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Wcześniej, bo w  dniu 26 kwietnia 
br. podczas Prezydium Copa Cogeca 
w  Brukseli, Związek wystąpił z  tożsa-
mym wnioskiem do Sekretarza Gene-
ralnego Pekki Pesonena domagając się 
interwencji Copa Cogeca w  tej sprawie 
u Komisarza ds. rolnictwa Phila Hogana. 
Interwencję taką Copa Cogeca podjęła 
jeszcze 30 kwietnia br.

Ponadto Prezydium Rady Krajowej 
NSZZ RI „Solidarność” w związku z wy-
stępującymi już od dwóch lat klęskami 
żywiołowymi oraz faktycznym braku 
funkcjonowania ustawy o  oddłużeniu 
gospodarstw rolnych wystąpił do mini-
stra rolnictwa o  przełożenie terminów 
spłat rat z  tytułu nabycia ziemi rolnej 
z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa oraz rozpoczęcie rozmów na temat 
zmian ustawowych, które umożliwią 
wydłużenie okresu spłaty zobowiązań 
względem Skarbu Państwa z tytułu na-
bycia ziemi rolnej w  związku z  wystę-
pującymi klęskami żywiołowymi.
„W  związku z  występującymi od dwóch 
lat klęskami żywiołowymi, których skala 

jest oszacowana przez powołane do tego 
celu komisje, w szeregu gospodarstw rol-
nych dotkniętych klęskami występuje za-
grożenie utraty płynności finansowej. Wy-
płacane przez Państwo odszkodowania 
stanowią znaczącą pomoc dla rolników, 
nie są jednak w  stanie pokryć w  pełni 
strat. Deszcze nawalne w 2017 roku oraz 
susza z 2018 roku spowodowały to, że sze-
reg gospodarstw rolnych weszło w deficyt 
finansowy i nie są w stanie w sposób re-

gularny spłacać rat za zakupioną ziemię 
rolną. Proponowane, w  punkcie pierw-
szym, rozwiązanie należałoby, w  naszej 
ocenie, potraktować jako rozwiązanie 
tymczasowe. Jego wprowadzenie pozwo-
liłoby na rozpoczęcie rozmów na tema 
zmian, które wydłużyłyby okres spłaty 
zobowiązań z  tytułu zakupu ziemi rol-
nej z  ZWRSP.” – zaznaczyło Prezydium 
w uzasadnieniu.

Prezydium Związku w  kontekście 
występującego kolejny rok z  rzędu zja-
wiska suszy przyjęło także uchwałę 
dotyczącą gospodarowania zasobami 
wodnymi. Zdaniem Prezydium woda 
jako strategiczny zasób i dobro narodo-
we powinna pozostawać w  całkowitej 
jurysdykcji Państwa Polskiego.

Zdaniem NSZZ RI „Solidarność” ze 
względu na trudne warunki związane 
z suszą i tym samym problemy w gospo-
darce wodnej, należy zwolnić rolników 
z opłat za wodę w rolnictwie (pobierania 
wody na cele gospodarcze).

Prezydium NSZZ RI „Solidarność” 
omówiło także kwestie organizacyjne 
związane z 38. rocznicą rejestracji NSZZ 
RI „Solidarność” a także udziałem w pik-
niku „Poznaj Zdrową Żywność”, który 
odbędzie się w dniu 11 maja br. na tere-
nie warszawskiego Toru Wyścigów Kon-
nych Służewiec.

Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”
za wydłużeniem terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie 
oraz wydłużeniem okresu spłaty zobowiązań z tytułu zakupu 
państwowej ziemi rolnej

W dniu 6 maja br. na swoim kolejnym Posiedzeniu
zebrało się Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. 
Podczas posiedzenia przeanalizowano obecną sytuację 
w rolnictwie związaną także z występującą suszą rolniczą.
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Na pikniku, który odbywał się pod 
hasłem „Polska Smakuje” zjawiły się 
tłumy Warszawiaków oraz gości z  róż-
nych regionów kraju. Na Służewcu 
swoje produkty prezentowało ponad 
100 firm. Byli to producenci, których 
wyroby otrzymały znak „Poznaj Dobrą 
Żywność”, a  także wytwórcy produk-
tów z  oznaczeniami geograficznymi, 
regionalnych i  tradycyjnych oraz eko-
logicznych. Swoje stoisko na pikniku 
zaprezentował również nasz Związek 
promując europejską inicjatywę oby-
watelską pt.: „Eat Original! Unmask your 
food” (Wiem co jem! Cała prawda na ta-

lerzu), która ma na celu skłonić KE do 
wprowadzenia obowiązku deklarowa-
nia pochodzenia wszystkich produktów 
spożywczych.

Pani Przewodnicząca NSZZ RI „Soli-
darność” Teresa Hałas wraz z pracowni-
kami Biura Rady Krajowej NSZZ RI „So-
lidarność” wśród uczestników pikniku 
zbierała podpisy pod inicjatywą „Wiem 
co jem! Cała prawda na talerzu”. To był 
bardzo pracowity, ale owocny dzień. 
Zebraliśmy mnóstwo podpisów, w  tym 
również od Ministra Rolnictwa Jana 
Krzysztofa Ardanowskiego. Polska żyw-
ność słynie ze swojej wysokiej jakości. 

Jest to największy atut produktów wy-
twarzanych w  naszym kraju – musimy 
więc podjąć działania aby była należycie 
oznaczona. Obowiązek informowania 
na etykietach o pochodzeniu żywności 
pomaga zapobiegać fałszerstwom oraz 
nieuczciwym praktykom handlowym, 
które nie tylko szkodzą wspólnemu ryn-
kowi, ale również gospodarce krajowej. 
Przypominamy, że podpisy można skła-
dać elektronicznie na www.eatoriginal.
eu lub tradycyjnie na listach poparcia. 
Termin zbierania podpisów do 2 paź-
dziernika 2019 roku. Więcej informacji 
w  pod numerem 226221504 – Biuro 
Rady Krajowej NSZZ RI Solidarność lub 
na stronie www.solidarnoscri.pl.

Specjalnym wydarzeniem Pikniku, 
który wpisał się obchody 80–lecia po-

NSZZ RI „Solidarność” na pikniku Poznaj Dobrą Żywność

11 maja br. na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec
w Warszawie odbył się Piknik „Poznaj Dobrą Żywność”, który 
jest corocznym wydarzeniem promującym polską żywność 
organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

http://www.eatoriginal.eu
http://www.eatoriginal.eu
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wstania w Warszawie Torów Wyścigów 
Konnych Służewiec, była gonitwa o pu-
char Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Wygrał ją ogier Palazzo ze Stadniny Koni 
Janów Podlaski. Dekoracji zwycięskiego 
konia dokonał minister Jan Krzysztof 
Ardanowski. 

– Chcę, aby wszyscy, którzy dostrze-
gają związek między swoim zdrowiem 
i odżywianiem mieli możliwość posma-
kowania najlepszej polskiej żywności 
– powiedział minister Jan Krzysztof Ar-
danowski otwierając Piknik. Polacy nie 
chcą już żywności anonimowej, tylko 
takiej, która pochodzi od znanego rol-
nika, wiąże się ze smakami rodzinnej 
kuchni. Żywności, która jest w  jak naj-

mniejszym stopniu przetworzona i eko-
logiczna – podkreślił szef resortu rol-
nictwa. Jesteśmy wielkim eksporterem 
żywności. W  ubiegłym roku wartość 

eksportu wyniosła ok. 30 mld euro – 
podkreślił minister Ardanowski i dodał, 
że eksportujemy ok. 50 – 60% produkcji 
mięsa drobiowego, ok. 80% wołowiny, 
ok. 40% przetworów mlecznych i  po-
dobnie owoce, warzywa i soki.

Tegoroczny Piknik Poznaj Dobrą 
Żywność był prawdziwym, wspaniałym 
świętem polskiej żywności.
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Uroczystości rozpoczęła msza świę-
ta w  Archikatedrze Warszawskiej pw. 
Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Ho-
milię wygłosił ks. kanonik Jerzy Uch-
man – duszpasterz rolników diecezji 
rzeszowskiej. Mówił m.in. że „Polscy rol-
nicy wielokrotnie stawali w obronie pol-
skiej ziemi i  Kościoła. Czy pamiętamy 
o  tej ofierze? Polski rolnik wykazywał 
zawsze, szczególnie zaś w  minionym 
50-leciu niezwykłą wytrwałość. Jest 
on jak trawa, którą można zdeptać, ale 

się podniesie, można skosić – wyrośnie 
na nowo. Na chłopa nie ma sposobu. 
Nie złamano kręgosłupa polskiej wsi. 
I  o  tym wszyscy powinni pamiętać”. 
Bezpośrednio po nabożeństwie zostały 
złożone kwiaty przy grobie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, którego starania 
przyczyniły się do powstania Rolniczej 
Solidarności.

Następnie uczestnicy na czele 
z  pocztami sztandarowymi, w  uroczy-
stym przemarszu udali się do gmachu 
Centralnej Biblioteki Rolniczej, gdzie 
miała miejsce rocznicowa konferencja 
pt.: „Wczoraj... Dziś... Jutro... – Trud-
ne początki, jasne cele. 38 lat NSZZ RI 
„Solidarność”. Celem konferencji było 
podsumowanie 38-letniej działalności 
Związku, przedstawienie Jego dotych-
czasowych osiągnięć w  przemianach 

polskiej wsi oraz roli w  przyszłości, 
a  także wymiana poglądów w  zakresie 
obecnej sytuacji polskiego rolnictwa 
oraz realizacji Wspólnej Polityki Rolnej.

Konferencję otworzyła i  powitała 
przybyłych gości Pani Poseł Teresa Ha-
łas, Przewodnicząca NSZZ RI „Solidar-
ność”. W  niedzielnych uroczystościach 
udział wzięli m.in.: licznie przybyłe 
poczty sztandarowe, Związkowcy z  te-
renu całego kraju, Paweł Sałek – do-
radca Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
minister Marek Suski – Szef Gabinetu 
Politycznego Prezesa Rady Ministrów, 
Zofia Krzyżanowska – Radca Generalny 
Ministerstwa Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, 

„Wczoraj... Dziś... Jutro...
– Trudne początki, jasne cele. 38 lat NSZZ RI „Solidarność”

12 maja br. w Warszawie odbyły się uroczyste obchody
38. rocznicy rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” 
zatytułowane „Wczoraj... Dziś... Jutro... – Trudne początki, jasne cele. 
38 lat NSZZ RI „Solidarność”. Patronat narodowy nad obchodami 
objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
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dr Jarosław Szarek Prezes Instytutu Pa-
mięci Narodowej, dr Mateusz Szpytma 
Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Na-
rodowej, Jan Białkowski Wicedyrektor 
Generalny Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa, Zastępca Dyrektora Ma-
zowieckiego Oddziału Regionalnego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, p. Zbigniew Sobieraj, Pan 
Zbigniew Filipowski Dyrektor Central-
nej Biblioteki Rolniczej, Pan Janusz By-
liński Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Warszawskiego Rolno-Spożywczego 
Rynku Hurtowego.

Przewodnicząca Związku Teresa Ha-
łas w  swoim przemówieniu podkreśliła, 
że celebrując 38 już rocznicę rejestracji 

NSZZ RI „Solidarność”,,pochylamy się 
nad znaczeniem historycznym wielkie-
go ruchu niezależnego na polskiej wsi, 
ruchu, który bez wątpienia był symbo-
lem trudnych początków budzącej się 
świadomości i  walki o  zasady nowego 
ładu moralnego (...) bo przecież Ostró-
wek na Lubelszczyźnie, Zbrosza Duża, 
Łowisko, Rzeszów, Ustrzyki, Bydgoszcz, 
Poznań wpisały determinacją naszych 
przywódców i  członków czasy walki 
o ideały i marzenia polskiej wsi. Wpisały 
honor i odwagę ludzi, którzy mówiąc za 
Herbertem poszli wyprostowani wśród 
tych co na kolanach, wśród odwróco-
nych plecami i  obalonych w  proch. Dzi-
siaj bacząc na ocenę tego co za nami 
przywołujemy niekończącą się opowieść 
o fenomenie „Solidarności” jako wielkiej 
idei i  dążeń ludzi spod Jej sztandarów 
wspomaganych środowiskami polskiej 
inteligencji i kościoła katolickiego. A my 
żyjący w realiach dnia dzisiejszego i tego 
co przed nami bądźmy zawsze gotowi by 
pójść wiernie dalej drogą którą poszli Oni, 
bo tylko tak będziemy przyjęci do grona 

Naszych Przodków, strzeżmy się jednak 
dumy nie potrzebnej. Czuwajmy kiedy 
światłość na górach daje znak i  bądźmy 
temu wierni... dziś... jutro... zawsze.

Podczas uroczystości Instytut Pamię-
ci Narodowej został uhonorowany Złotą 
Statuetką Zasłużony dla NSZZ RI „Soli-
darność” przyznaną w  dowód uznania 
za działalność na rzecz upamiętniania 
historii pierwszej niezależnej od władzy 
chłopskiej organizacji rolniczej jakim był 
Niezależny Samorządny Związek Zawo-
dowy Rolników Indywidualnych „Soli-
darność” oraz działalność na rzecz przy-
wracania pamięci o jej bohaterach.
Następnie minister Marek Suski wraz 
z  Przewodniczącą Związku Teresą 
Hałas wręczyli Medale Stulecia Od-
zyskania Niepodległości zasłużonym 
Związkowcom. Wśród odznaczonych 
znaleźli się:
	Ks. Chodźko Stanisław 
	Ks. Kanonik Falkowski Stanisław 
	Ks. Uchman Jerzy
	Gadzicki Józef
	Jabłońska Joanna 
	Kamiński Jan
	Klepka Tadeusz Andrzej
	Koncewicz Wacław
	Kraszewski Lech Henryk
	Maksymowicz Henryk
	Miazek Jakub
	Mieczaj Emil Rafał
	Musiał Leszek Bogumił
	Słapek Józef Tadeusz
	Szozda Wojciech
	Świtecki Jan

List do uczestników uroczystości 
skierował Premier Mateusz Morawiecki, 
który został odczytany przez zastępcę 
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Przewodniczącej, Senatora RP Jerzego 
Chróścikowskiego – Pielęgnując dzie-
dzictwo polskiej wsi, budujemy także 
lepszą przyszłość. Chcemy Polski rów-
nych szans, solidarności społecznej 
i  zrównoważonego rozwoju. Dlatego 
jako rząd podejmujemy starania, by 
mieszkańcom wsi zapewnić większą 
dostępność usług i infrastruktury. Wdra-
żamy kolejne programy rozwojowe 
i  dbamy o  interesy obszarów wiejskich 
na forum unijnym. (...) Wieś to wspólna 
sprawa wszystkich Polaków. Dziękuję za 
całą Państwa aktywność płynącą z  tro-
ski o  współtworzących potencjał na-
szego kraju rolników. Wierzę, że razem 
uda nam się wzmocnić markę polskiej 
żywności, jako tej najlepszej, najsmacz-
niejszej, najzdrowszej i najwyższej jako-
ści. To szansa dla rolnictwa i szansa dla 
Polski – napisał Prezes Rady Ministrów. 

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciń-
ski w  swoim liście zaznaczył, że gdyby 
nie determinacja chłopów nie byłoby 
dziś demokratycznej Polski. Podzięko-
wał również wszystkim tym, którzy z od-
daniem budowali rolniczą „Solidarność”.

Adresy do uczestników wystosowa-
ła również Wiceprezes Rady Ministrów 
Beata Szydło oraz Prezes Prawa i  Spra-
wiedliwości Jarosław Kaczyński. – Dziś, 
po 38 latach od dnia rejestracji, trudno 
sobie wyobrazić polski krajobraz po-
lityczny bez Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”. Wasze 
zasługi w  pracy na rzecz rozwoju pol-
skiej wsi i obszarów wiejskich, są nie do 
przecenienia. Od lat z  wielkim poświę-
ceniem i  żelazną konsekwencją zabie-
gacie o ich dobro, o to, by mieszkańcom 
wsi żyło się łatwiej i  dostatniej, by pol-
ska wieś była wsią coraz bardziej zasob-
ną. – zaakcentował Jarosław Kaczyński. 

W  imieniu Dyrektora Generalnego 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa Grzegorza Pięty, gratulacje byłym 
i  obecnym członkom związku składał 
Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR 

Jan Białkowski. W  liście skierowanym 
do Związkowców Dyrektor Generalny 
KOWR napisał, że NSZZ RI „Solidarność” 
od lat stoi na straży polskiego rolnictwa, 
podkreślając, że rolnicza Solidarność 
dała się poznać jako organizacja najbar-
dziej nieprzejednana w walce z niespra-
wiedliwością. Tak pozostało do dziś. 
Solidarność oznacza również odpowie-
dzialność za Polskę i polskie rolnictwo. 

Wykład okolicznościowy wygłosił 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
dr Jarosław Szarek – Polska wieś przez 
lata dawała krajowi najlepszych synów 
– podkreślił prezes Instytutu.

O  Przyszłości WPR po 2020 roku 
mówiła minister Zofia Krzyżanowska 
– Radca Generalny Ministerstwa Rol-
nictwa i  Rozwoju Wsi. Kolejny referat 
wygłosił Janusz Byliński, Przewodni-
czący Rady Nadzorczej Warszawskie-
go Rolno-Spożywczego Rynku Hurto-
wego SA na temat przyszłości rynków 
hurtowych w nowej Wspólnej Polityce 
Rolnej.
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11 maja br. w Chełmży odbyły się uro-
czystości 38. rocznicy rejestracji NSZZ 
Rolników Indywidualnych „Solidar-
ność”. Rozpoczęły się one od uroczystej 
Mszy świętej w Bazylice konkatedralnej 
Świętej Trójcy. Następnie uczestnicy 

zgromadzenia w  pochodzie, wraz ze 
sztandarami przeszli pod tablicę po-
święconą zasłużonemu działaczowi ru-
chu chłopskiego Antoniemu Łapczyń-
skiemu. Na uroczystościach obecni byli 
m.in.: przedstawiciele wojewody kujaw-

sko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowi-
cza, marszałka województwa oraz mini-
stra rolnictwa, burmistrz miasta Chełm-
ża Jerzy Czerwiński i  starosta toruński 
Marek Olszewski, a  przede wszystkim 
liczne delegacje rolników, w  tym wielu 
zasłużonych w  walce o  wolne rolnicze 
związki w  czasach PRL. Była też rodzi-
na działacza Antoniego Łapczyńskiego 
(1939–1983), w  tym wdowa Jadwiga 
Łapczyńska, a  także przedstawiciele 
rodziny Bartoszcze spod Inowrocławia. 
Głównym organizatorem wydarzenia 
był Michał Leszczyc-Grabianka, jeden 
z ważnych przedstawicieli rolniczej „So-
lidarności”, internowany w  stanie wo-
jennym.

Oficjalna część uroczystości odbyła 
się w  Hotelu Imperium, podczas której 
miały miejsce wystąpienia zaproszo-
nych gości oraz debata pt.: Droga rolni-
ków do rejestracji NSZZ RI „Solidarność” 
z udziałem prof. dr. hab. Mirosława Go-

lona i dr. Krzysztofa Osińskiego (przed-
stawicieli Oddziału IPN w  Gdańsku 

– Delegatury w  Bydgoszczy), Gabriela 
Janowskiego oraz Michała Grabianki. 
W  uroczystościach uczestniczyła także 
naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy 
Edyta Cisewska.

Foto: Wojciech Gonera

Kujawsko-Pomorskie
obchody 38. rocznicy rejestracji NSZZ RI „Solidarność”
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Spotkanie poświęcone było ocenie 
realizacji zadań programów rolno-śro-
dowiskowo-klimatycznych, nałożonych 
przez Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, szczególnie w  zakresie ochrony 
bioróżnorodności w  rolnictwie. Oma-
wiano potrzeby i  wyzwania rolników 
dotyczące wzmocnienia bioróżnorod-
ności w  rolnictwie. Omawiano rów-
nież rolę płatności bezpośrednich i  ich 
wpływ na wzmacnianie bioróżnorodno-
ści, szczególnie poprzez realizację zazie-
lenienia. Przedstawiciele Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego prosili 
o opinię w zakresie stosowanych instru-
mentów wsparcia w Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. W sposób pobież-
ny omawiano normy dobrej kultury 
rolnej, szczególnie w  aspekcie ochro-
ny środowiska (GAEC). Przy tej okazji 
wspomniałem o  uciążliwości dla rolni-

ków włączenia do realizacji i stosowania 
stałych elementów krajobrazu zapisa-
nych w GAEC 7. (rowy, pasy zadrzewień, 

drzewa, oczka wodne itp.) Również za-
kaz stosowania środków ochrony roślin 
na obszarach proekologicznych winien 
posiadać pewne wyjątki, szczególnie 
w  gospodarstwach nasiennych. Innym 
bardzo ważnym tematem było szeroko 
pojęte uproszczenie pewnych wyma-
gań dotyczących działań rolnośrodowi-
skowych. Uczestnicy spotkania ze stro-
ny NSZZ RI „Solidarność” jednoznacznie 
prosili by w  raporcie ze spotkania spo-
rządzonego przez przedstawicieli ETO 
i przedstawionego Komisji Europejskiej 
wyraźnie było zaznaczone szeroko poję-
te uproszczenie w pozyskiwaniu dopłat 
bezpośrednich, dobrze przemyślane 
wymogi programów rolno-środowisko-
wo-klimatycznych, a  wszelkie wymogi 
wpływające na podnoszenie kosztów 
produkcji w rolnictwie, rekompensowa-
ne były odpowiednie wysokości płatno-
ściami obszarowymi.

Jerzy Pośpiech

Kontrola ETO w zakresie bioróżnorodności w rolnictwie

W dniu 17 maja 2019 r. w siedzibie Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
z Luksemburga. Z ramienia Związku w spotkaniu uczestniczyli: 
Hanna Galicz, członek Prezydium NSZZ RI „Solidarność”, Jerzy 
Pośpiech ekspert Związku w grupie dialogu obywatelskiego 
płatności bezpośredniej i zazielenienia przy Komisji Europejskiej 
oraz Dominik Zawadzki członek NSZZ RI „Solidarność”.
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NSZZ RI „Solidarność” wyraził głę-
bokie zaniepokojenie proponowanymi 
zapisami ustawowymi dotyczącymi 
możliwości powołania tzw. ośrodków 
produkcji rolniczej (art. 3 pkt 6 projek-
tu nowelizacji zmieniający art. 24 usta-
wy z  dnia 19 października 1991 roku 
o  gospodarowaniu nieruchomościa-
mi rolnymi Skarbu Państwa). Zapisy 
ustawowe w  projektowanym kształcie 
stwarzają realne niebezpieczeństwo 
przejęcia ziemi przez spółki zagraniczne 
i  obcy kapitał, który posiada przewagę 
ekonomiczną nad rolnikami, mającymi 
mniejsze możliwości ekonomiczne i  fi-
nansowe w  ewentualnych przetargach. 

Zdaniem Związku powyższe zapisy dają 
też kolejną możliwość wydzierżawienia 
gruntów w szczególności spółkom z ka-
pitałem zagranicznym, które nie wyłą-
czyły 30% gruntów na powiększenie go-
spodarstw rodzinnych zgodnie z ustawą 
o  gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa. Mając na uwa-
dze powyższe, a  także wątpliwości na-
tury prawnej dotyczącej niewątpliwej 
kolizji projektowanych zapisów ze sto-
sowaniem art. 24 ustawy nowelizowa-
nej, na obecnym etapie NSZZ RI „Soli-
darność” wniósł o wykreślenie zapisów 
dotyczących możliwości powołania 
ośrodków produkcji rolniczej i zapropo-

nował pozostawienie możliwości prze-
kazania tych gruntów do spółek zasobo-
wych, czego nie wykluczają dotychczas 
obowiązujące przepisy prawa.

NSZZ RI „Solidarność” wyraził rów-
nież swoją wątpliwość co do zmian za-
proponowanych w  art. 1 pkt 2 ustawy 
nowelizującej w  zakresie dotyczącym 
wyłączenia stosowania U.K.U.R w  od-
niesieniu do nieruchomości rolnych 
położonych w granicach administracyj-
nych miast. Związek podkreślił, że jest 
to zbyt daleko idąca liberalizacja, która 
wyłącza spod jurysdykcji U.K.U.R, zgod-
nie z  informacją przekazaną przez re-
sort rolnictwa na ww. 304 posiedzeniu 
Komisji, ponad 923 tys. ha ziemi rolnej 
położonej na terenach miejskich. Zwią-
zek zawnioskował o rezygnację z wpro-
wadzenia wyżej wymienionej zmia-
ny ze względu na niebezpieczeństwo 
braku kontroli nad nieruchomościami 
rolnymi położonymi na terenach miast 
i  możliwości ich swobodnego zakupu 
przez obcokrajowców oraz kapitał spe-
kulacyjny. Należy także zauważyć, że 
powierzchnia nieruchomości rolnych 
wyłączona ze stosowania U.K.U.R na 
terenach miast jest niewspółmiernie 
wysoka do powierzchni gruntów pozo-
stających w  Zasobie Własności Rolnej 
Skarbu Państwa (ZWRSP) według stanu 
na dzień 31.12.2018 r., która wynosi 1 368 
936 ha.

NSZZ RI „Solidarność” w sprawie rządowego 
projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk 3298)

W związku z procedowaniem w Sejmie rządowego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego 
(druk 2398) i odbytym w dniu 10 kwietnia 2019 roku 304. 
posiedzeniem Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, NSZZ 
RI „Solidarność” wystosował stanowisko kierowane do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Przewodniczącego Sejmowej 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapisów tej ustawy. 
Związek sprzeciwił się powoływaniu ośrodków produkcji 
rolniczej w zaproponowanej przez rząd formie oraz całkowitemu 
wyłączeniu spod kontroli obrotu gruntami rolnymi na terenach 
miejskich. W konsekwencji z tej drugiej propozycji rząd się 
wycofał. Ośrodki produkcji rolniczej natomiast będą tworzone, 
za czym głosowała większość Komisji, od wielkości co najmniej 
50 hektarów. Przed nami dalsze procedowanie i trzecie czytanie, 
a następnie ustawą zajmie się Senat.
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Przypomnijmy, że w związku z pod-
jęciem przez Komisję Europejską decyzji 
dotyczącej skrócenia okresu ważności 
badań próbek krwi od świń z przeznacze-
niem do badań na obecność wirusa ASFV 
poprzez zmianę artykułu 8 ust. 2 pkt. c 
Decyzji Wykonawczej Komisji 2014/709/
UE z dnia 9 października 2014 r. w spra-
wie środków kontroli w zakresie zdrowia 
zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego 
pomoru świń w  niektórych państwach 
członkowskich i uchylająca decyzję wyko-
nawczą 2014/178/UE, skrócono do 7 dni 
termin ważności badań krwi u  świń na 
obecność ASF.

Zgodnie z  opiniami środowiska rol-
niczego i  hodowców trzody fakt ten 
i termin 7 dni podczas których badanie 
zachowa ważność a  hodowca będzie 
mógł przenieść stado do ubojni (zakła-
dając, że od pobrania próbki, poprzez jej 
transport i badanie, może minąć nawet 
3-5 dni a hodowcy pozostaje zaledwie 2 
dni na zorganizowanie całego procesu) 
będzie miał bardzo niekorzystny wręcz 
paraliżujący wpływ na prowadzenie 
hodowli. Zdaniem rolników, co podzie-
la również w  swoich obawach NSZZ RI 
„Solidarność”, fakt skrócenia ww. okre-
su może spowodować duże zamiesza-
nie na rynku i  poważne zatory w  obro-
cie trzodą oraz bardzo poważne kłopoty 
nie tylko dla rolników ale także dla całej 
branży. Zdaniem NSZZ RI „Solidarność” 
istnieje obawa, że przepisy w ww. kształ-
cie będą niemożliwe do wykonania.

Wcześniej, bo w dniu 11 kwietnia br. 
z  wnioskiem o  podjęcie działań w  tym 
temacie do ministra rolnictwa Jana 

Krzysztofa Ardanowskiego wystąpiła 
Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” 

Teresa Hałas, deklarując także wsparcie 
tych działań na forum Unii Europejskiej.

Przewodnicząca Związku zaapelo-
wała także o  rozważenie decyzji finan-
sowych i  kadrowych, zwiększających 
przepustowość Zakładów Higieny We-
terynaryjnej badających próbki na obec-
ność ASF, a  tym samym wpływających 
na szybkość całego procesu, który jest 
tak ważny dla hodowców trzody chlew-
nej z terenów ASF.

Kolejna interwencja NSZZ RI „Solidarność”
w sprawie terminu ważności badań krwi na obecność 
ASF u trzody chlewnej

W dniu 26 kwietnia 2019 roku w następstwie wniosku 
zgłoszonego przez NSZZ RI „Solidarność” podczas posiedzenia 
Prezydium Copa Cogeca w Brukseli, Związek wystosował 
pismo do Sekretarza Generalnego Copa Cogeca Pekki Pesonena 
z wnioskiem o podjęcie na forum instytucji europejskich działań 
mających na celu wydłużenie terminu ważności badań krwi na 
obecność ASF u świń.
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W  dniach 13-14 kwietnia br. odbyła 
się dziewiąta już edycja Targów Tury-
stycznych Wypoczynek i  Toruńskiego 
Festiwalu Smaków w  Centrum Targo-
wym PARK przy Szosie Bydgoskiej 3 
w  Toruniu. Podczas wydarzenia miała 
miejsce kampania promocyjna Kujaw-
sko-Pomorska Wieprzowina – Tucz bez 
GMO. Na stoisku zaprezentowane zosta-
ły tradycyjne wyroby wieprzowe, które 
cieszyły się dużym zainteresowaniem 
odwiedzających.

Podczas tegorocznego Festiwa-
lu Smaków, przyświecała idea kuchni 
Rzeczpospolitej Wielu Narodów. Bogaty 
program prelekcji, pokazów i degustacji 
przygotowany przez patrona meryto-
rycznego wydarzenia – prof. Jarosława 
Dumanowskiego zwieńczony został 
wystąpieniem gościa specjalnego – Ro-

berta Makłowicza. Wszystkie te atrakcje 
miały na celu ukazanie naszej narodo-
wej tradycji kulinarnej, jako wypadko-

wej smaków właściwych rozmaitym, 
często zupełnie odmiennym kulturom.

Celem podjętego przez nas projektu 
jest przeprowadzenie kampanii infor-
macyjno-promocyjnej, która ma na celu 
rozpowszechnienie kujawsko-pomor-
skiej wieprzowiny pozyskanej od trzody 
chlewnej żywionej paszami bez GMO.

Toruński Festiwal Smaków 2019

Kampania Promocyjna Kujawsko-Pomorska Wieprzowina – Tucz bez GMO
Projekt sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego
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Ostatni raz w  maju (11-12 maja 
2019 r.) kampania promocyjna – kujaw-
sko-pomorska wieprzowina, tucz bez 
GMO pojawiła się na Festynie Lato na 
Wsi w  Minikowie. Celem tej wielote-
matycznej imprezy o  charakterze edu-
kacyjno-promocyjnym jest w  głównej 
mierze promocja dziedzictwa kulinar-
nego i  działalności pozarolniczej woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. Każ-
dego roku ponad 300 wystawców i po-
nad 30 tys. osób odwiedza „Lato na Wsi” 
w Minikowie. Była to idealna okazja do 

przeprowadzenia kampanii promocyj-
nej promującej wieprzowinę. Jednego 
i  drugiego dnia pojawiło się wiele osób 
zainteresowanych tematem kujawsko-
-pomorskiej wieprzowiny. W  sobotę 
11 maja na targach gościł podsekretarz 
stanu Ryszard Zarudzki, który kolejny 
raz miał okazję smakować naszej wie-
przowiny. 

Następna kampania promocyjna 
odbędzie się podczas Targów Agro Tech 
również w Minikowie – ostatni weekend 
czerwca. Są to jedne z większych targów 
w północno-środkowej Polsce o tematy-
ce rolniczej, na które serdecznie zapra-
szamy. 

Celem projektu jest przeprowadze-
nie kampanii informacyjno-promocyj-
nej, która ma na celu rozpowszechnie-

nie kujawsko-pomorskiej wieprzowiny 
pozyskanej od trzody chlewnej żywio-
nej paszami bez GMO.

Lato na Wsi w Minikowie

Kampania Promocyjna Kujawsko-Pomorska Wieprzowina – Tucz bez GMO
Projekt sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego
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ZDEMASKUJ SWOJE JEDZENIE podczas Lubelskich Dni Kultury Studenckiej w Lublinie
Projekt sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

zaprasza na promocję mięsa wieprzowego i jego przetworów w ramach projektu

ZDEMASKUJ SWOJE JEDZENIE
podczas Lubelskich Dni Kultury Studenckiej w Lublinie

Tereny zielone Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 33 na Felinie

18-19 maja 2019 roku
w godz. 17:00-21:00

W  p r o g r a m i e :
degustacja wędlin pochodzących od rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny

porady dietetyka

Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy Rolników Indywidualnych 

„Solidarność”
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24 kwietnia br. Komisja Rolnictwa i Roz-
woju Wsi rozpatrzyła informację Ministra 
Cyfryzacji na temat dostępu do technolo-
gii światłowodowych w gminach.
Informację przedstawiła dyrektor Depar-
tamentu Telekomunikacji w  Minister-
stwie Cyfryzacji – Agnieszka Krauzowicz.
Na przestrzeni ostatnich lat zauważalny 
jest wzrost poziomu pokrycia kraju infra-
strukturą szerokopasmową. Na koniec 
2017 r. dostęp do usług o przepustowości 
co najmniej 30 Mb/s posiadało prawie 
67% gospodarstw domowych w  Polsce, 
zaś z usług o przepustowości minimum 
100 Mb/s korzystało ponad 50%, przy 
czym poza zasięgiem tych pierwszych 
usług znajdowało się 4,42 mln gospo-
darstw domowych, a  poza zasięgiem 
drugich – 8,25 mln. Dla terenów wiej-
skich odsetek dostępności stacjonarne-
go internetu o  przepustowości poniżej 
30 Mb/s wynosił ponad 46%, w zakresie 
30 Mb/s-100 Mb/s dostępność sieci in-
ternetowej kształtowała się na pozio-
mie ponad 19%, a w zakresie ponad 100 
Mb/s wynosiła 14%, natomiast w  przy-
padku 20% odnotowano brak zasięgu. 
Dla porównania, na terenach miejskich 
proporcje kształtowały się następująco: 
w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców 
było to ponad 34% dla stacjonarnego do-
stępu do internetu oraz przepustowości 
30 Mb/s-100 Mb/s i ponad 20% powyżej 
100 Mb/s, natomiast brak dostępu odno-
towano w 1,2% przypadków, podczas gdy 
w  miastach liczących 100-200 tys. oraz 
200-500 tys. mieszkańców proporcje 
były bardzo podobne i wynosiły 20-22% 
dla stacjonarnego dostępu, 18-21% dla 
przepustowości 30 Mb/s-100 Mb/s oraz 
ponad 58% dla przepustowości wyższej 
niż 100 Mb/s, zaś brak dostępu wynosił 
jedynie 0,3-0,4%. 

Komisja rozpatrzyła informację na te-
mat koncepcji Inteligentnych Wiosek 
jako szansy na rozwój obszarów wiej-
skich poprzez dostęp do technologii 
światłowodowych w gminach.
Informację przedstawił podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi – Rafał Romanowski.

Koncepcja Inteligentnych Wiosek 
(Smart Villages) w  zakresie kształtowa-
nia polityki Unii Europejskiej odnosi się 
do społeczności na obszarach wiejskich, 
które z  korzyścią dla mieszkańców 
i  miejscowych przedsiębiorstw rozwi-
jają nowe możliwości w  oparciu o  wła-
sne zasoby, rozpoznanie mocnych stron 
i  zmniejszony wpływ na środowisko. 
W  Inteligentnych Wioskach tradycyjne 
oraz nowe sieci i usługi wzmacniane są 
za pomocą efektywnego wykorzystania 
wiedzy, technologii cyfrowych, teleko-
munikacyjnych oraz innowacji, co służy 
polepszeniu jakości życia mieszkańców 
obszarów wiejskich oraz podnosi stan-
dard usług publicznych świadczonych 
obywatelom i  przedsiębiorcom. Kon-
cepcja Inteligentnych Wiosek nie pro-
ponuje rozwiązania uniwersalnego, lecz 
działania skoncentrowane na warun-
kach, potrzebach, potencjale konkret-
nego terytorium, wspierane istniejące 
już albo nowe strategie terytorialne.
Istotne jest znalezienie źródeł finanso-
wania wdrożenia strategii Inteligent-
nych Wiosek. Ponadto wsparcie w  tym 
zakresie powinno być dostosowane 
do skali i  poziomu rozwoju społeczno-
ści, zaś system administracyjny prosty 
i  sprawny. Analiza dotychczasowych 
projektów wskazuje na konieczności 
uprzedniego opracowania własnej, 
partycypacyjnej strategii Smart Villa-
ges zanim rozpocznie się poszukiwa-
nie źródeł finansowania jej elementów 
składowych, gdyż rezultaty są nietrwałe 
w wypadku, gdy strategia powstaje pod 
dostępne fundusze.
Możliwości finansowania koncepcji In-
teligentnych Wiosek coraz częściej są 
przedmiotem zainteresowania Komisji 
Europejskiej – tak Dyrekcji Generalnej 
ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (DG Agri) oraz Dyrekcji Generalnej 
ds. Mobilności i Transportu (DG Move), 
jak i Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Re-
gionalnej i Miejskiej (DG Regio). Opubli-
kowany kontekst Wspólnej Polityki Rol-
nej po roku 2020 przewiduje większą 
elastyczność dla państw członkowskich 
Unii Europejskiej w zakresie dostosowa-

nia i skoncentrowania polityki w obsza-
rze konkretnych potrzeb, zaś w planach 
strategicznych pojawiają się wskaźniki 
dotyczące Smart Villages.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja przy-
jęła propozycje tematów kontroli do 
planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 
2020 r.
Komisja rozpatrzyła informację Mini-
stra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi na temat 
płatności obszarowych i  programów 
rolnośrodowiskowych na terenach par-
ków narodowych i krajobrazowych oraz 
gruntów leśnych.
Informację przedstawił podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi – Rafał Romanowski.
Do użytków rolnych na terenach par-
ków narodowych i  krajobrazowych 
stosowane są ogólne zasady odnoszące 
się do płatności bezpośrednich, a  jed-
nolita płatność obszarowa przysługuje 
dla spełniających wymagania użytków 
rolnych i  innych obszarów z  uwagi na 
objęcie danego terenu ochroną na mocy 
określonych dyrektyw oraz ze względu 
na zalesienie gruntów rolnych w  ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Jednolitą płatność obszaro-
wą w odniesieniu do gruntów leżących 
w  parkach narodowych przyznano 
w  2018 r. w  łącznej wysokości 20 mln 
zł, a wypłacono ją 6,3 tys. rolników, na-
tomiast w  odniesieniu do parków kra-
jobrazowych wsparcie w  postaci jed-
nolitej płatności obszarowej przyznano 
98,7 tys. rolników w  kwocie łącznej 
282,5 mln zł. W 2018 r. producenci rolni 
gospodarujący na obszarach parków na-
rodowych stanowili 0,48% wszystkich 
rolników, którzy ubiegali się o jednolitą 
płatność obszarową, natomiast w  przy-
padku parków krajobrazowych – 4,29%.
Rolnicy z terenów parków narodowych 
i krajobrazowych mogą ponadto korzy-
stać z płatności realizowanych w PROW 
2014-2020. Promowanie praktyk rolni-
czych przyczyniających się do ochrony 
gleb, wód, klimatu, cennych siedlisk 
przyrodniczych, zagrożonych gatun-
ków ptaków oraz zagrożonych zasobów 

Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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genetycznych roślin uprawnych i zwie-
rząt gospodarskich, a  także ochrony 
różnorodności krajobrazu odbywa się 
poprzez działanie rolno-środowisko-
wo-klimatyczne realizowane w  ramach 
PROW. Beneficjent posiada szeroki wa-
chlarz możliwości wyboru działań spo-
śród 7 pakietów, obejmujących m.in. 
rolnictwo zrównoważone, cenne siedli-
ska poza obszarami Natura 2000 czy za-
chowanie sadów tradycyjnych odmian 
drzew owocowych. Z budżetu działania 
rolno-środowiskowo-klimatycznego 
realizowane są płatności na rzecz bene-
ficjentów, którzy realizują zobowiązania 
podjęte w 2015 r. i w latach następnych 
w  ramach PROW 2014-2020, a  także 
tych, którzy kontynuują zobowiązania 
rolnośrodowiskowe podjęte w  ramach 
PROW 2007-2013. Za 2018 r. płatności 
rolnośrodowiskowe związane z  konty-
nuowaniem zobowiązań beneficjentów 
w  ramach PROW 2007-2013 na terenie 
parków narodowych i  krajobrazowych 
osiągnęły kwotę łączną 8,5 mln zł, nato-
miast płatności za zobowiązania rolno-
-środowiskowo-klimatyczne w  ramach 
PROW 2014-2020 wyniosły łącznie 92,9 
mln zł.

Komisja rozpatrzyła informację Ministra 
Środowiska na temat gospodarowania 
nieruchomościami Skarbu Państwa na 
terenie parków narodowych i  krajobra-
zowych, ze szczególnym uwzględnie-
niem dzierżaw.
Informację przedstawił zastępca dyrek-
tora Departamentu Ochrony Przyrody 
Ministerstwa Środowiska – Wojciech 
Hurkała.
Parki narodowe posiadają prawo użyt-
kowania wieczystego nieruchomości 
Skarbu Państwa będących w  ich trwa-
łym zarządzie oraz prawo własności 
znajdujących się na nich budynków, in-
nych urządzeń i lokali, jak również pra-
wo do rozporządzania nieruchomościa-
mi m.in. poprzez oddanie ich w użytko-
wanie, użyczenie, najem czy dzierżawę. 
Zawarcie umowy dotyczącej rozporzą-
dzania nieruchomościami parku naro-
dowego następuje w  drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego, albo też 
pisemnego. Odstępstwa od obowiązku 
przeprowadzenia postępowania prze-
targowego stanowią zamknięty katalog 

6 przypadków, m.in. gdy stroną jest pań-
stwowa jednostka budżetowa, zbycie 
nieruchomości następuje w  drodze za-
miany lub darowizn, a także gdy zbycie 
następuje na rzecz innych współwłaści-
cieli. W  przypadku dokonywania przez 
park narodowy czynności prawnej w za-
kresie rozporządzania nieruchomością, 
w tym oddania jej składników na okres 
dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzo-
wym, jeżeli wartość rynkowa przed-
miotu czynności przekracza 200 tys. 
zł, należy uzyskać zgodę organu nadzo-
rującego, a  w  przypadku przekroczenia 
wartości 5 mln zł wymagana jest zgoda 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospoli-
tej Polskiej. 
Grunty rolne i  leśne oraz inne nieru-
chomości na terenie parków krajobra-
zowych mogą być gospodarczo wy-
korzystywane, przy czym konieczne 
jest jednak uwzględnianie ograniczeń 
obowiązujących w  poszczególnych 
parkach. Ponadto zarówno utworzenie 
parku krajobrazowego, jak i  jego po-
większenie pozostają w  gestii sejmiku 
województwa podejmującego stosow-
ne uchwały, stąd dokładne informacje 
dotyczące gospodarowania nierucho-
mościami na terenie parku krajobra-
zowego pozostają w  jego posiadaniu. 
W  posiedzeniu uczestniczyła zastępca 
prezesa Agencji Restrukturyzacji i  Mo-
dernizacji Rolnictwa – Beata Orzołek.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja roz-
patrzyła informację na temat: realizacji 
zapisu art. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 
r. o paszach oraz stanu prac nad projek-
tem „Planu białkowego UE-Strategia 
białkowa”, sprawozdania Komisji Euro-
pejskiej dla Parlamentu Europejskiego 
i  Rady w  sprawie rozwoju produkcji 
białka roślinnego w  UE (COM(2018)757 
final) oraz Narodowego Programu Biał-
ka Paszowego. 
Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnic-
twa i  Rozwoju Wsi – Giżyński Szymon 
poinformował, że bezpieczeństwo żyw-
nościowe obejmujące dostępność białka 
roślinnego jest celem nadrzędnym poli-
tyki gospodarczej każdego kraju, stąd 
oczywista jest potrzeba zapewnienia 
zróżnicowanych i  pewnych źródeł jego 
pozyskiwania. Historycznie, w  warun-
kach Polski, potrzeby w  zakresie biał-

ka paszowego roślinnego zaspakajano 
wykorzystując rodzime rośliny strącz-
kowe, takie jak np. groch i  łubin. Roz-
wój globalnego handlu wywołał jednak 
proces zastępowania białka rodzimych 
roślin strączkowych w paszach dla dro-
biu i trzody chlewnej, łatwo dostępnym 
i konkurencyjnym importowanym biał-
kiem sojowym. Również postęp gene-
tyczny, jaki dokonał się w  ostatnich la-
tach w hodowli zwierząt gospodarskich 
spowodował znaczne zwiększenie ich 
potencjału produkcyjnego. Zwierzęta 
zdolne do wysokiej produkcyjności, są 
jednak jednocześnie bardzo wymaga-
jące pod względem żywienia i  warun-
ków utrzymania. Ponieważ głównym 
budulcem organizmów zwierzęcych 
jest białko, odgrywa ono podstawowe 
znaczenie w ich żywieniu. W strukturze 
zużycia surowców wysokobiałkowych 
rośliny strączkowe stanowią przy tym 
ok. 6-19%, a białko rzepaku ok. 18% biał-
ka paszowego zużywanego w kraju. 
Celem podejmowanych przez rząd dzia-
łań jest stworzenie warunków niezbęd-
nych do zmiany struktury zaopatrzenia 
w białko paszowe, aby zwiększać udział 
krajowego białka roślinnego w  pro-
dukcji pasz i  jednocześnie zmniejszyć 
uzależnienie od importu śruty sojowej 
GMO. Działania realizowane przez rząd 
są kilkutorowe i  wzajemnie się uzu-
pełniające. Zaliczają się do nich prace 
naukowo – hodowlane nad doskonale-
niem odmian roślin bobkowych grubo-
nasiennych i soi, programy żywieniowe, 
programy doświadczalnictwa odmia-
nowego i  rekomendacji odmian, dzia-
łania ośrodków doradztwa rolniczego, 
w  pracach których znalazły się progra-
my szkolenia z  zakresu wykorzystania 
krajowych źródeł białka paszowego dla 
produkcji wysokiej jakości produktów 
pochodzenia zwierzęcego. Część ośrod-
ków doradztwa rolniczego już prezen-
tuje swoje pierwsze doświadczenia 
w tworzeniu łańcucha od pola do stołu 
z  wykorzystaniem krajowych źródeł 
białka. 

25 kwietnia br. Komisja Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi rozpatrzyła poprawki 
zgłoszone w  czasie drugiego czytania 
do projektu ustawy o  zmianie ustawy 
o  kształtowaniu ustroju rolnego oraz 
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niektórych innych ustaw (druki nr 3298 
i 3384).
W  czasie drugiego czytania zgłoszono 
19 poprawek. Komisja wnosi o odrzuce-
nie 18 poprawek. Wnioskodawcy wyco-
fali 1 poprawkę. 
Poprawki polegały m.in. na:
 zwiększeniu ochrony nieruchomo-

ści Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa pozostającego w  dyspozy-
cji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa,

 skreśleniu przepisu mającego na celu 
ochronę rolników przed doprowa-
dzaniem gospodarstw rodzinnych 
do bankructw w celu przejęcia ziemi 
przez osoby nie będące rolnikami.

Sprawozdawca – poseł Robert Telus 
(PiS).

W  posiedzeniu uczestniczył podsekre-
tarz stanu w  Ministerstwie Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi – Rafał Romanow-
ski.

14 maja br. Komisja przeprowadziła 
pierwsze czytanie rządowego projek-
tu ustawy o  oznakowaniu produktów 
wytworzonych bez wykorzystania or-
ganizmów genetycznie zmodyfikowa-
nych jako wolnych od tych organizmów 
(druk nr 3262).
Uzasadnienie projektu przedstawił se-
kretarz stanu w  Ministerstwie Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi – Szymon Giżyński.
Projekt dotyczy opracowania przepisów 
umożliwiających oznakowanie produk-
tów wytworzonych bez wykorzystania 
organizmów genetycznie zmodyfiko-
wanych (GMO).
Komisja przyjęła poprawki legislacyjne, 
redakcyjne i doprecyzowujące.
Komisja będzie kontynuowała rozpatry-
wanie ww. projektu na jednym z  kolej-
nych posiedzeń.
W  posiedzeniu uczestniczył główny 
inspektor jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych – Andrzej Roma-
niuk.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja prze-
prowadziła pierwsze czytanie rządowe-
go projektu ustawy o  zmianie ustawy 
o nawozach i nawożeniu (druk nr 3263). 
Uzasadnienie projektu przedstawił se-
kretarz stanu w  Ministerstwie Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi – Szymon Giżyński.

Projekt ma na celu wprowadzenie no-
wej kategorii produktów nawozowych, 
regulowanych ustawą, produktów 
pofermentacyjnych, które będą mogły 
być wprowadzane do obrotu bez wymo-
gu uzyskiwania pozwolenia w  formie 
decyzji.
Komisja zdecydowała, że rozpatrzenie 
ww. projektu nastąpi na jednym z kolej-
nych posiedzeń.

15 maja br. Komisja Rolnictwa i  Roz-
woju Wsi rozpatrzyła informację Mini-
stra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi na temat 
działań podejmowanych przez rząd 
w  związku z  zagrożeniem wystąpienia 
suszy rolniczej.
Podsekretarz stanu w  Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Rafał Roma-
nowski poinformował, że suszę ozna-
czają szkody spowodowane wystąpie-
niem, w dowolnym sześciodekadowym 
okresie od dnia 21 marca do 30 wrze-
śnia, spadku klimatycznego bilansu 
wodnego poniżej wartości określonej 
dla poszczególnych gatunków roślin 
uprawnych i gleb. 
W  wyniku przeprowadzonych szcze-
gółowych analiz oraz na podstawie 
nowych dostępnych danych o plonach, 
w  rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi w  sprawie wartości kli-
matycznego bilansu wodnego dla po-
szczególnych grup i  gatunków roślin 
uprawnych i gleb, wprowadzono nowe 
wartości KBW umożliwiające uzyska-
nie większej dokładności szacowania 
zagrożeń suszą. Ponadto uwzględnio-
no progowe wartości klimatycznego 
bilansu wodnego dla kukurydzy upra-
wianej na ziarno i kiszonkę oraz rzepa-
ku i rzepiku na pierwszej kategorii gleb. 
Wprowadzono również progowe war-
tości klimatycznego bilansu wodnego 
dla kukurydzy uprawianej na ziarno 
i  kiszonkę dla dwóch późniejszych 
okresów sześciodekadowych, tj. dla 
okresu od 21 lipca do 20 września oraz 
w okresie od 1 sierpnia do 30 września. 
Wprowadzono także progowe wartości 
klimatycznego bilansu wodnego dla 
roślin strączkowych dla trzech później-
szych okresów sześciodekadowch, tj. 
dla okresu od 11 lipca do 10 września, 
od 21 lipca do 20 września oraz 1 sierp-
nia do 30 września.

W  dyskusji pytano m.in. jakie jest rze-
czywiste działanie rządu, aby problem 
suszy został rozwiązany.

15 maja br. Komisje: Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi rozpatrzyły rządowy 
dokument: Sprawozdanie o pomocy pu-
blicznej udzielanej w sektorze rolnictwa 
lub rybołówstwa w  Rzeczypospolitej 
Polskiej w 2017 roku (druk nr 3186).
Pomoc publiczna w  rolnictwie lub ry-
bołówstwie była udzielana w  następu-
jących formach: dotacji; ulg i  zwolnień 
podatkowych; pożyczek i  kredytów 
udzielanych na warunkach korzystniej-
szych od oferowanych na rynku; porę-
czeń i gwarancji udzielanych na warun-
kach korzystniejszych od oferowanych 
na rynku; dopłat do oprocentowania 
kredytów bankowych oraz częściowej 
spłaty kapitału kredytu bankowego; za-
niechania poboru podatku, odroczenia 
terminu jego zapłaty, rozłożenia na raty 
podatku lub zaległości podatkowej wraz 
z  odsetkami za zwłokę oraz umorzenia 
zaległości podatkowej lub odsetek za 
zwłokę lub opłaty prolongacyjnej; umo-
rzenia lub zaniechania poboru należno-
ści albo odraczania lub rozkładania na 
raty płatności należności stanowiących 
środki publiczne; zbycia lub oddania do 
korzystania mienia będącego własno-
ścią Skarbu Państwa lub jednostek sa-
morządu terytorialnego na warunkach 
korzystniejszych od oferowanych na 
rynku.
W  2017 r. w  sektorze rolnictwa udzie-
lono pomocy de minimis w  wysokości 
81.988.534,80 euro, co stanowiło 36,3% 
limitu skumulowanej kwoty pomocy de 
minimis określonego dla Polski na okres 
trzech lat podatkowych, który wynosił 
225.700.000 euro.
W  sektorze rybołówstwa w  2017 r. 
udzielono pomocy de minimis w wyso-
kości 192.347,61 euro, co stanowi 0,5% 
limitu skumulowanej kwoty pomocy 
de minimis określonej dla Polski, który 
wynosił 41.330.000 euro.
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15 maja br. podczas obrad odbyła się 
dyskusja na temat modelu wdraża-
nia przyszłej polityki rolnej po 2020 r. 
W  posiedzeniu uczestniczył Minister 
Jan Krzysztof Ardanowski.
„Nowy model realizacji to trzon refor-
my WPR i  jej najbardziej innowacyjny 
element. Dzięki tej zmianie paradygma-
tu państwa członkowskie będą miały 
większy wpływ na planowanie polityki 
krajowej, lecz także większą odpowie-
dzialność. Postępy w  dyskusji na ten 
temat pomogą nam określić stanowisko 
Rady wobec całego pakietu reform.” – 
Petre Daea, rumuński minister rolnic-
twa i rozwoju obszarów wiejskich, a za-
razem przewodniczący Rady.
Na posiedzeniu jawnym Rada prze-
prowadziła – na podstawie dokumen-
tu prezydencji – wymianę poglądów 
o  nowym modelu realizacji w  ramach 
pakietu reform WPR na okres po roku 
2020. Wystąpienia ministrów dotyczyły 
przede wszystkim sprawozdań o celach 
pośrednich i przeglądzie realizacji celów 
oraz możliwości wprowadzenia kwot 
jednostkowych do celów interwencji 
niebędących płatnościami obszarowy-
mi ani płatnościami z tytułu zwierząt.

W swoim wystąpieniu minister podkre-
ślił, że należy przygotować politykę rol-
ną nie tylko odpowiadającą potrzebom 
i wyzwaniom rolnictwa, ale też prostszą 
dla beneficjentów i zrozumiałą dla spo-
łeczeństwa. Budżet na WPR musi być 
odpowiednio duży i  odpowiadać na 
zdefiniowane cele i oczekiwania wobec 
tej polityki: dochodowe, środowiskowe 
i społeczne.
Odpowiadając na zadane przez prezy-
dencję rumuńską pytania do dyskusji, 
w  tym punkcie, minister Ardanowski 
stwierdził, że należy odstąpić od wyzna-
czania celów pośrednich dla każdego 
roku. Polska nie popiera ustanawiania 
corocznych przeglądów postępów re-
alizacji planu strategicznego. Proponu-
jemy raportowanie postępów realizacji 
planu strategicznego co dwa lata. Do-
tychczasowe doświadczenia we wdra-
żaniu programów rozwoju obszarów 
wiejskich pokazują, że w  pierwszych 
latach osiągane wyniki są bardzo ogra-
niczone.
Polska opowiada się za rozwiązaniami 
zaproponowanymi przez prezydencję 
austriacką i rumuńską w ich wspólnym 
dokumencie, czyli: rezygnację z  okre-

ślania celów pośrednich dla pierwszych 
2-3 lat wdrażania i stosowanie 35% moż-
liwych odchyleń osiąganych rezultatów 
do pierwotnych planów. 
– W  naszej ocenie planowanie wskaź-
ników produktu i  ustalanie rocznych 
tzw. kwot jednostkowych dla działań 
inwestycyjnych będzie bardzo trudne – 
stwierdził minister.
– Uważamy, że należałoby wyłączyć 
działania inwestycyjne z proponowane-
go systemu rocznego planowania i rozli-
czenia – dodał szef polskiej delegacji.
W naszej ocenie dotychczasowy system 
monitoringu i  oceny realizacji działań 
inwestycyjnych jest wystarczający, aby 
uzasadnić wydatki tego rodzaju. Roczne 
rozliczenie postępów w  realizacji inter-
wencji inwestycyjnych powinno opie-
rać się o wydatki, a nie osiąganie zapla-
nowanych wskaźników.
Ministrowie omawiali również sprawy 
związane z  handlem międzynarodo-
wym produktami rolno-żywnościowy-
mi, w  tym z  dostępem do rynków kra-
jów trzecich.
Minister Ardanowski, po raz kolejny 
wskazał na potrzebę dostępu żywno-
ści do nowych rynków zbytu. Ponadto 
zwrócił się do Komisji o  oszacowanie 
skumulowanego efektu już obecnie 
udzielonych przez UE koncesji.
– Do czasu przeanalizowania tych kwe-
stii i omówienia na forum UE wniosków 
z  analiz, zdaniem Polski, zasadne jest 
powstrzymanie się od oferowania dal-
szych koncesji UE w  szczególności na 
towary najbardziej wrażliwe, jak cukier, 
mięso wieprzowe, wołowe, drobiowe, 
bioetanol – podkreślił minister Arda-
nowski.
Po raz kolejny wskazał przy tym na kwe-
stię importu kurczaków z Ukrainy do Pol-
ski. Stwierdził również, że zasadne było-
by także przeanalizowanie skutków libe-
ralizacji handlu rolnego UE dla środowi-
ska naturalnego (np. w kontekście ochro-
ny lasów tropikalnych) oraz dla krajów 
najsłabiej rozwiniętych (w  kontekście 

Informacje prasowe

Posiedzenie ministrów rolnictwa UE w ramach Rady AGRIFISH

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przyjmuje ustawodawstwo 
w dziedzinach związanych z produkcją żywności, rozwojem 
obszarów wiejskich i zarządzaniem rybołówstwem.
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Z  wnioskiem, by rolnikom dać do-
datkowy czas na ubieganie się o dopłaty, 
wystąpiła do ministra Krajowa Rada Izb 
Rolniczych, uzasadniając go m.in. pro-
blemami pogodowymi.

W  tym roku po raz drugi ARiMR 
przyjmuje wnioski za pomocą aplikacji 
eWniosekPlus. Co roku o dopłaty ubiega 
się ponad 1,3 mln rolników. Do 9 maja 
złożyli oni niespełna 740 tys. wniosków 
przez internet. Wraz z  oświadczeniami 
do Agencji wpłynęło do piątku łącznie 
blisko 950 tys. formularzy. 

ARiMR apeluje, by ze składaniem 
wniosków za pośrednictwem aplikacji 
eWniosekPlus nie czekać do ostatniej 
chwili. W  razie jakichkolwiek wątpli-
wości rolnicy mogą zgłaszać się po po-

moc w  wypełnianiu dokumentów czy 
w sprawach związanych z obsługą tech-
niczną aplikacji do biur powiatowych 
ARiMR. Czynna jest także infolinia – 
pod numerem 800 38 00 84 można 
uzyskać, np. informacje w  przypadku 
problemów z zalogowaniem się do sys-
temu.

Warto pamiętać, że kto złoży wnio-
sek o  przyznanie płatności bezpośred-
nich obszarowych za 2019 r. do 31 maja 
może liczyć na otrzymanie ich w pełnej 
wysokości.

Szczegółowe informacje o  aplikacji 
eWniosekPlus wraz z  filmami instruk-
tażowymi znajdują się na stronie www.
arimr.gov.pl w zakładce „eWniosekPlus”.

Rolnicy, którzy zdecydują się 
posadzić na swoich gruntach 
las, mogą uzyskać na ten cel 
wsparcie z ARiMR. Wnioski 
o taką pomoc można składać 
w biurach powiatowych 
Agencji od 1 czerwca
do 31 lipca 2019 r.

Wnioski złożone przez zaintereso-
wanych zostaną poddane ocenie, a  1 
października zostanie podana do pu-
blicznej wiadomości lista określająca 
kolejność przysługiwania pomocy.

Wsparcie wypłacane jest w  trzech 
etapach. Pierwszy – wsparcie na zalesie-
nie, to jednorazowa płatność, która ma 
zrekompensować koszty sadzonek oraz 
ich ochrony. Jej wysokość zależy od ro-
dzaju sadzonek, gruntu, nachylenia te-
renu oraz wyboru sposobu zabezpiecze-
nia uprawy leśnej. Przez pięć lat rolnik 
otrzymuje również premię pielęgnacyj-
ną, a przez 12 lat premię zalesieniową.

erozji marginesu preferencji, z których te 
kraje korzystają na rynku UE).
W ramach spraw różnych, Belgia wspól-
nie z  Polską zwróciły uwagę na trudną 
sytuację na europejskim rynku jabłek 
i  gruszek, spowodowaną nadmierną 
podażą na rynkach europejskich oraz 
rosnącymi kosztami produkcji. Mając 
na uwadze bardzo niskie ceny, trudną 
sytuację finansową producentów oraz 
fakt, że poszukiwanie rynków alterna-
tywnych jest bardzo czasochłonne, oba 
kraje wezwały Komisję Europejską do 
udostępnienia dodatkowych środków 
finansowych dla sektora owoców twar-

dych. Polska i  Belgia wezwały także do 
jak najszybszego wsparcia europejskich 
producentów jabłek i gruszek za pomo-
cą konkretnych środków. Stanowisko 
to poparły Węgry i  Słowenia. W  tym 
punkcie obrad do dyskusji włączyły się 
również: Francja, Niemcy, Włochy oraz 
Grecja. Przedstawiciele tych państw 
wskazywali, że rok jest rzeczywiście 
trudny, ale sytuacja nie ma jeszcze zna-
mion kryzysu. Tym niemniej ważne 
jest, aby mieć dobre narzędzia w instru-
mentarium zarządzania kryzysowego. 
Komisarz P. Hogan zwrócił uwagę na 
rekordową produkcję jabłek i  gruszek 

w  UE oraz wskazał na pewne sygnały 
poprawy sytuacji w odniesieniu do gru-
szek. Podkreślił, że służby DG AGRI ana-
lizują dane liczbowe dotyczące sytuacji 
na rynku jabłek, przesłane przez Polskę 
do Komisji w  nawiązaniu do kwietnio-
wego posiedzenia Rady AGRIFISH, kie-
dy to była omawiana trudna sytuacja 
na niektórych rynkach. Wniosek Polski 
i  Belgii będzie analizowany celem oce-
ny czy uruchamianie nadzwyczajnych 
środków jest uzasadnione.

Źródła:

www.minrol.gov.pl, www.consilium.europa.eu

Informacje – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Składanie wniosków
o dopłaty przedłużone do końca maja

Posadź las
– weź pieniądze z PROW:

nabór wniosków
od 1 czerwca
do 31 lipca 2019 r.Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski 

podjął decyzję o przedłużeniu o dwa tygodnie terminu składania 
wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności 
obszarowych z PROW 2014-2020 oraz płatności obszarowych 
(zalesieniowych) z PROW 2007-2013 za rok 2019. Decyzja ta 
oznacza, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
będzie przyjmowała wnioski do 31 maja 2019 r.

http://www.minrol.gov.pl
http://www.consilium.europa.eu
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Lp. Nazwa instrumentu Dotychczas Jak będzie od 2019 r.

ROZWÓJ GOSPODARSTW 

1. „Modernizacja gospodarstw rolnych”, 
obszary: 
a) rozwój produkcji prosiąt, 

b) rozwój produkcji mleka krowiego, 

c) rozwój produkcji bydła mięsnego,

Brak możliwości. Obszar e): Wprowadzenie możliwości realizacji 
inwestycji w nawodnienia.

Brak możliwości. Obszar a), b), c), d), e): Wprowadzenie dodatko-
wej formy pomocy w formie gwarancji banko-
wych.

Możliwe wsparcie wyłącznie inwestycji budow-
lanych.

Obszar a), b), c): Umożliwienie wsparcia zaku-
pu maszyn rolniczych w  związku z  realizacją 
inwestycji budowlanych z  zakresu rozwoju 
produkcji zwierzęcej.

d) operacje związane z racjonalizacją technologii 
produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą 
profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, 
poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem 
wartości dodanej produktu, 
e) inwestycje w nawodnienia.

Brak możliwości zapewnienia wsparcia dla 
wszystkich wnioskodawców z  naboru w  roku 
2018.

Obszar d): Zwiększenie budżetu w celu zapew-
nienia wsparcia dla wszystkich wnioskodaw-
ców z naboru w roku 2018.

Ponadto,
- zmniejszenie liczby załączników do wniosku o przyznanie pomocy,
- wydłużenie terminu realizacji operacji i ponoszenia kosztów,
- wprowadzenie możliwości złożenia wniosku o płatność przesyłką rejestrowaną, nadaną w pla-

cówce pocztowej albo złożenia w biurze powiatowym Agencji (jak w przypadku wniosku o przy-
znanie pomocy),

- doprecyzowanie kryterium wyboru dotyczącego uczestnictwa w systemach jakości.

Kto może uzyskać wsparcie?
O „Premię dla młodych rolników” może 
ubiegać się osoba, która w dniu złożenia 
wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posia-
da odpowiednie kwalifikacje zawodo-
we. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupeł-
nić je w  ciągu 36 miesięcy od dnia do-
ręczenia decyzji o  przyznaniu pomocy. 
Musi też posiadać gospodarstwo rolne 
o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpo-
cząć prowadzenie w  nim działalności 
rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące 
przed dniem złożenia wniosku o  przy-
znanie pomocy.

Jakie są warunki otrzymania pomocy?
Jednym z  warunków przyznania 150 
tys. zł premii jest utworzenie gospodar-
stwa rolnego o wielkości ekonomicznej 
(SO) nie mniejszej niż 13 tys. euro i  nie 
większej niż 150 tys. euro.

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni 
użytków rolnych w  gospodarstwie. Musi 
być ona co najmniej równa średniej kra-
jowej, a  w  województwach w  których 
średnia powierzchni gospodarstw jest 
niższej niż krajowa – gospodarstwo musi 
mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Na-
tomiast maksymalna powierzchnia nie 
może być większa niż 300 ha. Przy czym 
określony został wymóg, że przynajmniej 
70 proc. minimalnej wielkości stanowi 
przedmiot własności beneficjenta, użyt-
kowania wieczystego lub dzierżawy z za-
sobu własności rolnej Skarbu Państwa lub 
jednostki samorządu terytorialnego.
Pomoc nie może zostać przeznaczona 
na: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji 
ekologicznej), prowadzenie plantacji ro-
ślin wieloletnich na cele energetyczne, 
prowadzenie niektórych działów spe-
cjalnych produkcji rolnej.

W  pierwszej kolejności pomoc przysłu-
guje wnioskodawcom, którzy uzyskali 
największą liczbę punktów, przy czym 
pomoc jest przyznawana, jeżeli wniosko-
dawca uzyskał co najmniej 8 punktów.

Jak będzie wypłacana premia?
Premia w  wysokości 150 tys. zł będzie 
wypłacana w dwóch ratach:
 I – w wysokości 120 tys. zł – na wnio-

sek o  płatność pierwszej raty zło-
żony po spełnieniu przez młodego 
rolnika warunków, z  zastrzeżeniem 
których została wydana decyzja 
o przyznaniu pomocy, w terminie 9 
miesięcy od dnia doręczenia tej de-
cyzji;

 II – w wysokości 30 tys. zł – na wnio-
sek o  płatność drugiej raty złożony 
po realizacji biznesplanu.

Zgodnie z przepisami rolnik musi prze-
znaczyć całą kwotę 150 tys. zł premii 
na inwestycje dotyczące działalności 
rolniczej lub przygotowania do sprze-
daży produktów rolnych wytwarzanych 
w  swoim gospodarstwie. Ważne jest, 
że co najmniej 70 proc. tej kwoty musi 
zostać przeznaczone na inwestycje 
w środki trwałe.

Wyższa premia dla młodych rolników

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– istotne zmiany na 2019 rok (zatwierdzone 9 kwietnia 2019 r. przez Komisję Europejską)

Od 31 maja do 29 czerwca 2019 r. oddziały regionalne ARiMR 
będą przyjmowały wnioski o wsparcie od młodych rolników 
chcących samodzielnie rozpocząć gospodarowanie. Pomoc 
finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020. W tegorocznym 
naborze wprowadzono korzystne dla rolników zmiany, w tym 
podwyższono kwotę premii – do 150 tys. zł.
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2. „Restrukturyzacja małych gospodarstw” Obowiązkowe ubezpieczenie w  KRUS przed 
dniem złożenia wniosku o wsparcie.

Zniesienie obowiązku ubezpieczenia w  KRUS 
przed dniem złożenia wniosku o wsparcie.

Wsparcie wyłącznie gospodarstw o  wielkości 
ekonomicznej do 10 tys. euro.

Poszerzenie zakresu gospodarstw upoważnio-
nych do wsparcia o gospodarstwa o wielkości 
ekonomicznej od 10 tys. euro do 13 tys. euro.

Ponadto,
- zmiana systemu wyboru operacji poprzez:

- dodanie preferencji dla operacji przyczyniających się do zmiany kierunku produkcji w  go-
spodarstwie oraz dla wnioskodawców podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników 
w pełnym zakresie,

- rezygnację z kryterium wyboru w zakresie kwalifikacji zawodowych,
- obniżenie minimalnej liczby punktów, warunkującej przyznanie pomocy z  10 pkt do odpo-

wiednio: 8 pkt dla schematu ASF i 7 pkt dla pozostałych operacji,
- skrócenie okresu dla niektórych zobowiązań i złagodzenie systemu sankcji.

3. „Tworzenie grup producentów i  organizacji 
producentów”

Poziom procentowych stawek wsparcia w kolej-
nych latach funkcjonowania:
10% w pierwszym roku;
8% w drugim roku;
6% w trzecim roku;
5% w czwartym roku;
4% w piątym roku.

Podniesienie procentowych stawek wsparcia 
w kolejnych latach funkcjonowania do: 
10% w pierwszym roku; 
9% w drugim roku;
8% w trzecim roku;
7% w czwartym roku;
6% w piątym roku.

Ponadto,
- wprowadzono możliwość składania wniosków o  przyznanie pomocy także w  drugim naborze 

następującym po dniu uznania grupy producentów rolnych. Dotychczas grupy producentów rol-
nych mogły składać wnioski o przyznanie pomocy tylko w pierwszym naborze wniosków o przy-
znanie pomocy przypadającym po dniu uznania grupy.

4. „Premie dla młodych rolników” Premia w wysokości 100 000 zł. Podniesienie kwoty premii do 150 000 zł.

Ponadto,
- zastąpienie pojęcia „urządzanie gospodarstwa” pojęciem „rozpoczęcie prowadzenia działalności 

rolniczej w gospodarstwie” i uelastycznienie podejścia do sposobu definiowania daty rozpoczę-
cia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie,

- wydłużenie z 18 do 24 miesięcy maksymalnego dopuszczalnego okresu prowadzenia działalno-
ści rolniczej przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

- uproszczenie systemu wyboru operacji oraz obniżenie minimalnej liczby punktów z  12 do 8 
punktów,

- wydłużenie się z 20 do 150 dni okresu na dokonanie zmian we wniosku pozytywnie wpływają-
cych na kolejność przysługiwania pomocy oraz liczbę punktów,

- skrócenie okresu dla niektórych zobowiązań i  złagodzenie systemu sankcji, w  tym obniżenie 
z 2% do 0,5% kwoty pomocy, sankcji za nieterminowe dostarczenie dokumentów potwierdzają-
cych spełnienie zobowiązań beneficjentów.

5. „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu poten-
cjału produkcji rolnej”

Rozliczanie kosztów w oparciu o faktury. Wprowadzenie uproszczonej metody rozlicza-
nia kosztów w  oparciu o  koszty jednostkowe 
(ryczałt), za wykonanie:
1 m.b. ogrodzenia: 200 zł
1 sztuki bramy: 1820 zł
1 sztuki furtki 610 zł.

Ponadto,
- rozszerzeniu zakresu wsparcia o urządzenia do dezynfekcji oraz inne inwestycje służące bioase-

kuracji, tak aby umożliwić rolnikom refundację kosztów poniesionych na dobraną do potrzeb 
gospodarstwa infrastrukturę, w  celu odpowiedniego zabezpieczenia gospodarstwa przed przy-
padkowym przeniesieniem wirusa.

Wsparcie na poziomie 500 000 zł. Podniesienie kwoty wsparcia
do 1 000 000 zł.

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

1. „Przetwórstwo i  marketing produktów rol-
nych”

Brak możliwości. Wprowadzenie dodatkowej formy pomocy 
w formie gwarancji bankowych.

Brak możliwości. Umożliwienie wsparcia związanego z  Rolni-
czym Handlem Detalicznym (RHD).

Wsparcie wyłącznie dla rolników ubezpieczo-
nych w KRUS z mocy ustawy.

Umożliwienie objęcia wsparciem rolników 
ubezpieczonych w KRUS na wniosek.

Ponadto,
- wprowadzenie preferencji dla zakładów przetwórczych przetwarzających pasze NON GMO,
- zmiana 3-letniego okresu obowiązywania umów długoterminowych, dotyczących nabywania 

produktów rolnych przeznaczanych do produkcji lub sprzedaży hurtowej na okres 1-roczny
- podwyższenie kwoty wsparcia z 300 000 zł do 500 000 zł dla rolników, domowników i mał-

żonków rolników, ubiegających się o wsparcie w naborach tematycznych, dotyczących rozpoczy-
nania działalności przetwórczej,

- rezygnacja z niektórych załączników do wniosku o przyznanie pomocy tj. kopii promesy udziele-
nia kredytu lub pożyczki oraz kopii umowy kredytowej lub umowy pożyczki oraz kopii promesy 
umowy leasingu dotyczącej planowanego zakupu rzeczy, w przypadku naboru dla rolników roz-
poczynających działalność przetwórczą.
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2. „Premie na rozpoczęcie działalności pozarol-
niczej”

100 000 zł bez względu na liczbę utworzonych 
miejsc pracy.

Podniesienie kwoty premii do:
150 000 zł – w przypadku zatrudnienia 1 osoby 
(w tym samozatrudnienie). 
200 000 zł – w przypadku zatrudnienia 2 osób. 
250 000 zł – w przypadku zatrudnienia 3 i wię-
cej osób.

Ponadto,
- w  przypadku naboru dla rolników, zniesienie ograniczenia w  dostępie do wsparcia wyłącznie 

dla małych gospodarstw (dotychczas wsparcie dostępne wyłącznie dla gospodarstw o wielkości 
standardowej rocznej produkcji nie większej niż 15 tys. euro).

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

1. „Wsparcie korzystania z usług doradczych” Obligatoryjny czas trwania programu doradcze-
go – 3 lata.

Skrócenie obligatoryjnego okresu trwania pro-
gramu doradczego do 2 lat.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

1. „Rolnictwo ekologiczne” 1) Obecne stawki płatności:
W  okresie przechodzenia (konwersji) na eko-
logię:

1) Podwyższone stawki płatności:
W  okresie przechodzenia (konwersji) na eko-
logię:

Pakiet 1. Uprawy rolnicze (966 zł/ha) Pakiet 1. Uprawy rolnicze (1 137 zł/ha) (wzrost 
o 18%)

Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych 
(787 zł/ha)

Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych 
(926 zł/ha) (wzrost o 18%)

Pakiet 6. Trwałe użytki zielone (428 zł/ha) Pakiet 6. Trwałe użytki zielone (535 zł/ha) 
(wzrost o 25%)

Po okresie konwersji: Po okresie konwersji:

Pakiet 7. Uprawy rolnicze (792 zł/ha) Pakiet 7. Uprawy rolnicze (932 zł/ha) (wzrost 
o 18%)

Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych 
(559 zł/ha)

Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych 
(658 zł/ha) (wzrost o 18%)

Pakiet 12. Trwałe użytki zielone (428 zł/ha) Pakiet 12. Trwałe użytki zielone (535 zł/ha) 
(wzrost o 25%)

2. „Działanie
rolno-środowiskowo-klimatyczne”

Stawka płatności dla Pakietu 1. Rolnictwo zrów-
noważone wynosi 400 zł/ha.

1) Podwyższenie stawki płatności dla Pakietu 1. 
Rolnictwo zrównoważone do 486 zł/ha (wzrost 
o 21,5%)

3. „ONW – Płatności dla obszarów z  ogranicze-
niami naturalnymi lub innymi szczególnymi 
ograniczeniami”

Stawka na obszarach ONW:
- 450 zł/ha – ONW typ górski
- 264 zł/ha – ONW typ podgórski obszary w któ-

rych co najmniej 50% powierzchni użytków 
rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m)

Stawka na obszarach ONW typ górski i  podgór-
ski dla gospodarstw rolnych z minimalną obsadą 
zwierząt co najmniej 0,5 DJP/ha:
- 750 zł/ha – ONW typ górski (wzrost o 67%)
- 550 zł/ha – ONW typ podgórski, obszary w któ-

rych co najmniej 50% powierzchni użytków 
rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m 
(wzrost o 108%)

4. „Wsparcie na zalesianie i  tworzenie terenów 
zalesionych”

Stawki wsparcia na zalesienie:
- 6 553 zł/ha (iglaste), 7 152 zł/ha (liściaste) –

zalesianie w warunkach korzystnych;
- 7 146 zł/ha (iglaste), 7 624 zł/ha (liściaste) – 

zalesianie na gruntach o nachyleniu > 12°;
- 5 012 zł/ha (iglaste), 5 470 zł/ha (liściaste) –

zalesianie na gruntach erozyjnych;
- 5 711 zł/ha (iglaste), 6 098 zł/ha (liściaste) –za-

lesianie na gruntach erozyjnych o nachyleniu 
> 12°;

- 6 934 zł/ha (iglaste), 4 984 zł/ha (liściaste) –
zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem 
korzeniowym i mikoryzowanymi;

- 7 385 zł/ha (iglaste), 5 366 zł/ha (liściaste) –
zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem 
korzeniowym i mikoryzowanymi na grun-
tach o nachyleniu > 12°.

Podwyższenie stawek wsparcia na zalesienie 
(wzrost o 67%):
- 10 921 zł/ha (iglaste), 11 920 zł/ha (liściaste) 

–zalesianie w warunkach korzystnych;
- 11 910 zł/ha (iglaste), 12 707 zł/ha (liściaste) 

–zalesianie na gruntach o nachyleniu > 12°;
- 8 354 zł/ha (iglaste), 9 117 zł/ha (liściaste) –

zalesianie na gruntach erozyjnych;
- 9 518 zł/ha (iglaste), 10 164 zł/ha (liściaste) 

–zalesianie na gruntach erozyjnych o nachy-
leniu > 12°;

- 11 556 zł/ha (iglaste), 8 307 zł/ha (liściaste) –
zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem 
korzeniowym i mikoryzowanymi;

- 12 308 zł/ha (iglaste), 8 943 zł/ha (liściaste) –
zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem 
korzeniowym i mikoryzowanymi na grun-
tach o nachyleniu > 12°.

5. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odpor-
ność ekosystemów leśnych i  ich wartość dla 
środowiska”

Brak możliwości Uruchomienie nowego poddziałania zwiększa-
jącego odporność ekosystemów leśnych i  ich 
wartość dla środowiska, dotyczącego inwestycji 
w lasach prywatnych, w wieku 11-60 lat, polega-
jących na dostosowaniu składu gatunkowego 
drzewostanów do warunków siedliskowych, 
poprzez m.in.:
1) zakładanie remiz (wprowadzenie gatunków 

drzew i  krzewów o  dużym znaczeniu bioce-
notycznym),

2) wprowadzenie drugiego piętra/podszytu oraz
3) wykonywanie cięć pielęgnacyjnych.
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Podczas pierwszego dnia posie-
dzenia odbyła się wymiana poglądów 
z  przedstawicielami Europejskiego Ban-
ku Inwestycyjnego oraz Europejskiego 
Ośrodka Strategii Politycznej Komisji Eu-
ropejskiej na temat Europejskiego Fun-
duszu Inwestycji Strategicznych (ESI). 

26 kwietnia miała miejsce dyskusja 
o  sytuacji rynkowej, procesu ustawo-
dawczego przyszłej WPR, handlu mię-
dzynarodowego a  także skutków Brexi-
tu. Jerzy Chróścikowski, zastępca prze-
wodniczącej Związku zwrócił uwagę na 
sytuację rynkową oraz kwestie związane 

z  suszą. Jako Związek wystąpiliśmy do 
Sekretariatu Copa Cogeca o konieczność 
wsparcia działań w  kierunku wydłuże-
nia przez Komisję Europejską terminu 
składania wniosków o  płatności bezpo-
średnie ze względu na suszę i  możliwą 
konieczność przesiewu. Zaapelowaliśmy 
do Sekretarza Generalnego o  wsparcie 
działań i interwencję Copa Cogeca w Ko-
misji Europejskiej w celu zmiany decyzji 
Komisji Europejskiej, która skróciła ter-
min ważności badania krwi u  świń na 
obecność ASF z 15 do 7 dni, co może spo-
wodować poważne problemy w hodowli 
i sprzedaży oraz może sparaliżować pro-
wadzenie hodowli.

Odnośnie WPR podtrzymujemy 
konieczność utrzymania budżetu na 
rolnictwo co najmniej na dotychczaso-
wym poziomie i  odejścia od historycz-
nych kryteriów przyznawania dopłat 
bezpośrednich, które dyskryminują 
polskich rolników. Postulujemy także 
konieczność przeznaczenia środków 
z PROW i innych programów na gospo-
darkę wodą, która pozwoli uregulować 
stosunki wodne i zapobiegać zjawiskom 
m.in. suszy w rolnictwie.

Posiedzenie Prezydium Copa Cogeca
W dniach 25-26 kwietnia br. w Brukseli odbyło się kolejne 
posiedzenie Prezydiów Copa i Cogeca. Z ramienia Związku 
w posiedzeniu uczestniczył Zastępca Przewodniczącej Jerzy 
Chróścikowski oraz Dyrektor Biura Rady Krajowej NSZZ RI 
„Solidarność” Grzegorz Cymiński.
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Po kwestiach organizacyjnych, 
pierwszym punktem programu spo-
tkania były zmiany klimatyczne. COPA 
COGECA w  dniu 14 lutego br. przyjęła 
dokument w  sprawie wkładu rolników, 
właścicieli lasów i  spółdzielców w  wy-
chwytywanie i sekwestrację dwutlenku 
węgla. Rolnictwo i leśnictwo odgrywają 
szczególną rolę, oraz są nieodzownymi 
partnerami dążącymi do osiągnięcia 
celu porozumienia paryskiego. Od 1990 
roku udało nam się zredukować emi-
sję gazów cieplarnianych o  ponad 20% 
przy jednoczesnym zwiększeniu pro-
duktywności i  jakości żywności. Euro-
pejskie rolnictwo stało się, zatem coraz 
bardziej efektywne pod względem kli-
matycznym i coraz bardziej zrównowa-
żone, a fakt ten jest uznawany na pozio-
mie międzynarodowym.

Potrzeba odpowiedzieć na pyta-
nia, jakie wyzwania stoją przez branżą 
odnośnie zmian klimatycznych i  jakie 
narzędzia polityki rolnej są potrzebne. 
Kwestia ta jest szczególnie ważna, po-
nieważ 40% budżetu WPR ma być prze-
znaczone na działania środowiskowe, 
Potrzebujemy spójnej polityki w  walce 
ze zmianami klimatycznymi. Prowa-
dzone są konsultacje różnych grup 
COPA COGECA na temat zmian klimatu. 
We wrześniu lub październiku br. pla-
nowane jest przedstawienie wspólnego 
stanowiska w tej sprawie.

W trakcie dyskusji uczestnicy wyra-
żali opinię, że rolnicy są ofiarami ocie-
plenia klimatu. Niedostateczna ilość 
opadów odbija się na poziomie produk-
cji i powoduje, że trzeba ponosić dodat-
kowe koszty związane z nawadnianiem 
upraw. W Europie w związku w wyższy-
mi temperaturami pojawiają się nowe 
szkodniki, które wcześniej nigdy nie 
występowały. Przykładem takiego szko-
dnika jest Drospophila suzukii (muszka 
plamoskrzydła). Komisja Europejska 
wycofuje kolejne substancje aktywne, 
zawężając spektrum możliwych do sto-
sowania pestycydów.

Delegacja holenderska zgłosiła 
wniosek o zajęcie się w punkcie sprawy 
różne, substancją aktywną zapobiegają-
cą kiełkowaniu ziemniaków. Potrzebne 
jest zwrócenie się o ponowną zgodę na 
stosowanie tiuramu.

We wrześniu br. kończy się kadencja 
przewodniczącego i wiceprzewodniczą-
cych grupy „Owoce Warzywa”. Na na-
stępnym posiedzeniu grupy będą prze-
prowadzone wybory spośród wcześniej 
zgłoszonych kandydatur. Delegacje 
państw członkowskich będą miały do 
wykorzystania przysługującą im ilość 
głosów, a  kandydatura będzie musiała 
otrzymać 77% wszystkich głosów.

Kolejną poruszaną sprawą była re-
forma WPR. W  poniedziałek i  wtorek 
odbyły się głosowania ws. planów stra-
tegicznych. Kolejne kroki będą podej-
mowane już po wyborach do Parlamen-
tu Europejskiego. Od 22 lipca br. będą 
odbywały się posiedzenia komisji Parla-
mentu Europejskiego. Będzie dokonana 
ocena aktualnego stanu i dojdzie praw-
dopodobnie do zgłoszenia poprawek.

Kolejnym punktem porządku posie-
dzenia były sprawy nieuczciwych prak-
tyk handlowych. Zbliżamy się do końca 
początkowego etapu wprowadzania 
dyrektywy o  nieuczciwych praktykach 
handlowych. Głosowanie nad dyrek-
tywną przewidziane jest na kwiecień, po 
7-10 dniach zostanie ona opublikowana, 
państwa członkowskie będą miały 2 lata 
na jej transponowanie i następne 6 mie-
sięcy na implementację. Państwa człon-
kowie muszą wprowadzić minimalne 
zakresy przepisów podanych w  dyrek-
tywie, mogą rozszerzyć te przepisy poza 
obowiązujące minimum.

Komisja Europejska 25 lutego br. 
zorganizowała konferencję dotyczącą 
przejrzystości rynku. Planowane jest 
uruchomienie dwóch nowych obserwa-
toriów rynku, w  tym jednego dla owo-
ców i  warzyw. Komisarz Hogan jest za 
ustanowieniem grupy roboczej ds. za-
rządzania rynkiem, ryzykiem i przejrzy-

stością. Jest propozycja, żeby usprawnić 
dotychczasowy system zbierania in-
formacji o  rynku i  znacząco poszerzyć 
zakres zbieranych danych. Należy też 
usprawnić system informowania o  ce-
nach lepiej wykorzystując nowoczesne 
technologie. Należy również dokony-
wać porównywania kosztów produkcji 
i  informacji o  cenach uzyskiwanych 
przez rolników. Ponadto należy stwo-
rzyć obserwatorium łańcucha żywno-
ściowego, które będzie zajmować się 
m. in. zbieraniem informacji o marżach 
na poszczególnych etapach łańcucha. 
Złożoność przedstawionych propozy-
cji wzrasta i  tak do przeprowadzenia 
usprawnienia potrzebny jest tylko akt 
wdrożeniowy, a do wprowadzenia ostat-
niej pozycji konieczne jest przyjęcie roz-
porządzenia. 15 kwietnia br. komisarz 
Hogan poinformuje, na jakim etapie są 
prace dotyczące przejrzystości rynku.

W  dyskusji podnoszono, że konsu-
menci są zszokowani jak nierówno roz-
dzielane są wartości w łańcuchu dostaw. 
Cena płacona rolnikowi stanowi niewiel-
ki ułamek ceny na półce sklepowej.

18 marca br. pojawiło się nowe roz-
porządzenie dotyczące norm handlo-
wych określających nowe standardy 
jakości owoców i warzyw.

W  dalszej części prowadzona była 
dyskusja na temat wprowadzania w kra-
jach członkowskich funduszy wzajem-
nego inwestowania w  ramach reformy 
Omnibus.

Duże zainteresowanie wzbudziła 
kwestia brexitu. Wyjście Wielkiej Bry-
tanii z  UE przysparza dużo problemów 
sektorowi owoców i  warzyw. Nawet 
stosowanie zerowej stawki celnej w eks-
porcie produktów do Wielkiej Brytanii 
nie rozwiązuje wszystkich problemów, 
bo istnieje ogromna niepewność doty-
cząca systemu odpraw celnych. Sytu-
acja związana w  brexitem jest bardzo 
dynamiczna i nie można powiedzieć nic 
pewnego o przyszłości tego procesu.

Kolejnym omawianym tematem 
było funkcjonowanie grup dialogu oby-
watelskiego. Jest zalecenie COPA CO-
GECA żeby nie spieszyć się z wypełnia-
niem ankiety dotyczącej grup dialogu 

Posiedzenie grupy roboczej COPA COGECA „Owoce warzywa”

4 kwietnia 2019 r. w Brukseli, w siedzibie COPA COGECA
odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Owoce warzywa”.
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obywatelskiego i wstrzymać się do cza-
su określania wspólnego stanowiska. 
Z  niepokojem przyjęto informację, że 
istnieje domniemana propozycja przy-
znająca jedno miejsce dla organizacji 
w grupie dialogu obywatelskiego. COPA 
COGECA przygotowała szereg uwag do-
tyczących funkcjonowania grup dialogu 
obywatelskiego.

Odnoście problemu czarnej plami-
stości cytrusów wyrażano opinię, że 
kontroli należy poddawać importowane 
cytrusy zarówno z  przeznaczeniem dla 
konsumpcji, jak i  te przeznaczone dla 
przetwórstwa.

Rozpoczęto prace nad nową listą 
chorób i  szkodników, która obejmie 
nową kategoryzację szkodników kwa-
rantannowych.

W  kwestii stosowania substancji 
aktywnych – wycofano stosowanie di-
kwatu a  w  sprawie chloroprofamu nie 
podjęto żadnej decyzji. Należy podjąć 
lobbing w  państwach członkowskich 
w  sprawie wsparcia finansowego plat-
formy UE koordynującej działania w za-
kresie zastosowań małoobszarowych 
środków chemicznych.

Prowadzono dyskusje w sprawie po-
ziomu pozostałości. Zastosowanie wody 
do mycia owoców nie powinno powodo-
wać przekroczenia najwyższego dopusz-
czalnego stężenia chloranów.

Notatka z posiedzenia Grupy 
Dialogu Obywatelskiego 
Owoce warzywa, 5 kwietnia 
2019 r. Bruksela, siedziba 
Dyrekcji Generalnej ds. 
Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.
Po przyjęciu porządku dziennego i  za-
twierdzeniu protokołu z  poprzedniego 
posiedzenia, Grupa Dialogu Obywa-
telskiego przystąpiła do omówienia 
aktualnych zmian w  Wspólnej Polityce 
Rolnej. Trwa proces instytucjonalny 
dotyczący propozycji Komisji Europej-
skiej. Komisja ds. rolnictwa Parlamen-
tu Europejskiego zmieniła podejście 
Komisji Europejskiej. W  poniedziałek 
odbyło się głosowanie zmieniające ws. 
Wspólnej Organizacji Rynku. Parlament 
Europejski nie jest w stanie przyjąć pro-
pozycji w  pierwszym czytaniu. Trwają 

prace we wszystkich formatach Rady 
Europejskiej. Państwa członkowskie nie 
spieszą się z zajęciem stanowiska, gdyż 
czekają na określenie wieloletnich ram 
finansowania. Nastąpiło zmniejszenie 
działań środowiskowych. Był to główny 
punkt debaty w  Komisji ds. rolnictwa 
PE. Komisja opowiedziała się za zmniej-
szeniem udziału na działania środowi-
skowe do poziomu 10% środków w pro-
gramach operacyjnych. Nie ma jeszcze 
w  tej sprawie ostatecznego stanowiska 
Rady Europejskiej. Na poziomie kraju 
członkowskiego powinien obowiązy-
wać jeden plan strategiczny dotyczący 
sektora owoców i  warzyw. Najważniej-
szą kwestią jest to, żeby w  państwach 
członkowskich, w  których są uznane 
organizacje producenckie miały one za-
pewnioną możliwość uzyskania takiej 
samej pomocy.

Kolejnym tematem posiedzenia 
było tworzenie obserwatorium dla owo-
ców i  warzyw. Decyzja o  utworzeniu 
obserwatorium zapadła w  styczniu br. 
Określono główny cel obserwatorium – 
zapewnienie lepszej przejrzystości ryn-
ku i poprawienie dostępu do informacji 
rynkowej. Powstanie obserwatorium 
pozwoli na uzyskanie wiedzy o funkcjo-
nowaniu rynków i problematyce zmien-
ności cen. Spodziewane jest również 
polepszenie monitorowania rynku, co 
wpłynie na trafniejsze przewidywanie 
sytuacji kryzysowych.

Na obserwatorium składać się bę-
dzie rada gospodarcza złożona z  eks-
pertów sektora owoców i  warzyw. Do-
datkowym elementem obserwatorium 
będzie strona (portal) internetowa, na 
której publikowane będą dla 4 głów-
nych produktów (w  tym dla jabłek), 
statystyki raporty cenowe, i  informacje 
o stanach magazynowych, oraz publika-
cje okresowe i prognozy.

Zwracano uwagę, że produkty sek-
tora owoców i warzyw nie podlegają tak 
dużej standaryzacji, jak np. zboże czy 
mleko w  proszku. Jest kwestią dysku-
syjną, które dane i  jak je przedstawiać 
w  formie agregatowanej. Problemem 
może okazać się jak ustalić cenę repre-
zentatywną dla jabłek skoro jest taka 
wielość odmian. W radzie gospodarczej 
przewidziane są 4 podgrupy ekspertów. 
Każda z  podgrup będzie liczyła maksy-

malnie 20 osób (producenci, dystrybu-
torzy, handel hurtowy, organizacje kon-
sumenckie). Każda z  podgrup będzie 
miała 3 całodniowe spotkania w  ciągu 
roku. Będą też spotkania nadzwyczajne, 
jeżeli będzie tego wymagała sytuacja 
rynkowa.

Prawdopodobnie pierwsza wer-
sja strony internetowej obserwato-
rium owoców i  warzyw ukaże się już 
w czerwcu 2019 roku.

Wśród głosów w  dyskusji pojawiały 
się uwagi, że bardzo ważne jest to, aby 
wyniki prac obserwatorium wpływały 
na decyzje o podejmowaniu interwencji 
na rynku. Przy zbieraniu informacji na 
temat cen należy brać pod uwagę ceny, 
jakie otrzymują rolnicy i jakie mają kosz-
ty wytworzenia. Pytano, czy obserwato-
rium będzie monitorowało marże na po-
szczególnych etapach łańcucha dostaw.

Powołane zostało konsorcjum 
(w  jego skład wchodzi m. in. firma De-
loitte), którego celem jest badanie roli 
grup dialogu obywatelskiego i ich wpły-
wu na politykę rolną. Badanie składa się 
z  4 etapów: opis struktury, obserwacja, 
analiza i sporządzenie raportu.

Generalnie uczestnicy dyskusji 
wyrażali pozytywne opinie na temat 
funkcjonowania grup dialogu obywatel-
skiego. Zwracano uwagę na utrzymanie 
odpowiedniej ilości spotkań w roku.

Kolejnym punktem posiedzenia 
było wdrażanie zmian Omnibus. Pod-
kreślono, że zmiany zawarte w  Omni-
busie są elementem poprzedzającym 
właściwą reformę.

Obecnie nie wystarczająco wykorzy-
stywane są fundusze wzajemnego inwe-
stowania. Fundusze te mogą być użyte 
w  sytuacjach kryzysowych, kiedy ceny 
produktów spadają o co najmniej 20%.

Kapitał wyjściowy funduszy wza-
jemnego inwestowania może pocho-
dzić z  programów rozwoju obszarów 
wiejskich. W  tym względzie nie może 
dochodzić do podwójnego finansowa-
nia. Fundusze wzajemnego inwesto-
wania przeznaczone są dla organizacji 
producenckich. Muszą powstać zalece-
nia prawne dla państw członkowskich 
w  zakresie tworzenia funduszy wza-
jemnego inwestowania, aby zwiększyć 
efektywność i  ograniczyć niepewność 
w tej kwestii.
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Głosowanie w  Komisji AGRI PE nad 
sprawozdaniem p. Ulriki Müller doty-
czącym rozporządzenia horyzontal-
nego było zwieńczeniem racjonalnej 
i  spójnej debaty na temat przyszłej 
WPR. Copa i  Cogeca z  zadowoleniem 
przyjmują wynik głosowania, gdyż 
przyjęte poprawki kompromisowe wy-
jaśniają niektóre z kwestii dotyczących 

zarządzania WPR. Nowy Parlament 
i Komisja powinny pracować w oparciu 
o tę już wykonaną, konstruktywną pra-
cę, tak aby na czas przedstawić wnioski 
na temat reformy WPR.
Copa i  Cogeca z  radością powitały wy-
niki dzisiejszego głosowania nad spra-
wozdaniem posłanki do PE p. Müller do-
tyczącym rozporządzenia horyzontal-

nego. Rzeczywiście, przyjęte poprawki 
powinny pomóc ograniczyć biurokrację 
i związane z nią obciążenia administra-
cyjne spoczywające na rolnikach i spół-
dzielniach rolniczych oraz nie stanowią 
one zagrożenia dla wspólnotowego cha-
rakteru europejskiej polityki rolnej.
Copa i Cogeca uważają, że to, iż najważ-
niejsze założenia systemu opartego na 

Oceniono, że obecny poziom przej-
rzystości rynku owoców i  warzyw jest 
niewystarczający. Komisja Europejska 
powinna mieć bardzo aktualne dane 
o  sytuacji rynkowej. Przejrzystość ryn-
ku korzystnie wpływa na produkcję, 
lepsze zarządzanie rynkiem, zmniej-
sza potrzebę interwencji. Przejrzystość 
rynku korzystnie wpływa na interesy 
konsumentów i  ochronę środowiska 
naturalnego. Wyrażano obawy o koszty 
działań zwiększających przejrzystość 
rynku i  kolizję interesów w  odniesie-
niu do ujawniania danych handlowych. 
Dane prezentowane powinny być agre-
gatowane, aby zapewnić poufność.

Poruszono kwestię wprowadzenia 
dyrektywy o  nieuczciwych praktykach 
handlowych podkreślając, że chroni 
słabszych dostawców przed silnymi 
odbiorcami i  określa tylko minimalny 
poziom ochrony przed nieuczciwymi 
praktykami a  państwa członkowskie 
tą ochronę mogą zwiększyć w  ustawo-
dawstwie krajowym.

Kolejnym punktem były kwestie 
związane z  brexitem. Dyskutanci wy-
rażali niepokój o  kwestie logistyczne 
związane z  eksportem owoców i  wa-
rzyw do Wielkiej Brytanii. Transport do 
Wielkiej Brytanii stanowi 10% przewo-
zów europejskich. Dziś odprawa samo-
chodu ciężarowego wjeżdżającego do 

Wielkiej Brytanii zajmuje ok. 15 sekund. 
Wprowadzenie jakichkolwiek formal-
ności wjazdowych spowoduje powsta-
nie gigantycznych kolejek. Jest obiet-
nica, że przez 6-9 miesięcy nie będzie 
prowadzona kontrola graniczna. Nie ma 
natomiast pewnych informacji na temat 
obowiązku przedstawiania certyfika-
tów zgodności. Państwa członkowskie 
powinny same zdecydować czy będzie 
wymagany certyfikat zgodności w przy-
padku importu z Wielkiej Brytanii.

W  następnym punkcie omawiano 
„Program dla szkół” (kontynuacja pro-
gramów „Owoce i  warzywa w  szkole” 
i  „Mleko w  szkole”). Polska należy do 
państw, które dobrze wykorzystują 
środki z  tego programu. Średnia cena 
porcji owoców rozdawanych w polskich 
szkołach to 0,09 euro, a średnie dla UE 
to 0,22 euro. Niektóre kraje w  małym 
procencie wykorzystują środki z progra-
mu a Grecja po zgłoszeniu w nim uczest-
nictwa nie była w stanie go przeprowa-
dzić. W  dyskusji zwracano uwagę, że 
rozdawane dzieciom owoce powinny 
być produktami lokalnymi. Ważną rolę 
w  utrwalaniu nawyków zdrowego ży-
wienia odgrywają działania towarzyszą-
ce np. wizyty dzieci w gospodarstwach.

W punkcie dotyczącym sytuacji ryn-
kowej przedstawiono poziomy cen na 
główne produkty sektora w  państwach 

będących najważniejszymi ich produ-
centami. Pokazany był wpływ warun-
ków pogodowych na przebieg zbiorów, 
podaż i w konsekwencji na ceny. W od-
niesieniu do rynku jabłek podkreślano 
rekordowe zbiory w minionym sezonie 
i  problemy ze zbytem. Przedstawiciele 
COPA COGECA z  Belgii i  Polski zaape-
lowali do KE o  ponowne rozważenie 
uruchomienia tymczasowych nadzwy-
czajnych środków wsparcia dla produ-
centów jabłek i gruszek.

W  kolejnym punkcie została przed-
stawiona informacja o  dynamicznym 
rozwoju upraw ekologicznych w  róż-
nych częściach świata. Uczestników 
zdziwił bardzo duży wzrost powierzch-
ni upraw ekologicznych w  regionach 
słynących z  prowadzenia upraw GMO. 
Nasuwają się pytania o ekwiwalentność 
danych o powierzchni upraw ekologicz-
nych w  państwach trzecich z  wymoga-
mi jakie stawiane są rolnictwu ekolo-
gicznemu w EU.

Kolejne przesiedzenie grupy przewi-
dziano na 26 września 2019 r.

Krzysztof Krześniak

Ekspert NSZZ RI „Solidarność”, 

Wiceprzewodniczący Grupy roboczej

Copa Cogeca „Owoce i Warzywa”

Komunikaty prasowe
Copa i Cogeca bardzo cieszą się z przyjęcia przez Komisję Rolnictwa 
ostatecznej wersji sprawozdania na temat WPR, wzywają także 
przyszłych eurodeputowanych do wykorzystania tego dokumentu jako 
podstawy pracy w przyszłości.
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wynikach znalazły się w  sprawozdaniu 
Parlamentu jest sygnałem pozytyw-
nym. Europejska wspólnota rolnicza od 
zawsze walczyła o  rozwiązania, które 
przyniosą uproszczenia dla beneficjen-
tów i nie będą kwestionować wspólno-
towego charakteru polityki. Copa i  Co-
geca mają nadzieję, że nowy model re-
alizacji oraz system oparty na wynikach 
spełnią te oczekiwania.
Inną ważną kwestią dla Copa i  Cogeca 
jest stworzenie dobrze działającej i dys-

ponującej odpowiednimi środkami fi-
nansowymi rezerwy kryzysowej, w któ-
rej znajdą się jasne i na czas uruchamia-
ne mechanizmy. I  choć poprawki kom-
promisowe, które zostały dziś przyjęte 
w  Komisji AGRI wychodzą na przeciw 
oczekiwaniom rolników, to uważamy, 
że mogłyby one iść jeszcze dalej.
Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa 
i Cogeca, w reakcji na wyniki głosowania 
powiedział: „Mamy nadzieję, że nowy sys-
tem oparty na wynikach spełni pokłada-

ne w nim nadzieje w zakresie uproszcze-
nia i zmniejszania obciążeń administra-
cyjnych. Prace Komisji AGRI PE zostały 
zakończone i teraz to przyszły Parlament 
musi podsumować debatę na temat WPR. 
Najbliższe pięć lat będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla przyszłości naszego sekto-
ra. Możemy tylko mieć nadzieję, że nowo 
wybrani eurodeputowani będą popierać 
i działać na rzecz realizacji bieżącej pro-
pozycji, co zapewni europejskiej wspólno-
cie rolniczej jasną i stabilną sytuację”.

14 maja br. przed posiedzeniem Rady 
ds. Rolnictwa i Rybołówstwa odbywa-
jącym się pod przewodnictwem pre-
zydencji rumuńskiej, przedstawiciele 
Copa-Cogeca spotkali się z Peterem 
Daeą, rumuńskim ministrem rolnic-
twa i  rozwoju obszarów wiejskich, 
w celu przeprowadzenia ważnej i kon-
struktywnej wymiany poglądów na 
temat kluczowych dla wspólnoty rol-
niczej priorytetów. Rozmowy skupiały 
się na WPR oraz powiązanych z nią te-
matach, negocjacjach umowy handlo-
wej z  Mercosurem, relacjach między 
technikami agronomicznymi, nowymi 
technikami hodowli oraz aspektami 
związanymi ze zmianą klimatu. 
W reakcji na wyniki tego spotkania Joe 
Healy, wiceprzewodniczący Copa, po-
wiedział: „Dziś rano odbyliśmy bardzo in-
teresującą wymianę poglądów z  Panem 
Ministrem. Okazało się, że mamy wspól-
ne cele i podobne obawy. Podkreśliliśmy, 
że rolnicy nie mogą zaakceptować i zgo-
dzić się na jakiekolwiek cięcia w zakresie 
budżetu WPR oraz że koniecznym jest 
udzielenie im odpowiedniego wsparcia, 
aby nadal mogli wytwarzać odpowiednią 
ilość bezpiecznej i jakościowo doskonałej 
żywności, którą konsumenci będą mogli 
nabyć za rozsądną cenę, a jednocześnie 
będą mogli dbać o środowisko i obszary 
wiejskie. Należy co najmniej wycofać się 
z  proponowanej 5% obniżki, a  budżet 
musi zostać w całości sfinansowany. Jest 
to szczególnie ważne, zwłaszcza w  kon-
tekście tego, że wciąż stawiane są nowe 
wymagania rolnikom, którzy muszą wpi-

sywać swoje działania w  cele dotyczące 
zmiany klimatu, a  także dlatego, że bu-
dżet nie został zindeksowany w związku 
z inflacją”.
Komentując inny ważny temat, tj. ne-
gocjacje z  Mercosurem, p. Healy dodał: 
„Chcieliśmy także podkreślić, że europej-
scy rolnicy sprzeciwiają się jakiemukol-
wiek porozumieniu z  Mercosurem. Już 
teraz muszą się oni mierzyć z  niepewną 
sytuacją spowodowaną brexitem. Z kolei 
Brazylia za nic ma europejskie standardy 
w  zakresie produktów importowanych 
Komisja nie może poświęcać europejskiego 
rolnictwa na ołtarzu tej umowy. Już w tej 
chwili nasza samowystarczalność w  za-

kresie wołowiny wynosi 100%, a  przy 
scenariuszu „twardego” brexitu wzrośnie 
do 116. Zoptymalizowane prowadzenie go-
spodarstw rolnych pod względem skutecz-
nego zarządzania dwutlenkiem węgla jest 
bardzo istotne w  kontekście zmiany kli-
matu. Pozbawionym logiki jest zawieranie 
umów, które pozwalają wwozić do Europy 
wołowinę produkowaną w krajach, gdzie 
ta optymalizacja jest znacznie mniejsza. 
Kiedy dodamy do tego emisje gazów cie-
plarnianych powstałych w  czasie trans-
portu, to oczywistym jest, że umowa ta 
w  naszych oczach stoi w  sprzeczności 
z ambitnymi celami UE w zakresie ochro-
ny klimatu.

Copa-Cogeca spotyka się z prezydencją rumuńską, aby porozmawiać 
o obawach i celach rolników
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NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” kolejny już raz jest organizatorem wypoczynku letniego w formie kolonii 
dla dzieci i młodzieży, których co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie 
w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, cho-
robowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

„Wypoczynek letni w 2019 r. w formie kolonii w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinanso-
wany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika”.
W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z Biurem Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie
tel.: 22 622 15 04
kom.: 604 646 344
e-mail: biuro@solidarnoscri.pl 

Terminy i miejsca turnusów:

Z A P R A S Z A M Y ! ! !

Dom Kolonijny „Korsarz I”
Władysławowo-Chłapowo

26.06. – 05.07.2019

Ośrodek Wypoczynkowy
„Razem nad Morzem” w Gdyni

02.07. – 12.07.2019
13.07. – 23.07.2019

24.07 – 03.08.2019
04.08 – 14.08.2019

Ośrodek
Wypoczynkowo-Kolonijny

„Polar” w Stegnie
20. 07. – 30.07.2019

31.07 – 10.08.2019
11.08 – 21.08.2019

Pensjonat „Halina”
w Zakopanem

04.08. – 14.08.2019

mailto:biuro@solidarnoscri.pl




w obronie zdrowej żywności

APELUJEMY! Zapoznaj się i podpisz!
Zdemaskuj swoje jedzenie! www.eatoriginal.eu 

Jesteśmy przeciwni fałszowaniu żywności, dlatego przystąpiliśmy do Europejskiej Inicjatywny Obywatelskiej, 
której celem jest wprowadzenie obowiązku wskazania państwa pochodzenia dla całej żywności przetworzonej 

i nieprzetworzonej znajdującej się w obiegu w UE

PODPISZ PETYCJĘ! #EATORIGINAL

Polska żywność słynie ze swojej wysokiej jakości. Jest to największy atut produktów 
wytwarzanych w naszym kraju – musimy więc podjąć działania aby była należycie oznaczona.

Podpisy pod powyższą inicjatywą można składać elektronicznie pod adresem: 

www.eatoriginal.eu
lub w wersji tradycyjnej podpisując listy poparcia

Obowiązek informowania na etykietach o pochodzeniu żywności pomaga zapobiegać fałszerstwom oraz nieuczciwym 
praktykom handlowym, które nie tylko szkodzą wspólnemu rynkowi, ale również gospodarce krajowej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej oraz włączyć się w akcję zbierania podpisów skontaktuj się z Biurem Rady Krajowej 
NSZZ RI „Solidarność” pod numerem telefonu 22 622 15 04 lub wejdź na stronę www.solidarnoscri.pl

Zacznij domagać się od Europy ochrony naszego zdrowia

Podpisz petycję!

Termin zbierania podpisów: 2 października 2019 r.

Wiem, co jem! Cała prawda na talerzu


