP Robert Telus, Senator 
RP Jerzy Chróścikowski oraz związkow-
cy z całego kraju.
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G R U D Z I E Ń

8 grudnia w Szczecinie odbyły się uro-
czystości związane z  37. rocznicą po-
wstania NSZZ RI „Solidarność” pt. „So-
lidarność Rolników Indywidualnych 
dla Niepodległej”. W  obchodach udział 
wzięła Przewodnicząca Związku Teresa 
Hałas, Zastępca Przewodniczącej Je-
rzy Chróścikowski oraz Poseł na Sejm 
Krzysztof Głuchowski. Obchody miały 
na celu przypomnienie o wkładzie chło-
pów w odzyskanie niepodległości, a tak-
że o  protestach rolników sprzed 6 lat 
w  obronie polskiej ziemi. Uroczystość 
rozpoczęła się przyjazdem uczestników 
ciągnikami do Szczecina po czym odby-
ła się modlitwa Anioł Pański. Po uroczy-
stościach na Wałach Chrobrego, rolnicy 
złożyli kwiaty przed Pomnikiem Ofiar 
Grudnia 1970 i  pomnikiem Prezyden-
ta Lecha Kaczyńskiego przed siedzibą 

„Solidarności” Pomorza Zachodniego. 
Następnie odbył się przejazd rolników 
ciągnikami przez miasto – „Szlakiem 
protestów”.

13 grudnia pod siedzibą Spółki Food 
Service w  Rawie Mazowieckiej odbył 
się protest rolników sprzeciwiających 
się sprowadzaniu gorszej jakości trzo-
dy z  zagranicy. Protestujący domagali 
się m.in. flagowania pochodzenia mię-
sa, kontroli importu półtusz wieprzo-
wych, nawiązania współpracy z  kra-
jami azjatyckimi i  eksportu polskiej 
wieprzowiny na tamtejsze rynki oraz 
wsparcia dla rolników ze strony izb 
rolniczych. Doszło do zablokowania 
wyjazdu z terenu zakładu oraz blokady 
trasy S8. Minister Jan Krzysztof Arda-
nowski podjął decyzję o  wstrzymaniu 
wydawania zezwoleń na import do Pol-
ski świń i mięsa wieprzowego z obsza-

rów objętych ograniczeniami, tzw. stref 
czerwonych ASF.

Opracowała: Małgorzata Godzisz

Polska żywność słynie ze swojej wy-
sokiej jakości. Jest to największy atut 
produktów wytwarzanych w  naszym 
kraju – musimy więc podjąć działania 

aby była należycie oznaczona. Obowią-
zek informowania na etykietach o  po-
chodzeniu żywności pomaga zapobie-
gać fałszerstwom oraz nieuczciwym 

praktykom handlowym, które nie tylko 
szkodzą wspólnemu rynkowi, ale rów-
nież gospodarce krajowej.

Podpisy pod powyższą inicjatywą 
można składać elektronicznie pod ad-
resem: https://www.eatoriginal.eu/ lub 
w wersji tradycyjnej podpisując listy po-
parcia. Jeżeli chcesz dowiedzieć się wię-
cej oraz włączyć się w  akcję zbierania 
podpisów skontaktuj się z Biurem Rady 
Krajowej NSZZ RI „Solidarność” pod nu-
merem telefonu 22 622 15 04.

Wiem, co jem!
Cała prawda
na talerzu

PODPISZ PETYCJĘ!

#EATORIGINAL

Europejska Inicjatywa Obywatelska
NSZZ RI „Solidarność” jest jednym z organizatorów komitetu 
obywatelskiego związanego z Europejską Inicjatywą Obywatelską 
pt.: „EatORIGINAL! Unmask your food” („Wiem, co jem! Cała prawda 
na talerzu”), która 19 września br. została przyjęta przez Komisje 
Europejską. Organizatorami akcji są reprezentanci związków 
rolniczych z 7 europejskich państw. Polskę w tym projekcie 
reprezentuje NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

https://www.eatoriginal.eu/?fbclid=IwAR0Ie9OxEXcPwIFzlCaZK3kWvDyzpbl9-e_Lcl0EhQbYT7oOkSzyFb0resA
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Przy okazji setnej rocznicy odzyska-
nia niepodległości przez Polskę media, 
administracja państwowa, ale także 
sektor biznesowy, przypominają o war-
tościach, które stanowią o naszej wolno-
ści i niezależności. Warto zatem przy tej 
okazji zastanowić się, czy do tych war-
tości należy również kapitał. Czy można 
stwierdzić, że kapitał ma narodowość? 

Środki zainwestowane w  Polsce, 
środki wpłacone przez firmy do budżetu 
państwa w postaci podatków, wracają do 
nas w  nowych przedsięwzięciach przy-
czyniających się do poprawy jakości na-
szego życia. Minęły już czasy, kiedy byli-
śmy – jako Polacy – mamieni pustymi ha-
słami o  uniwersalnych korzyściach pły-
nących z  wyprzedaży majątku narodo-
wego. Dzisiaj wiemy, że choć współpraca 
międzynarodowa jest ważna, musi być 
ona prowadzona racjonalnie i w oparciu 
o  silne, krajowe przedsiębiorstwa, któ-
re są równymi partnerami dla swoich 
zagranicznych kontrahentów. Dlatego 
rozwój tego, co polskie, jest w  biznesie 
szczególnie istotny. Widać to choćby na 
przykładzie rozwoju sektora towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych.

TUW-y to właśnie te instytucje, któ-
re ubezpieczały Polaków w okresie mię-
dzywojennym, zapewniając niezależne-
mu, polskiemu społeczeństwu poczu-
cie bezpieczeństwa. Warto wspomnieć 
choćby o tym, że nawet nasz największy 
krajowy ubezpieczyciel rozpoczynał 
swą działalność właśnie w formie towa-
rzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Dzi-
siaj TUW-y są instytucjami skupionymi 
przede wszystkim na ludziach i dopaso-
waniu swojej oferty do ich potrzeb.

W  całej Europie popularne TUW-y 
stanowią 31,5 procenta całego rynku 

ubezpieczeniowego. Obsługują około 
430 milionów klientów i  zatrudniają 
przeszło 460 tysięcy pracowników. Au-
stria, Holandia, Francja czy Słowacja to 
kraje, w których TUW-y zagospodarowu-
ją ponad połowę całego rynku ubezpie-
czeniowego, a zatem cieszą się ogromną 
popularnością i  – co ważne – bardzo du-
żym zaufaniem i poważaniem wśród spo-
łeczeństwa. Podobnie jest w Niemczech, 
Szwecji, Danii, Rumunii, Finlandii czy 
na Węgrzech, gdzie udział towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych w rynku prze-
kracza 40 procent. W całej Europie obec-
nych jest około 3 000 ubezpieczycieli 
wykorzystujących tę formę działalności. 
Często są to mniejsze firmy, kierujące 
swoją ofertę do bardzo konkretnych grup 
społecznych bądź zawodowych, ale na 
Starym Kontynencie działa także wielu 
gigantów. Wystarczy wspomnieć choćby 
lidera – francuską grupę Crédit Agricole 
Assurances czy Achmea, COVEA, Talanx 
Group lub bardziej znane na polskim ryn-
ku marki – SIGNAL IDUNA, UNIQA czy 
GOTHAER Versicherungen.

Polska pod tym względem jest ryn-
kiem stale rozwijającym się i  posiada 
ogromny potencjał. Obecnie TUW-y 
w  naszym kraju mają 6,8 proc. udziału 
w całym rynku. Jest to więc sektor, który 
warto zagospodarować. TUW-y to przede 
wszystkim instytucje, które promują 
i dają szansę rozwoju lokalnym inicjaty-
wom. Jednym z  ważnych aspektów ich 
działalności jest prezentowany przez 
nie patriotyzm gospodarczy. O TUW-ach 
warto zatem myśleć w kontekście choć-
by samorządów, które opiekują się i  ad-
ministrują mieniem publicznym. Jego 
zachowanie i  bezpieczeństwo jest nie-
zwykle ważne dla każdego, a zatem jest 
to doskonała przestrzeń właśnie dla to-
warzystw ubezpieczeń wzajemnych. Tu-

taj istotne są też potrzeby rolnictwa – sek-
tora będącego fundamentem każdej go-
spodarki. Mając do dyspozycji instytucję 
znającą dogłębnie ich potrzeby, rolnicy 
mogą znacznie skuteczniej ubezpieczać 
się od potencjalnych strat, a tym samym 
zabezpieczać krajową gospodarkę przed 
wahaniami koniunktury. Warto także 
pamiętać o  Związkach Wzajemności 
Członkowskiej, czyli małych wspólno-
tach, które zapewnia jej członkom realny 
wpływ na działalność ubezpieczyciela. 
Przykładem jest Saltus Ubezpieczenia, 
który wsparł ochronę majątku Kościoła, 
tworząc wewnątrz TUW-u  właśnie taką 
strukturę – Kościelny ZWCz.

To właśnie jest źródłem i  istotą pa-
triotyzmu gospodarczego. Wspierając 
lokalne inicjatywy, promując lokalnych 
przedsiębiorców, TUW-y przyczyniają 
się do poprawy ich sytuacji, a w efekcie 
do wyższych wpływów budżetowych 
trafiających do budżetu gminy czy pań-
stwa. To przekłada się na jakość naszego 
życia – na nowe miejsca pracy, na infra-
strukturę – budowę szkół, przedszkoli, 
na poprawę kondycji służby zdrowia. 
Wszystko to zaczyna się wśród nas, na 
poziomie naszym, naszych rodzin i spo-
łeczności lokalnej. Wszystko to zaczyna 
się tam, gdzie działają TUW-y.

Kapitał ma narodowość

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych to wyjątkowe instytucje, 
które są swego rodzaju archetypem towarzystwa ubezpieczeniowego. 
Dzisiaj TUW-y są instytucjami skupionymi przede wszystkim
na ludziach i dopasowaniu swojej oferty do ich potrzeb.

Jarosław Bierecki – prezes Fundacji Wspierania 
Ubezpieczeń Wzajemnych
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W związku z chaosem informacyjnym 
dotyczącym kwestii polowań zbioro-
wych skoordynowanych (tzw. “wiel-
koobszarowych”) na dziki oraz liczny-
mi pytaniami w  tej sprawie, Główny 
Lekarz Weterynarii wyjaśnia:
1. Polowania zbiorowe zsynchronizo-

wane na dziki różnią się od klasycz-
nych polowań zbiorowych na zwie-
rzęta tylko tym, że wykonuje się je 
równocześnie w  obwodach łowiec-
kich sąsiadujących ze sobą powia-
tów.

2. Polowania zsynchronizowane w  ra-
mach odstrzału sanitarnego dzików 
mają być wykonywane w  pasie 
o  szerokości kilku kilometrów, na 
zewnątrz od strefy cichych polowań, 
aby nie doprowadzić do rozprze-
strzeniania się ASF.

3. Obszar planowanego odstrzału 
skoordynowanego przebiega przez 
część województw, tj. województwa: 
pomorskie, warmińsko-mazurskie, 
podlaskie, mazowieckie, lubelskie, 
łódzkie, świętokrzyskie, podkarpac-
kie. Obejmuje w  sumie około 320 
obwodów łowieckich (mapa), co sta-
nowi około 6,8% obwodów łowiec-
kich dzierżawionych przez PZŁ.

4. Polowania skoordynowane mają być 
wykonywane w znacznej odległości 
od terenów zurbanizowanych.

5. Nie jest prawdą, że myśliwi mają 
nakaz strzelania do ciężarnych loch. 
Polowania będą prowadzone zgod-
nie z prawem łowieckim i zasadami 
etyki łowieckiej.

6. Nie jest prawdą, że odstrzał sanitar-
ny wielkoobszarowy ma doprowa-

dzić do odstrzału ponad 200 tys. 
dzików.

7. Pozyskanie dzików w granicach 190 
tys. szt. zakłada się w całym sezonie 
łowieckim 2018/2019, czyli w  okre-
sie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 marca 
2019 r.

8. Polowania skoordynowane mają 
być wykonywane w  soboty i  w  nie-
dziele, czyli w czasie, w którym wy-
konywane są klasyczne polowania 
zbiorowe i mają za zadanie przeciw-
działanie rozprzestrzenianiu się ASF 
na zachód Polski.

9. Zakończenie polowań zbiorowych, 
w  tym skoordynowanych, nastąpi 
z końcem stycznia.

Strategia zwalczania ASF u  dzików 
w Polsce opiera się m.in. na:
 przestrzeganiu zasad bioasekuracji 

wśród hodowców i myśliwych – przy 

1 stycznia 2019 r. weszły w  życie 
nowe regulacje prawne opracowane 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi – zmiana ustawy z dnia 10 marca 
2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego 
zawartego w  cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. 
poz. 2244 i 2247).

Limit zwrotu podatku akcyzowego 
ustala się jako sumę:
 kwoty stanowiącej iloczyn stawki 

zwrotu na 1 litr oleju napędowego 
(w  2019 r. 1,00 zł/l), liczby 100 oraz 
powierzchni użytków rolnych bę-

dących w  posiadaniu lub współpo-
siadaniu producenta rolnego, wska-
zanej w ewidencji gruntów i budyn-
ków jako użytki rolne według stanu 
na dzień 1 lutego danego roku; oraz

 kwoty stanowiącej iloczyn stawki 
zwrotu podatku na 1 litr oleju napę-
dowego (w  2019 r. 1,00 zł/l), liczby 
30 oraz średniej rocznej liczby du-
żych jednostek przeliczeniowych 
bydła będącego w  posiadaniu pro-
ducenta rolnego w roku poprzedza-
jącym rok, w którym został złożony 
wniosek o zwrot podatku.
Nowy wzór wniosku o zwrot podat-

ku akcyzowego zawartego w  cenie ole-

ju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej został ogłoszony w dro-
dze rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. 
w  sprawie wzoru wniosku o  zwrot po-
datku akcyzowego zawartego w  cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466) 
i  jest również dostępny na stronach in-
ternetowych urzędów gmin, urzędów 
wojewódzkich, ośrodków doradztwa 
rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi, a  także udostępniony 
w urzędach gmin do kopiowania.

Na stronie internetowej Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest rów-
nież dostępny edytowalny formularz 
wniosku o  zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w  cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Źródło: MRiRW

Większe dofinansowanie do paliwa rolniczego

Odstrzał dzików – wyjaśnienia

Od 1 stycznia 2019 r. zwiększa się, z 86 l do 100 l, limit oleju 
napędowego zużytego na 1 ha użytków rolnych. Producenci rolni 
mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw 
rolnych oraz – co jest nowością – do chowu lub hodowli bydła.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Wz%C3%B3r_wniosku_akcyza_2019.pdf/e6c36839-9642-a2d1-e84e-e3f7ca033acb
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Wz%C3%B3r_wniosku_akcyza_2019.pdf/e6c36839-9642-a2d1-e84e-e3f7ca033acb
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czym rolą bioasekuracji jest niedo-
puszczenie do przeniesienia wirusa 
ASF;

 usuwaniu zwłok padłych dzików, za-
równo na obszarach objętych restryk-
cjami w  związku z  występowaniem 
ASF jak i na pozostałych obszarach;

 określaniu zasięgu występowania 
choroby u  dzików poprzez monito-
ring obejmujący badanie próbek od 
każdego znalezionego padłego dzi-
ka w Polsce, każdego odstrzelonego 
dzika podejrzanego o zakażenie ASF 
na obszarze nieobjętym restrykcja-
mi, każdego odstrzelonego dzika 
na obszarach objętych restrykcjami 
w związku z ASF;

 wykonywaniu polowań na dziki, 
zarówno indywidualnych jak i zbio-

rowych (wyłącznie w  okresie kiedy 
dozwolone są polowania zbiorowe);

 wykonywaniu wyłącznie polowań 
indywidualnych na dziki w  strefie 
cichych polowań (pas o  szerokości 
mniej więcej 40 km, którego oś sta-
nowi granica pomiędzy obszarem ob-
jętym ograniczeniami lub obszarem 
zagrożenia a obszarem ochronnym);

 wykonywaniu odstrzału sanitar-
nego dzików, który zarządzany jest 
głównie w  obszarach objętych re-
strykcjami w związku z ASF, wzdłuż 
głównych szlaków komunikacyj-
nych; przy czym odstrzał sanitarny 
nie zastąpi wykonania planu łowiec-
kiego, a ma go jedynie uzupełnić.
Afrykański pomór świń (ASF) wy-

stąpił u dzików w Polsce po raz pierwszy 

w  lutym 2014 roku. Jest to śmiertelna, 
zakaźna oraz zaraźliwa choroba świń 
oraz dzików. Nie ma możliwości lecze-
nia ASF oraz nie opracowano dotych-
czas skutecznej szczepionki przeciw-
ko tej chorobie. ASF nie zagraża życiu 
i  zdrowiu człowieka. Powoduje jednak 
znaczne straty dla właścicieli zwierząt 
oraz dla branży mięsnej.

Liczba przypadków ASF u  dzików 
odnotowanych od początku występo-
wania ASF w  Polsce, czyli od lutego 
2014 r. wynosi 3407.

Tylko w  roku 2018 potwierdzono 
2443 przypadki ASF u  dzików, z  czego 
326 stanowiły dziki odstrzelone, a  po-
zostałe przypadki stanowią dziki padłe, 
w tym powypadkowe.

Dziki są głównym rezerwuarem ASF 
w środowisku, o czym świadczy wystę-
powanie przypadków ASF a tym samym 
utrzymywanie się zakażeń wirusem 
ASF w  Polsce na terenach leśnych oraz 
w  ich pobliżu w  części województw: 
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, 
lubelskiego i mazowieckiego.

Przypadki ASF u  dzików występują 
również na terenach zurbanizowanych, 
np. w Warszawie potwierdzono dotych-
czas 225 przypadków ASF, od początku 
potwierdzenia pierwszego przypadku 
tj. od 30 listopada 2017 roku.

Za utrzymywanie się wirusa ASF 
w  populacji dzików w  środowisku nie 

odpowiada człowiek. Człowiek nie od-
powiada za przenoszenie wirusa ASF 
pomiędzy poszczególnymi dzikami 
w obrębie jednej watahy.

Im mniejsza gęstość populacji dzi-
ków na danym terenie, tym mniejsze 
ryzyko wystąpienia i  dalszego rozprze-
strzeniania się wirusa ASF u tych zwie-
rząt. Stąd konieczność obniżenia popu-
lacji dzików na ścisłe określonym obsza-
rze, w ramach intensywnych i skoordy-
nowanych palowań, przeprowadzonych 
w krótkim czasie.

W tym roku potwierdzono już aż 60 przypadków ASF u dzików. 
Natomiast od 14 września ubiegłego roku nie odnotowano ognisk 
choroby w gospodarstwach produkujących świnie, co świadczy 
o skuteczności bioasekuracji i wysokim poziomie przestrzegania 
jej zasad przez rolników.

www.solidarnoscri.pl
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W 2018 r. o  dopłaty bezpośrednie 
ubiegało się ponad 1,3 mln rolników. 
1,29 mln z nich otrzymało w minionym 
roku 70-proc. zaliczki na poczet tych 
płatności. Łącznie ARiMR wypłaciła od 
16 października do 30 listopada w  for-
mie zaliczek ok. 9,23 mld zł z  ogólnej 
puli 14,8 mld zł przeznaczonych na do-

płaty bezpośrednie w  2018 r. Pozostała 
część pieniędzy jest przekazywana rol-
nikom sukcesywnie od 3 grudnia 2018 r. 
do czerwca 2019 r.

ARiMR realizuje także płatności 
z PROW 2014-2020. Tempo ich przeka-
zywania na konta rolników jest szyb-

sze niż w  latach ubiegłych. To m.in. 
efekt składania wniosków przez inter-
net, które usprawnia ich weryfikację 
i  przyspiesza wydanie decyzji. Do-
tychczas Agencja wypłaciła z tytułu:
 ONW – 806,1 mln zł; 
 płatności rolno-środowiskowo-kli-

matycznych i ekologicznych
– 310,2 mln zł;
 płatności zalesieniowych
– 59,5 mln zł.

Źródło: ARiMR

Pomoc, jaką można otrzymać ra-
mach „Wsparcia inwestycji w  przetwa-
rzanie produktów rolnych, obrót nimi 
i  ich rozwój” finansowanego z  budżetu 
PROW 2014-2020, przyznawana jest 
w  formie refundacji do 50 proc. kosz-
tów kwalifikowanych poniesionych na 
realizację inwestycji służących prze-
twórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców 
i warzyw, zbóż i ziemniaków.

Od tego roku z  oferty tej skorzystać 
mogą dwie grupy beneficjentów: 
 Pierwszą stanowią rolnicy, domow-

nicy bądź małżonkowie rolników, 
którzy zdecydują się na prowadze-
nie działalności gospodarczej w  za-
kresie przetwarzania produktów 
rolnych. Maksymalna kwota dofi-
nansowania, jaką mogą otrzymać, 
została podniesiona z  300 do 500 
tys. zł.

 Nowością jest druga grupa, którą 
tworzą rolnicy lub małżonkowie rol-
ników prowadzący lub podejmujący 
prowadzenie działalności przetwór-
czej i  sprzedaży produktów prze-
tworzonych w  ramach rolniczego 
handlu detalicznego (RHD). W tym 
przypadku, by uzyskać pomoc, nie 
jest wymagane prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej. Maksymalna 
kwota wsparcia wynosi natomiast 
100 tys. zł. 

Katalog inwestycji, na które można 
otrzymać dofinansowanie, obejmuje 
m.in. budowę lub modernizacji budyn-
ków wykorzystywanych do prowadze-
nia działalności przetwórczej; zakup 
oraz instalację maszyn lub urządzeń do 
przetwarzania i  magazynowania, apa-
ratury pomiarowej i  kontrolnej. Z  my-
ślą o  rolnikach zajmujących się RHD 
dotychczasowy katalog rozszerzono 
m.in. o  inwestycje związane z  dostoso-
waniem pomieszczeń pomocniczych 
służących przygotowaniu posiłków (np. 
kuchni) i  pomieszczeń gospodarczych 
służących do przechowywania produk-
tów żywnościowych.

W  tegorocznym naborze wprowa-
dzono również ułatwienia mające na 
celu zmniejszenie obciążeń administra-
cyjnych na etapie przygotowania inwe-
stycji. Składając wniosek o  przyznanie 
pomocy rolnicy nie będą zobligowani 
do przedkładania wymaganych dotych-
czas przez ARiMR decyzji czy pozwoleń. 
Będzie je można dostarczyć na etapie 
rozliczania inwestycji, a więc już po za-
warciu umowy o dofinansowanie.

Źródło: ARiMR

ARiMR wypłaciła rolnikom ponad 11 mld zł
z tytułu płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2018 r.

Blisko 10 mld zł przekazała do 17 stycznia Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na konta rolników 
w ramach bezpośrednich za 2018 r. i ponad 1 mld zł z tytułu 
płatności obszarowych z PROW 2014-2020 wypłacanych za ubr.

Od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. oddziały regionalne Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały 
wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze 
wprowadzono szereg zmian, m. in. rozszerzono grono osób,
które mogą ubiegać się o takie wsparcie finansowe.

Małe przetwórstwo 2019
większa kwota dofinansowania i szereg ułatwień w ubieganiu się o pomoc
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Lp. Nazwa działania/poddziałania/typu operacji Planowany termin naboru/
rozpoczęcia naboru wniosków*

R O Z W Ó J  G O S P O D A R S T W

1. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji 
„Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych”

grudzień 2018 r.

2. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju 
małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – bez 
ASF

luty 2019 r.
maj 2019 r.***

3. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji 
„Modernizacja gospodarstw rolnych” – nabór obszar a, b, c

marzec 2019 r.

4. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie 
potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje 
odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

marzec 2019 r.

5. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” kwiecień 2019 r.
październik 2019 r.

6. Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych 
rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników”

maj 2019 r.***

7. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju 
małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – ASF

czerwiec 2019 r.***

8. Poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla 
małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu 
rolnikowi” typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe 
gospodarstwa”

wrzesień 2019 r.

9. Poddziałanie Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest 
ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych 
zjawisk klimatycznym i katastrof typ operacji Inwestycje zapobiegające 
zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

wrzesień 2019 r.**

10. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji 
„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”

listopad 2019 r.**

W Z M A C N I A N I E  P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś C I

1. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi 
lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” 
– rolnicy

styczeń 2019 r.

2. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej 
na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej” – ASF

sierpień 2019 r.

3. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej 
na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej” – bez ASF

wrzesień 2019 r.

4. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” 
typ operacji Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

wrzesień 2019 r. **

Harmonogram planowanych do 31.12.2019 r. 
naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020
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R O Z W Ó J  T E R Y T O R I A L N Y

5. Poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” typ operacji „Scalanie gruntów”

Terminy uzależnione od SW, które
ogłaszają kolejne nabory.

6. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” typ operacji „Gospodarka wodno-
ściekowa” w ramach

Terminy uzależnione od SW, które
ogłaszają kolejne nabory.**

7. Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność”

Cały rok. Terminy uzależnione od 
LGD, które ogłaszają nabory.

8. Poddziałanie „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 
grupą działania”

Nabór ciągły.
Wnioski o przyznanie pomocy na 
operacje polegające na przygoto-
waniu projektu współpracy składa 
się do 31 marca 2021 r.
Wnioski o przyznanie pomocy na 
operacje polegające na realizacji 
albo przygotowaniu połączonym 
z realizacją projektu współpracy 
składa się do 31 grudnia 2021 r.

T R A N S F E R  W I E D Z Y  I  I N N O WA C J I

9. Poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego 
i nabywania umiejętności”

luty 2019 r.

10. Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców” luty 2019 r.

11. Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” marzec 2019 r.

S Y S T E M Y  J A K O Ś C I  P R O D U K T Ó W  R O L N Y C H  I  Ś R O D K Ó W  S P O Ż Y W C Z Y C H

12. Poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji 
„Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości”

wrzesień 2019 r.****

13. Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych 
przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”

wrzesień 2019 r.****

O C H R O N A  E K O S Y S T E M Ó W  I  E F E K T Y W N E  G O S P O D A R O WA N I E  Z A S O B A M I  N AT U R A L N Y M I

14. Działanie „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” 
premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa, pierwsza premia pielęgnacyjna do 
gruntów z sukcesją naturalną

15 marca – 15 maja 2019 r. (wnioski
będzie można składać jeszcze w 
terminie 25 dni kalendarzowych 
po terminie składania wniosków, 
jednak za każdy dzień roboczy 
opóźnienia, stosowane będzie 
zmniejszenie płatności w wysoko-
ści 1% należnej kwoty płatności)

15. Działanie „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

16. Działanie „Rolnictwo ekologiczne”

17. Działanie „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami (ONW)”

18. Poddziałanie „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich 
wartość dla środowiska”

kwiecień 2019 r.

19. Działanie „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”
– wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie

1 czerwca – 31 lipca 2019 r.

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
** Ogłoszenie naboru uzależnione będzie od dostępności środków finansowych (z uwzględnieniem m.in. wykorzystania środków w ramach poprzedniego 

naboru).
*** Z uwzględnieniem zmian PROW 2014-2020 przekazanych KE w grudniu 2018 r.
**** Planowany termin naboru uzależniony jest od procesu notyfikacji do Komisji Europejskiej krajowych systemów jakości żywności.
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Komisja Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 15 
stycznia br. przeprowadziła pierwsze 
czytanie i  rozpatrzyła rządowy projekt 
ustawy zmieniającej ustawę o  zmia-
nie ustawy o  płatnościach w  ramach 
systemów wsparcia bezpośredniego 
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 
3117). Uzasadnienie projektu przedsta-
wił podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi – Ryszard Za-
rudzki. Projekt ma na celu przedłużenie 
na 2019 r. rozwiązań zastosowanych 
w 2018 r. polegających na umożliwieniu 
rolnikom ubiegającym się o przyznanie 
płatności bezpośrednich lub płatności 
obszarowych w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich, tj. złożenie 
– zamiast wniosku o  przyznanie tych 
płatności – oświadczenia, w  którym 
potwierdza brak zmian w  porównaniu 
do wniosku złożonego w  poprzednim 
roku. Komisja przyjęła poprawkę doty-
czącą terminu wejścia w  życie ustawy. 
Komisja przyjęła sprawozdanie. 
Komisja kontynuowała pierwsze czyta-
nie poselskiego projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt (druk nr 2723). Projekt ma 
na celu uregulowanie w  jednym akcie 
prawnym finansowych aspektów zwią-
zanych z  realizacją obowiązków nało-
żonych na posiadaczy świń z  związku 
ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru 
świń, a także jasne określenie, że za re-
alizację tych obowiązków będzie przy-
sługiwał zwrot faktycznie poniesionych 
kosztów na ten cel. Komisja przyjęła 
wniosek o  odrzucenie ww. projektu 
ustawy. Komisja przyjęła sprawozda-
nie, w którym wnosi o odrzucenie pro-
jektu z druku nr 2723.
Na kolejnym posiedzeniu Komisja roz-
patrzyła informację Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi na temat windykacji, 
należności i  zwrotów dotacji w  Agencji 
Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnic-
twa oraz Krajowym Ośrodku Wsparcia 
Rolnictwa. Informację przedstawił pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnic-
twa i  Rozwoju Wsi – Rafał Romanow-
ski. Minister poinformował, iż Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi 

windykacje z  tytułu rozdysponowania 
mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa, bezumownego użytkowania 
nieruchomości zasobu oraz z  tytułu 
wieczystego użytkowania nieruchomo-
ści. Restrukturyzacja i  windykacja na-
leżności Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa z  tytułu rozdysponowania 
mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa prowadzona jest przez oddzia-
ły terenowe KOWR na drodze postępo-
wania cywilnego. KOWR prowadzi mo-
nitoring spłat należności z tytułu ponad 
140 tys. zawartych umów, w tym ponad 
60 tys. umów dzierżawy i ponad 25 tys. 
umów sprzedaży nieruchomości rol-
nych. Poziom zaległości z tytułu rozdys-
ponowania mienia Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa na dzień 30 paź-
dziernika 2018 roku wynosił 1 769 383 
tys. zł. Windykacja należności z  tytułu 
bezumownego użytkowania nierucho-
mości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa dotyczyła kwoty 283 077 tys. 
zł. Windykacja należności z tytułu wie-
czystego użytkowania nieruchomości, 
które powinny być wpłacane na rachu-
nek KOWR bez uprzedniego wezwania, 
dotyczyła kwoty 330 559 tys. zł. Odręb-
ną kategorią należności windykowa-
nych przez KOWR stanowią należno-
ści z  tytułu mechanizmów krajowych. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa dochodzi należności z tytułu 
płatności nienależnych lub nadmiernie 
pobranych. Należności dochodzone 
są na podstawie przepisów Kodeksu 
postępowania cywilnego oraz ustawy 
o Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa. Należności windykowa-
ne z  funduszy europejskich na koniec 
roku 2018 roku wynosiły łącznie 904 
829 008 zł, a  z  pomocy krajowej 248 
250 549 zł. Dodatkowo z tytułu sankcji 
wieloletnich należności od beneficjen-
tów wynosiły 50 087 674 zł. Od począt-
ku 2017 roku uprawnienia wierzyciela 
przysługują dyrektorowi oddziału re-
gionalnego zarówno w  przypadku, kie-
dy jest on właściwy do rozstrzygania 
w  sprawach o  przyznanie płatności lub 
pomocy finansowej, jak i w przypadku, 
kiedy organem właściwym do przyzna-

nia płatności lub pomocy finansowej 
ze środków publicznych jest kierownik 
biura powiatowego. W  procesie odzy-
skiwania należności pochodzących 
wyłącznie ze środków krajowych w  ra-
mach pomocy publicznej uczestniczy 
centrala, oddziały regionalne, jak też 
biura powiatowe Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa. Za odzy-
skiwanie należności wynikających z de-
cyzji administracyjnych odpowiadają 
oddziały regionalne i  biura powiatowe 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, natomiast za odzyskiwanie 
należności wynikających z  umów cy-
wilnoprawnych odpowiada centrala. 
Jednocześnie w zakresie windykacji do-
płat do oprocentowania kredytów win-
dykacja należności jest również prowa-
dzona przez banki kredytujące. Prezes 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa ma możliwość zastosowania 
ulg w spłacie należności.

Komisja Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
17 stycznia br. rozpatrzyła informację 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na te-
mat: sposobu ujęcia rolnictwa i rozwoju 
obszarów wiejskich w  Strategii Odpo-
wiedzialnego Rozwoju; stanu prac nad 
strategią sektorową dotyczącą rolnictwa 
oraz stanu prac nad „Paktem dla obsza-
rów wiejskich” oraz informację Mini-
stra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi o  udziale 
w  pracach Rady Ministrów UE ds. Rol-
nictwa i Rybołówstwa w grudniu 2018 r. 
„Strategia na rzecz odpowiedzialnego 
rozwoju do roku 2020 (z  perspektywą 
do 2030 r.)” odnosi się do wszystkich 
obszarów wiejskich. Na liście sektorów 
strategicznych dla polskiej gospodarki 
znajduje się sektor żywności wysokiej 
jakości, a  jako jeden ze strategicznych 
elementów polityki eksportowej wska-
zano koncentrację wsparcia na branżach 
stanowiących już ważną część eksportu 
oraz na mających potencjał. W Strategii 
podkreślono, że realizacja celów wyma-
ga włączenia w procesy rozwojowe całej 
Polski. Do każdego z obszarów Strategii 
przypisano projekty strategiczne, będą-
ce zadaniami państwa. Lista projektów 
liczy 185 przedsięwzięć z  zakresu roz-

Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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wiązań legislacyjnych i  inwestycji; ma 
ona charakter otwarty i  może być mo-
dyfikowana. Do każdego z  projektów 
został przypisany resort wiodący. Mini-
sterstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi jest 
koordynatorem 16 projektów strategicz-
nych, a w 5 innych projektach działania 
resortu są jednym z elementów projek-
tu. Konsekwencją przyjęcia Strategii jest 
konieczność aktualizacji m.in. „Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnic-
twa i Rybactwa na lata 2012-2020”, która 
jest jedną z dziewięciu strategii sektoro-
wych. Projekt aktualizacji w listopadzie 
2018 r. przekazano do wstępnej oceny 
ex-ante, a w I kwartale br. są planowane 
konsultacje społeczne oraz formalne 
uzgodnienia międzyresortowe. W  trak-
cie dyskusji podnoszono kwestie: dopłat 
bezpośrednich, możliwości korzystania 
z  wód w  świetle nowych przepisów, 
wsparcia energii odnawialnej, perspek-
tyw rolnictwa ekologicznego, odnowy 
gospodarki stawowej, rybactwa śródlą-
dowego. Ponadto dużo uwagi poświę-
cono platformie sprzedaży żywności.
Komisja rozpatrzyła informację Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pra-
cach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa 
i Rybołówstwa w grudniu 2018 r. W trak-
cie posiedzenia Rady poruszono m.in. 
kwestie planowanej reformy Wspólnej 
Polityki Rolnej, przedstawiono informa-
cje dotyczące projektu rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013 i  (UE) nr 1307/2013 w  spra-
wie przepisów dotyczących płatności 
bezpośrednich i  w  sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich na lata 
2019-2020. W posiedzeniu uczestniczy-
li: podsekretarz stanu w  Ministerstwie 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi – Ryszard Za-
rudzki oraz p.o. zastępca dyrektora ge-
neralnego Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa – Dorota Gut.
Na kolejnym posiedzeniu Komisja roz-
patrzyła informację na temat stanu prac 
dotyczących pakietów legislacyjnych na 
lata 2021-2027, w tym:
 ramy finansowe,
 Wspólna Polityka Rolna, w tym stan 

prac nad Krajowym Planem Strate-
gicznym przewidzianym do opraco-
wania w ramach WPR,

 polityka spójności na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich.

Podsekretarz stanu w  Ministerstwie 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi – Ryszard Za-
rudzki, przedstawił pakiety projektów 
rozporządzeń dotyczących Wspólnej 
Polityki Rolnej po 2020 r. Poinformo-
wał, że Polska bardzo aktywnie włączyła 
się w prace na forum Unii Europejskiej, 
natomiast w ministerstwie trwają prace 
koncepcyjne nad założeniami do krajo-
wego planu strategicznego stosując re-
guły wynikające z obecnych propozycji 
prawnych Komisji Europejskiej. Ana-
lizie podlegają skutki proponowanych 
przepisów dla ograniczeń w  zakresie 
alokacji budżetu na poszczególne cele 
i zadania, jakie zostaną wskazane w Kra-
jowym Planie Strategicznym. Omówio-
ne zostały również kwestie związane 
z  przesunięciem środków między fila-
rami WPR oraz problemy pojawiające 
się w trakcie dyskusji nad reformą WPR 
na forum unijnym. Obecnie w  resorcie 
trwają prace koncepcyjne, istotne jest 
to, że kluczowe rozstrzygnięcia w  kwe-
stii struktury finansowej, systemów 
informatycznych i  innych elementów 
planu strategicznego WPR uzależnio-
ne są od ostatecznych ustaleń finanso-
wych. Dyrektor Departamentu Strategii 
Rozwoju w  Ministerstwie Inwestycji 
i Rozwoju – Robert Dzierzgwa, przedsta-
wił stan prac i  negocjacji nad pakietem 
legislacyjnym, który będzie regulował 
Politykę Spójności w  latach 2021-2027. 
Prace nad pakietami rozporządzeń roz-
poczęły się w  maju 2018 r. Najważniej-
sze z regulacji ustanawiają przepisy do-
tyczące m.in. Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Funduszu Morskiego i  Ry-
backiego.  W trakcie negocjacji podczas 
prezydencji austriackiej osiągnięto 
kompromis w  zakresie dwóch bloków 
negocjacyjnych – blok „Programowa-
nie” oraz blok „Zarządzanie i  kontrola”. 
Bardzo ważną ze względu na programo-
wanie Polityki Spójności i  możliwości 
inwestycji na obszarach wiejskich jest 
sprawa bloku Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego/Funduszu 
Spójności. Zgodnie z  negocjacjami ma 
on zapewnić m.in. wspieranie zintegro-
wanego, społecznego, gospodarczego 
i  środowiskowego rozwoju lokalnego 
na obszarach innych niż miejskie. Pol-

ska postulowała m.in. wprowadzenie 
jasnych przepisów dotyczących możli-
wości realizacji działań, wynikających 
z poszczególnych rozporządzeń. Wszel-
kie decyzje o ukierunkowaniu środków 
polityki spójności, w  tym na rzecz roz-
woju obszarów wiejskich, będą podej-
mowane na etapie prac dotyczących 
programowania. Zastępca dyrektora De-
partamentu Ekonomicznego Unii Euro-
pejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych – Marcin Kwasowski przypomniał, 
że MSZ koordynuje stanowisko Polski 
dotyczące Wieloletnich Ram Finanso-
wych. Komisja Europejska zapropono-
wała budżet na lata 2021-2027. W  bu-
dżecie tym zaproponowała duże cięcia 
instrumentów, z których Polska najbar-
dziej korzysta, czyli Polityki Spójności 
i WPR. W Polityce Spójności cięcia real-
ne wynoszą 30 mld euro w porównaniu 
do obecnych ram finansowych, a cięcie 
koperty dla Polski to 23% i zmniejszenie 
alokacji z 84 mld do 64 mld euro. Cięcia 
realne między perspektywami w  WPR 
wynoszą 15%, a dla Polski realnie – 17%. 
Polska krytycznie ocenia skalę cięć 
w  dwóch najważniejszych politykach 
traktatowych, bowiem mogą zagrozić 
procesowi konwergencji gospodarczej, 
a  w  efekcie – realizacji ambitnego pro-
jektu europejskiego. Podczas dyskusji 
pytano m.in. o możliwości wsparcia rol-
nictwa ze środków OECD, o możliwości 
alternatywne rozwoju rolnictwa, możli-
wości ustalenia lepszych warunków dla 
Polski w  przyszłej WPR. Podnoszono 
kwestię dopłat oraz koncentracji na ich 
wysokości zamiast na wzroście możli-
wości zarabiania przez rolników.
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Transformacja systemowa w  Polsce 
na przełomie lat 80 – tych i 90 – tych mi-
nionego wieku, objęła niemal wszystkie 
sfery życia społecznego, gospodarczego. 
Ogół zmian ukierunkowano na two-
rzenie społeczeństwa obywatelskiego, 
wdrażanie procedur demokratycznych 
oraz tworzenie wolnego rynku opartego 
na własności prywatnej. Szeroko poję-
te rolnictwo w  Polsce również poddane 
zostało bardzo szerokiej transformacji. 
Skutki tej transformacji w  znaczeniach 
zarówno pozytywnych jak i  negatyw-
nych odczuwa się do dnia dzisiejszego. 
Z perspektywy minionego czasu, wszel-
kich zdarzeń i  procesów zachodzących 
w polskim rolnictwie, bardzo łatwo moż-
na dokonywać wszelkiego rodzaju anali-
zy i oceny skutków tych zdarzeń i proce-
sów, zarówno w ujęciach ogólnych, regio-
nalnych, jak również w ujęciach szczegó-
łowych, dotyczących gałęzi produkcji 
rolniczej i  przetwórstwa, oraz działów 
produkcji rolniczej. Ministerstwo Rolnic-
twa przy współpracy z  wieloma podle-
głymi instytucjami jest kreatorem polity-
ki rolnej na przyszłość tą najbliższą, oraz 
kreatorem polityki rolnej wieloletniej. Po 
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 
rolnictwo polskie obowiązuje również 
funkcjonowanie w  ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej. Generalnie funkcjono-
wanie rolnictwa polskiego w  ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej jest bardzo ko-
rzystne. Niemniej jednak funkcjonowa-
nie w ramach WPR obarczone jest pew-
nymi warunkami. Jednym z  istotnych 
warunków jest poziom i  forma pomocy 
dla rolnictwa i  przetwórstwa rolno-spo-
żywczego uzyskanej podczas negocjacji 
Rządu z UE przed każdą perspektywą fi-
nansową. Innymi istotnymi warunkami 
jest zachowanie „wspólnotowości” oraz 
jednolitości rynkowej UE, szczególnie 
w  obrotach towarami rolno-spożywczy-
mi. Proces prywatyzacji przedsiębiorstw 
przetwórstwa rolno-spożywczego oraz 
Państwowych Gospodarstw Rolnych 
podczas transformacji ustrojowej do 
dziś ma ogromny wpływ na funkcjono-
wanie rolnictwa polskiego, a  szczegól-
nie w  aspekcie funkcjonowania rynków 
zbytu produktów z małych gospodarstw 

rolnych. Pragnę podkreślić, że za pra-
widłowe funkcjonowanie każdego go-
spodarstwa rolnego odpowiada m.in. 
niezakłócony rynek zbytu i w miarę sta-
bilne ceny produktów rolnych. Kreowa-
nie polityki rolnej przez dotychczasowe 
Rządy w Polsce ukierunkowane były na 
zwiększenie wydajności, poprawę jako-
ści produkcji, wprowadzenie nowocze-
snych technologii, poprawę ochrony śro-
dowiska, stymulowanie postępu tech-
nicznego i  biologicznego w  rolnictwie. 
Szczególnie proces ten jest widoczny po 
wykorzystywaniu środków finansowych 
pochodzących z  UE, dedykowanych 
gospodarstwom rolnym. W  niewielkim 
stopniu uwagę poświęcano rynkom zby-
tu produktów rolnych z  gospodarstw. 
Całkowite zachłyśnięcie się dobrodziej-
stwem, jakie niesie Wspólna Polityka 
Rolna zapomniano o  ochronie krajo-
wych i lokalnych rynków zbytu dla rodzi-
mej produkcji rolnej. Nie dostrzegano za-
grożeń płynących z  prywatyzacji zakła-
dów przetwórstwa rolno-spożywczego 
i  sprzedawanie zagranicznym inwesto-
rom. Nie zabezpieczono wielu gałęzi pro-
dukcji rolnej w gospodarstwach po znie-
sieniu przez UE mechanizmów regulacji 
rynkowych. Bardzo intensywny rozrost 
spożywczych sieci handlowych, których 
właścicielami są zagraniczne podmioty, 
nie sprzyja dobrej organizacji rynków 
zbytu dla polskich rolników i  polskich 
zakładów przetwórstwa rolno-spożyw-
czego. Stosowanie niejednokrotnie nie-
uczciwych praktyk handlowych przez te 
podmioty potęgują występowanie pro-
blemów wśród rolników i przetwórców. 

Poniższy wykres przedstawia 
udział w  rynku działających w  Polsce 
sieci handlowych polskich i  zagra-
nicznych, prowadzących handel arty-
kułów rolno-spożywczych świeżych 
i przetworzonych. 

Jak łatwo można zauważyć han-
del w  Polsce zdominowany jest przez 
podmioty zagraniczne. Większość z  po-
wyższych sieci posiada własne centra 
zaopatrzenia i hurtownie. Np. sieć punk-
tów należących do Eurocash posiada 
ok. 180 hurtowni w  Polsce zaopatru-
jących własne sklepy, oraz niezliczoną 
ilość sklepów osiedlowych i  wiejskich 
powiązanych tzw. umowami franczyzo-
wymi (np. Mila, ABC). Cechą charakte-
rystyczną dla sieci handlowych, w  tym 
również wielkopowierzchniowych, jest 
scentralizowane zarządzanie i  scentrali-
zowane zawieranie umów handlowych 
z dostawcami. Umowy handlowe zawie-
rane są z dostawcami dużymi, gwarantu-
jącymi dostawę ciągłą w okresie trwania 
umowy, w  określonych ilościach i  okre-
ślonych cechach jakościowych oraz po 
określonych cenach. Przeciętne polskie 
gospodarstwo nie jest w stanie zawierać 
umów handlowych z  powyżej prezen-
towanymi sieciami na dostawę produk-
tów świeżych i  nieprzetworzonych. Nie 
może również zawrzeć żadnej umowy 
handlowej drobny przetwórca rolno-spo-
żywczy. W dalszym ciągu obserwuje się 
proces przyłączania się prywatnych skle-
pów osiedlowych i wiejskich w funkcjo-
nujące już sieci. Z pośród wielu korzyści 
z  tego płynących, są relatywnie niskie 
i  stabilne ceny zaopatrzenia. A  niskie 

Polskie rolnictwo a rynki zbytu
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ceny zaopatrzenia przekładają się na ni-
skie ceny zakupu od przetwórców i  rol-
ników. W  dość szybkim tempie zanika 
znaczenie giełdowego zbytu produktów 
rolnych dla gospodarstw i  zaopatrzenia 
sklepów. Z  powyższego wynika, że dla 
przeciętnego polskiego rolnika, produ-
centa owoców i warzyw, oraz innych pro-
duktów świeżych i  nie przetworzonych 
rynek zbytu jest trudny do osiągnięcia 
a  nawet praktycznie nieosiągalny. Duże 
zakłady przetwórstwa spożywczego są 
w  rękach obcego kapitału i  też zaintere-
sowane są dużymi dostawcami surow-
ca. W  obliczu rozdrobnionej struktury 
gospodarstw i  braku konsolidacji ich 
działalności, nakierowanej na wspólne 
zdobywanie rynków zbytu, powstały fir-
my pośredniczące w obrocie artykułami 
spożywczymi. Firmy te zajęły się sku-
pem artykułów z drobnych gospodarstw, 
konfekcjonowaniem i  przygotowaniem 
do sprzedaży dla dużych sieci handlo-
wych. Nastawione na zysk z  pośrednic-
twa, dyktują najczęściej niskie ceny dla 
producentów. W całym łańcuchu dostaw 
od producenta do konsumenta, firmy 
pośredniczące konsumują największe 
zyski. Jest to oczywiście szkodliwe dla 
producentów , ale szkodliwe dla konsu-
mentów również. Nasuwa się pytanie. 
Czy do takiego stanu rzeczy dojść powin-
no? Czy na przestrzeni ostatnich przynaj-
mniej 20 lat, w czasie rozkwitu w Polsce 
wielkich sieci handlowych z obcym kapi-
tałem i prywatyzacji zakładów przetwór-
stwa rolno-spożywczego z  udziałem 
również obcego kapitału, zabezpieczony 
był interes rolnika polskiego? Czy podej-
mowane były przynajmniej jakiekolwiek 
próby? Czy zachodzące procesy, często 
nie uniknione i  wynikające z  biegną-
cych przemian gospodarczych i społecz-
nych w  Polsce, musiały doprowadzić 
do bardzo trudnej sytuacji w  naszym 
rolnictwie? Istniały i istnieje nadal wiele 
mechanizmów regulujących funkcjo-
nowanie rolnictwa, oraz stymulujące 
odpowiednie kierunki rozwoju. Mając 
odpowiednie narzędzia ekonomiczne 
i  odpowiednie środki finansowe w  ra-
mach Wspólnej Polityki Rolnej UE, moż-
na było w zapobiec wielu niekorzystnym 
zjawiskom występującym w  polskim 
rolnictwie. Inne kraje członkowskie UE 
dostrzegały zachodzące przemiany go-

spodarcze, przemiany rynkowe produk-
tów rolno-spożywczych i w odpowiedni 
sposób prowadziły politykę przemian 
w  funkcjonowaniu gospodarstw rol-
nych, Odpowiednia konfiguracja II filaru 
Wspólnej Polityki Rolnej dotychczaso-
wych perspektyw finansowych w  połą-
czeniu ze środkami Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich i innych funduszy rów-
nież, taką możliwość dawały. Możliwość 
ta nie została wykorzystana. Świadczy 
o  tym obecna sytuacja wielu polskich 
rolników, również tych z  nowoczesnym 
parkiem maszynowym i nowoczesnymi 
technologiami produkcji. Od 2015 r. Rząd 
Rzeczpospolitej Polskiej a  szczególnie 
Minister Rolnictwa obecnej kadencji, 
jako jedyny od początku transformacji 
ustrojowej, dostrzegł ogromny problem 
występujący w rolnictwie polskim i pod-
jął stosowne działania w  celu naprawy 
istniejącej sytuacji w  gospodarstwach 
rolnych. Musimy zdawać sobie sprawę, 
że proces ten jest i będzie bardzo trudny. 
Wymagać będzie wielu lat, by jednocze-
śnie kreować postęp techniczny, techno-
logiczny i biologiczny w rolnictwie, oraz 
przeprowadzać reorganizację struktur 
łańcucha żywnościowego od producenta 
do konsumenta. 

Pierwszym z  racjonalnych szybkich 
i  prostych posunięć obecnego Rządu 
i Ministra Rolnictwa w 2016 r. było wpro-
wadzenie w  życie rozporządzenia dot. 
sprzedaży produktów bezpośrednio 
z gospodarstwa w ramach produkcji mar-
ginalnej, lokalnej i  ograniczonej (MOL), 
Następnym krokiem Ministra Rolnictwa 
w  2017 r. jest wprowadzenie Rolniczego 
Handlu Detalicznego (RHD) i  Sprzedaży 
Bezpośredniej. W  ramach wspomnia-
nych zasad sprzedaży eliminuje się po-
średnika. Produkt trafia bezpośrednio od 
producenta do odbiorcy końcowego, czy-
li konsumenta. Innym bardzo ważnym 
i wymagającym czasu do pełnego wdro-
żenia jest zainicjowanie i organizacja go-
spodarstw rolnych w  grupy o  jednolitej 
produkcji. Grupowanie się gospodarstw 
może następować poprzez tworzenie się 
grup producenckich, przybranie formy 
spółdzielczej, oraz wszelkiego rodzaju 
stowarzyszeń. Bardzo ważne jest two-
rzenie grup o potencjale produkcji, która 
może realizować zapotrzebowania sieci 
handlowych w  umowach przynajmniej 

rocznych, a dla przetwórni stać się kluczo-
wym i strategicznym dostawcą surowca. 
W  ostatnim czasie Minister Rolnictwa 
opublikował ustawę umożliwiającą zrze-
szanie się rolników na zasadzie prawa 
spółdzielczego. Jest to nowoczesna usta-
wa przełamująca bariery psychologiczne 
rolników i  eliminująca niechęć do two-
rzenia grupy rolników na zasadzie spół-
dzielni. Minister Rolnictwa poprzez pod-
ległe mu instytucje a szczególnie Ośrodki 
Doradztwa Rolniczego propaguje i  za-
chęca do wytwarzania i  sprzedaży pro-
dukty lokalne, tradycyjne i  wytwarzane 
z lokalnych surowców, włączając również 
produkcję ekologiczną. Są to działania 
nie wymagające nakładów finansowych 
lub wymagające nakładów niewielkich. 
Nie są to jedyne działania Ministra Rol-
nictwa, gwarantujące poprawę sytuacji 
rolników, szczególnie zbytu produktów 
rolniczych jako surowca i  do spożycia. 
Podejmuje również działania eliminujące 
stosowanie nieuczciwych praktyk w sku-
pie i w handlu artykułami spożywczymi. 
Proces na pewno wymagać będzie wielu 
lat do osiągnięcia pożądanego celu. Wy-
magać będzie ogromnej determinacji Mi-
nistra Rolnictwa i współpracowników do 
przełamywania trudnych barier już ist-
niejących w  drodze do wybranego celu, 
oraz barier, które pojawiać się będą. Nie 
trudno przewidzieć, że zwolennicy obec-
nego kształtu i funkcjonowania polskiego 
rolnictwa stawiać będą przeszkody. 

NSZZ Rolników Indywidualnych „So-
lidarność” od początku swojego istnienia 
dostrzegał błędy w polityce rolnej prowa-
dzonej przez kolejne Rządy i  kolejnych 
Ministrów Rolnictwa. Związek starał się 
prowadzić dialog z  Rządem, wskazując 
błędy w  działaniu lub brak podejmowa-
nia działań zapobiegających lub napraw-
czych. Forma dialogu przybierała różne 
formy. Od wystosowania pism, poprzez 
bezpośrednie rozmowy z  Rządem, do 
strajków, wieców i  blokad ulicznych. 
Obecnie współpraca władz Związku Za-
wodowego RI „Solidarność” z  Rządem 
Rzeczpospolitej Polskiej, a  szczególnie 
z  Ministrem Rolnictwa układa się do-
brze. Szczególnie dobrze uwidacznia się 
współpraca Związku „Solidarność RI” 
w  instytucjach Unii Europejskiej – Copa 
Cogeca i w Komisji Europejskiej.

Jerzy Pośpiech
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Wincenty Witos
1874-1945
 Mąż Stanu
 Trzykrotny Premier Rzeczypospolitej
 Rolnik oddany służbie społecznej
 Wybitny działacz ruchu ludowego
 ZAWSZE WIERNY CHŁOPOM
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„Chłop zachował w  najgorszych chwilach ziemię, religię 
i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia 
państwa. Bez nich nie moglibyśmy go mieć. Gdzie chłop sta-
nął, tam się podstawa przyszłego odrodzenia ostała”

– W. Witos, Wierzchosławice, 1928

„Nie ma sprawy 
ważniejszej niż Polska”

NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” odnalazła 
w  postaci Wincentego Witosa wzór godny do naśladowania 
jako przykład patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.

„Ziemia jest wielkim dobrem narodowym, ona więc musi być 
nie tylko opieką otoczona, ale i w naszych rękach utrzymy-
wana (…). Ziemia masowo przechodziła w  ręce obce. Stała 
się ona przedmiotem handlu, jak każdy inny towar, leżący 
u  przekupki na straganie. A  przecież hasło: Ile ziemi tyle 
Ojczyzny – nie jest wcale czczym słowem. Jednostki robią na 
niej interesy, społeczeństwo i  naród coraz więcej tracą (…). 
Jeżeli ziemia jest tym narodowym dobrem, jeżeli tyle ma być 
Ojczyzny ile ziemi, to trzeba stwierdzić ze smutkiem, że źle się 
dzieje z naszą ojczyzną”.

Wystąpienie Wincentego Witosa 
z dnia 31 października 1908 roku 
w Sejmie Galicyjskim we Lwowie

„Któż siłę Państwa i niezawodną nigdy ostoję ma stanowić?! Dla 
mnie odpowiedź narzucała się sama: Świadomi, niezależni, 
zadowoleni chłopi polscy, gdyż tacy są gotowi oddać zdrowie 
i życie za każdą skibę ojczystej ziemi, a cóż dopiero w obronie 
całości Ojczyzny. 
Trzeba jednak nie tylko starać się na chłopach tych oprzeć 
przyszłość, ale ich wierność i  przywiązanie do Państwa za 
wszelką cenę zdobyć, a gdy się zdobędzie, na zawsze utrzy-
mać i utrwalić.”

Jako Rolnicza Solidarność oddajemy hołd Wincentemu Wito-
sowi – Wielkiemu Człowiekowi, któremu zawsze były bliskie 
sprawy zwykłych chłopów.
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Zupa krem 
z białych warzyw
Składniki:
1 średni seler
2 pietruszki
1 ziemniak
2 łyżki masła
1 litr bulionu warzywnego lub wołowe-
go
sól i gałka muszkatołowa do smaku
1 szklanka śmietanki kremówki

Wykonanie:
Obrane warzywa kroimy w kostkę, zale-
wamy bulionem, dodajemy masło i du-
simy do miękkości. Przecieramy przez 
sito, doprawiamy solą i gałką muszkato-
łową. Do zupy wlewamy tyle kremów-
ki, aby otrzymać konsystencję kwaśnej 
śmietany.

Kurczak 
w cytrynach
Składniki:
8 ćwiartek z kurczaka
2 duże cytryny
4 duże cebule
2 łyżki oliwy + 1 łyżka oliwy lub spray do 
smażenia
1 łyżka papryki (w płatkach, ostrej, słod-
kiej lub mieszanki – wedle uznania)
Sól, pieprz

Wykonanie:
Przygotować duże naczynie do zapieka-
nia – takie, w którym całe mięso zmieści 
się w  jednej warstwie. Jeśli nie masz, 
użyj dwóch. Rozgrzać piekarnik do 
200C.
Cytryny pokroić w  ósemki, a  potem na 
pół, cebule w  półplasterki. Wymieszać 
w naczyniu do zapiekania, dodać papry-
kę i oliwę. Na tym ułożyć kurczaka. Po-
sypać solą i pieprzem, spryskać sprayem 
do smażenia albo posmarować oliwą. 
Piec godzinę na dolnej półce, po tym 
czasie przestawić na górną na 30 mi-
nut, żeby kurczak się zrumienił. Można 
podlać sosem spod kurczaka. Wyjąć, 
podawać na ciepło, najlepiej z kaszą lub 
ryżem, żeby zebrać sos.

Lasagne
Składniki:
6 płatów Lasagne
łyżka oleju 
2 cebule 
łyżka margaryny
duża puszka pomidorów obranych ze 
skórki
łyżka koncentratu pomidorowego
1 – 2 łyżki ziół prowansaliskich
400 g mielonego mięsa
Sól, pieprz, słodka mielona papryka
400 g pieczarek
2 łyżki sosu sojowego
łyżeczka suszonego oregano
tłuszcz do posmarowania formy
200 g sera w plasterkach

Wykonanie:
Płaty makaronu gotować przez ok. 6 
minut. Po ugotowaniu wyjmować pła-
ty i układać obok siebie na folii. Cebulę 
obrać, pokroić w  kostkę i  zeszklić na 
margarynie. Połowę jej porcji pozosta-
wić na patelni, a  połowę przełożyć do 
garnka. Do garnka przełożyć także po-
midory, dodać zioła oraz koncentrat po-
midorowy i dusić na delikatnym ogniu, 
doprawiając potem powstały sos solą 
i pieprzem. Mięso dodać do pozostawio-
nej na patelni cebuli i również poddusić. 
Doprawić do smaku solą, pieprzem i pa-
pryką w proszku.
Pieczarki oczyścić, umyć i  poćwiarto-
wać, a  następnie dodać do mięsa wraz 
z  4 łyżkami przygotowanego sosu. Do-
dać oregano. Formę do sufletów posma-
rować masłem i  na przemian układać 
w niej płat makaronu oraz warstwę na-
dzienia. Na samym dnie powinny być 
ułożone dwa płaty makaronu. 
Całość zapiekać przez ok. 20 minut 
w  piekarniku rozgrzanym do tempera-
tury 200 stopni. Na pięć minut przed 
końcem pieczenia ułożyć na górnej war-
stwie ser.

Szybki zimowy obiad
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