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Rada Krajowa poparła wniosek Pana 
Marka Boruca – Przewodniczącego Ma-
zowieckiej Rady Wojewódzkiej, mając 
na uwadze wartości religijne polskiej 
wsi, podjęła uchwałę w sprawie wysto-
sowania listu otwartego z poparciem dla 
Księdza Arcybiskupa Metropolity Kra-
kowskiego prof. Marka Jędraszewskiego 
za głoszenie prawdy i  przestrzeganie 

przed zagrożeniem wiary i  moralności. 
Dziękujemy Księdzu Arcybiskupowi za 
godną, szlachetną postawę Pasterza Ko-
ścioła i prawego Polaka.

W  niedziele 1 sierpnia br. podczas 
uroczystości dożynkowych na Jasnej 
Górze Przewodnicząca NSZZ RI „So-
lidarność” wygłosiła przemówienie, 
w  którym powiedziała zgromadzonym 

rolnikom o ww. uchwale stając w obro-
nie Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszew-
skiego. „Nie sposób nie odnieść się do dzi-
siejszej rzeczywistości i pewnych faktów, 
które mają miejsce w  naszej Ojczyźnie, 
a które pogwałcają prawdy wiary i toż-
samości narodowej, co stanowi realne 

zagrożenie dla podstawowych wartości, 
które od wieków budują polskie rodziny. 
Dlatego też na wczorajszym posiedzeniu 
Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” 
u stóp Jasnej Góry wyraziliśmy wdzięcz-
ność i  solidarność z  Księdzem Arcybi-
skupem Markiem Jędraszewskim za jego 
godną, szlachetną postawę Pasterza Ko-
ścioła, poprzez którą wprost wskazał za-
grożenia płynące z lewicowych ideologii” 
– podkreśliła Przewodnicząca Związku 
Teresa Hałas.

Przemówienie Przewodniczącej NSZZ 
RI „Solidarność” podczas Dożynek na 
Jasnej Górze, 1 września 2019 r.

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”
podczas Dożynek Jasnogórskich

31 sierpnia br. w Częstochowie odbyło się posiedzenie Rady 
Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Podczas posiedzenia omówiono 
aktualną sytuację rolną ze szczególnym uwzględnieniem 
klęski suszy oraz sytuację na rynku wieprzowiny w związku 
z występującym wirusem ASF. Członkowie Rady Krajowej 
przeanalizowali również wyniki wyborów do Izb Rolniczych 
z poszczególnych województw.
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Matko Boska Częstochowska 
Królowo Polski – Maryjo…!
W dniu dziękczynienia za plony Witam 
Cię i pozdrawiam Pani Nasza i Królowo 
w Twoim Cudownym Jasnogórskim Ob-
razie.

W imieniu Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych „Solidarność” składam 
Ci o  Pani hołd uwielbienia i  wdzięcz-
ności za ogrom łask jakich za Twoim 
Matko wstawiennictwem doznajemy 
od Boga w  Trójcy Świętej Jedynego. 
W  Cudownym Obrazie jesteś tu o  Pani 
od ponad 300 lat. Fakt ten potwierdza 
Twój Matko Wielki Kult jako Królowej 
Polski. Z tych Częstochowskich Wzgórz 
zawsze broniłaś naszej wolności. Twój 
obraz Jasnogórska Pani stał się na prze-
strzeni dziejów symbolem religijności 
Polaków i  znakiem Naszej Narodowej 
Tożsamości. Ty… która wspierasz każdy 
stan i błogosławisz każdej pracy… I któ-
raś wędrowała… opłotkami i  polami… 
wśród łanów zbóż rozumiejąc ich każdy 
szelest i szept. Ty… która wpatrujesz się 
w  twarze Polskich, utrudzonych Ma-
tek… pocieszasz je, wspierasz i otaczasz 
swoją dobrocią… wysłuchaj naszych 
próśb i modlitw w dzień Dziękczynienia 
za plony niezmienne. 

A  tegoroczne Dożynki mają wymiar 
szczególny....bo wpisują się w  bardzo 
smutną historycznie datę 80 rocznice 
wybuchu II Wojny Światowej. Podnieść 
należy, że w obronę polskich granic czyn-
nie włączyły się środowiska wiejskie. 
Tworzyli Win...AK...BCH...byli waleczni, 

młodzi i  oddani. Historycznie nazywani 
ich „mięsem armatnim” „Straconym Po-
koleniem”. Pierwsza fala niemieckiego 
terroru przeszła przez polskie wsie już 
w trakcie kampanii wrześniowej w 1939 

roku. Tylko w  tym czasie Niemieckie 
oddziały spaliły 467 wsie. Wspomnieć 
trzeba, że większość zniszczeń na wsi 
polskiej nastąpiła w  wyniku zamie-
rzonych planów Wehrmachtu czyniąc 

tym samym upust swojego gniewu na 
ludności cywilnej współpracującej z  ru-
chem oporu. Z  powodu wielu zanie-
dbań historycznych nie znana pozostaje 
wciąż liczba spacyfikowanych wsi przez 
Niemców i  ich kolaborantów, szczegól-
nie na Kresach Wschodnich. Historyczną 
Pamięć należy ponieść....na wieś Wołyń-
ską i  okrutny mord na Polakach przez 
sotnie Ukraińskiej Powstańczej Armii, do 
miejsc i ludzi, których krzywdy nigdy nie 
doczekały się zadośćuczynienia...a  po-
prawność polityczna góruje nad należną 
prawdą. Z  wielu powodów przywołać 
należy fakt...obrony polskiej ziemi w  re-
aliach ustroju komunistycznego przed 
kolektywizacją...co stawia polskich rol-
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ników jako przykład niezwykłego zaan-
gażowania w  obronę ojcowego zagonu. 
A  później w  latach...70 tych i  80 tych 
ubiegłego stulecia podczas wolnościo-
wych zrywów robotników to Oni pol-
scy rolnicy....zaopatrywali w  żywność 
strajkujących w  stoczniach, kopalniach 
i  hutach. To wszystko zdarzyło się tutaj 
nad Wisłą w kraju Papieża Polaka, dzisiaj 
świętego Jana Pawła II. A stać mogło się 
za przyczyna wielu polskich orędowni-
ków...ludzi kościoła biskupów i  kapła-
nów. 

Nie sposób nie odnieść się również 
do dzisiejszej rzeczywistości i pewnych 
faktów, które mają miejsce w naszej Oj-
czyźnie, a które pogwałcają prawdy wia-
ry i  tożsamości narodowej, co stanowi 
realne zagrożenie dla podstawowych 
wartości, które od wieków budują pol-
skie rodziny.

Dlatego też na wczorajszym posie-
dzeniu Rady Krajowej NSZZ RI „Solidar-

ność” u  stóp Jasnej Góry wyraziliśmy 
wdzięczność i  solidarność z  Księdzem 
Arcybiskupem Markiem Jędraszew-
skim za jego godną, szlachetną postawę 
Pasterza Kościoła, poprzez którą wprost 
wskazał zagrożenia płynące z  lewico-
wych ideologii.

Najdostojniejsi Księża Biskupi!
Czcigodni Kapłani!
Szanowni Rolnicy!
W  tym oto świętym miejscu przed cu-
downym Wizerunkiem Pani Jasnogór-
skiej za chwilę będziemy dziękować 
za wszystkie plony ziemi i  trud pracy 
rolników. Dobrze wiemy... a  Bóg nam 
przypomina po wielokroć, ze ów trud 
pracy ludzkiej powinien być opatrzony 
uczciwością, szlachetnością, wdzięcz-
nością i  pokorą wobec każdego dnia 
człowieczego losu. Obecny rok gospo-
darczy oznaczył się na terenie większo-
ści obszarów w  kraju dotkliwą suszą. 
W  innych jak we wschodniej części 
Polski choroba ASF ukazała nowe ogni-
ska i  jej bolesne skutki dotykają wiele 
gospodarstw rodzinnych.  Na sukces 
ekonomiczny tych gospodarstw pracują 
całe pokolenia. Ich upór i  zaangażowa-
nie stanowić może o  rozmiarach tego 
sukcesu. Ważne w  tym jest, by w  tej 
pracy można wspomóc się w Instytucji 
Władzy... i  jej odpowiedzialnym dobrze 
rokującym opłacalność programie. Tyl-
ko taka zbieżność w  działaniu może 
zapewnić rozwój gospodarstw rodzin-
nych...wynieść je ponad przeciętność 
a  Narodowi zapewnić bezpieczeństwo 

Żywnościowe. Polska Marka... to ona 
odpowiednio zadbana może przynieść 
cel sukcesu. Dlatego w  Imieniu NSZZ 
RI,, Solidarność,, apeluje z tego świętego 
miejsca do wszystkich, którym została 
powierzona odpowiedzialność za Pań-
stwo i  Jego losy o  roztropność i  realne 
wsłuchiwanie się w  potrzeby obywate-
li w  imieniu których sprawują władzę. 
Wspieramy Pana Prezydenta, Polski 
Rząd i  Ministra Rolnictwa deklarując 
swój związkowy udział społecznego 
solidaryzmu. Tylko, dzięki takim dzia-
łaniom istnieje szansa na zdecydowany 
głos z Polski. Głos, który usłyszy Europa 
i  świat...bo przecież interes Narodowy 
każe w  oczywisty sposób niekorzyst-
nym rozwiązaniom się przeciwstawiać. 
Nasze pytanie dotyczy kierunku WPR 
po roku 2020+, wiedząc jak ważne jest 
zapewnienie jednakowych warunków 
konkurowania na europejskich ryn-
kach. Ważnym jest,by WPR służyła nie 
wygaszaniu produkcji rolnej w  UE a  jej 
wzrostowi, uproszczeniu systemu fi-
nansowania, zapewniając społeczno-
ści unijnej niezależność żywnościową 
w  tym dostęp do żywności o  wysokiej 
jakości a nie umowy bezcłowego handlu 
z krajami Mercosuru czy Ukrainy. W tych 
wszystkich ważnych aspektach, wiele 
będzie zależało od wzajemnego oddzia-
ływania unijnych Instytucji i  Rządów 
krajów członkowskich a  w  następstwie 
propozycji legislacyjnych. Musimy two-
rzyć dobre i  mądre prawo...opierające 
się na programie zrównoważonego roz-
woju... w tym zachowując w należytym 
stanie zasoby ziemi...wody, powietrza... 
i  różnorodności biologicznej. Nie jeste-
śmy wszak tutaj na zawsze...musimy 
zadbać o  przyszłość następnych Poko-
leń...tak...jak o  to zadbali nasi przodko-
wie, Problem jest tylko w tym... wielkim 
przyspieszeniu i  gonitwie za zyskiem...
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kosztem wielu i  wszystkiego co...było 
i  być powinno po wsze czasy... święto-
ścią i prawem natury.

Szanowni Rolnicy!
W  sposób oczywisty czas dożynek.. to 
dostojny, staropolski obyczaj… którego 
zawsze symbolizował dożynkowy wie-
niec i  pachnący bochen chleba. Nasze 
tegoroczne spotkanie w  miejscu, gdzie 
od wieków króluje Matka Boża Często-
chowska – Królowa Polski jest dla nas 
Związkowców z  Rolniczej Solidarności 
już 38. Pielgrzymką na Jasną Górę. Tutaj 
współtworzyliśmy pierwsze Dożynki… 
w  trudnym okresie Stanu wojennego 
1982 r. Dlatego też… One… są ważnym 
Związkowym Dziedzictwem… wspo-
mnieniem i dniem dzisiejszym. 

Witam i pozdrawiam Was koleżanki 
i  koledzy… dziękując za piękną i  cenną 
inicjatywę. Nie sposób nie odnieść się 
do roli… Kościoła i Duszpasterstwa Rol-
ników. To już 38 lat… Księże Biskupie, 
duszpasterstwo poprzez konkretne 
działania jest obecna „jak dobry chleb” 
w  życiu Rolniczych Rodzin…. wspiera 
i wzmacnia…prowadzi i buduje więzi. Za 
te wszystkie przedsięwzięcia… z  serca 

dziękuję! Księdzu Biskupowi Edwardo-
wi Białogłowskiemu Krajowemu Dusz-
pasterzowi Rolników i Pszczelarzy.

Drodzy Rolnicy!
Wierząc w  Bożą Opaczność… składam 
Wam wszystkim wyrazy najgłębszego 
szacunku za ciężką pracę i  miłość do 
ziemi… gdzie gryka wciąż pachnie mio-
dem, a  zboże świeżym chlebem, gdzie 
las pachnie lasem… gdzie idąc miedzą 
pomiędzy polami każdy może znaleźć 
swoje miejsce… takie gdzie przystanie 
i uklęknie… i zatęskni. 

Zostańcie więc wzorem Pokoleń, 
dumni ze swojej życiowej drogi… życzę 
Wam wielu sił i zdrowia oraz należnego 
szacunku i wsparcia dla Waszych, zawo-
dowych celów. 

TOBIE MARYJO 
NAJCUDOWNIEJSZA MATKO 
POLECAM...!

Wszystkich naszych związkowych 
działaczy... i  ich Rodziny prosząc o  po-
trzebne łaski Bożej Miłości. 

Roztaczaj… upraszam… swoją Mat-
czyna Miłością Wszystkich Rolników. 

Miej w Opiece ich Rodziny… 
Pocieszaj… wszystkich cierpiących… 

i jak wtedy pod krzyżem bądź im wspar-
ciem i  orędowniczka w  chwilach zwąt-
pienia.

Prowadź Naszą Umiłowaną Ojczy-
znę… prostą droga Narodowej Dumy!

Nawróć zbłąkanych… 
Pociesz strapionych… i  nie zapomi-

naj o osamotnionych… i zagubionych. 
Bądź Przewodniczką Najdroższa Pani 

z Jasnej Góry dla sprawujących władzę. 
A  dla tych wszystkich… którzy ode-

szli do lepszego ze światów bądź… nie 
gasnącą Nadzieją na spotkanie z Bogiem. 

Szczęść Boże!
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NSZZ RI „Solidarność” w  dniu 31 
sierpnia 2019 roku podczas Dożynek 
Jasnogórskich połączonych z  Krajową 
Wystawą Rolniczą w Częstochowie zor-
ganizował Akcję promocyjną POLSKIEJ 
KANAPKI CZYLI WOŁOWY KOTLET 
W BUŁCE Z POLSKIEJ PIEKARNI odbę-
dzie się we wrześniu w  Częstochowie 

podczas Dożynek Jasnogórskich połą-
czonych z  Krajową Wystawą Rolniczą. 
Na nasze stoisko promocyjne przybył 
m.in. Pan Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Akcja promocyjna odbyła się przy 
głównym szlaku prowadzącym do 
klasztoru Jasnogórskiego. Podczas wy-

darzenia przekazaliśmy uczestnikom 
polskie kanapki z kotletem z mięsa wo-

„Akcja promocyjna polskiej kanapki czyli 
wołowy kotlet w bułce z polskiej piekarni”
podczas Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie
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łowego. Zwracaliśmy również uwagę 
konsumentów na biało-czerwoną fla-
gę na produktach krajowych. Zależało 
nam na promowaniu polskiej wołowiny 
oraz pieczywa z  krajowych piekarni. 
W sumie zostało wydanych około 3000 

burgerów. Ponadto rozdane zostały 
materiały informacyjno-promocyjne 
o produkcie polskim, wyjątkowych wła-
ściwościach wołowiny oraz pieczywa 
wyprodukowanego z polskich zbóż.

Sfinansowano z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA WOŁOWEGO oraz FUNDUSZU PROMOCJI ZIARNA ZBÓŻ I PRZETWORÓW ZBOŻOWYCH
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Władze Związku reprezentował 
Grzegorz Cymiński Dyrektor Biura Rady 
Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Na spe-
cjalne zaproszenie Pana Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy grupa dożynkowa NSZZ 
RI „Solidarność” uczestniczyła w  uro-
czystościach obok delegacji wieńco-
wych z  poszczególnych województw 
oraz delegacji środowisk polonijnych. 
Przepiękny wieniec wykonały Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Siemierza 
(woj. lubelskie).

Główne uroczystości w Spale rozpo-
częła Msza Św. w  Kaplicy Polowej AK, 
później odbyła się najbarwniejsza część 

Dożynek, czyli korowód z  wieńcami, 
a  następnie Ceremoniał Dożynkowy, 
który poprowadził państwowy Zespół 
Ludowy Pieśni i  Tańca „MAZOWSZE” 
im. Tadeusza Sygietyńskiego.

Prezydent Andrzej Duda zwracając 
się do przybyłych rolników powiedział: 
– Zapewniacie Polsce jeden z  najważ-
niejszych segmentów bezpieczeństwa: 
bezpieczeństwo żywnościowe. Z całego 
serca Wam za to dziękuję. Podkreślił tak-
że, że rolnictwo jest bardzo istotną dzie-
dziną polskiej gospodarki i ważnym seg-
mentem polskiego eksportu. – Polska 
wieś jest nie tylko dostarczycielem tego 
wielkiego dobra, jakim jest żywność, dla 

Dożynki Prezydenckie w Spale
W dniach 15-16 września br. w Spale odbyły się
tradycyjnie Dożynki Prezydenckie, które zgromadziły tłumy 
rolników z całego kraju.
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reszty społeczeństwa, ale też daje moż-
liwość wypoczynku; polska wieś jest 
coraz zamożniejsza, coraz piękniejsza. 
– dodał. W  swoim wystąpieniu odniósł 
się również do wielkiej odwagi i  zaan-
gażowania ludzi polskiej wsi w  walki 
o  wolną Polskę. W  tym kontekście Pre-
zydent wspomniał o  NSZZ RI „Solidar-
ność” w  słowach: – stanęliście w  ruchu 
Solidarności Rolników Indywidual-
nych i  doprowadziliście wraz z  innymi 
ludźmi dobrej woli – sprawiedliwymi 
i pragnącymi wolności – do tego, że od-
zyskaliśmy wolną, suwerenną, w  pełni 
niepodległą Polskę w 1989 roku. Dzisiaj 
ją budujecie taką właśnie – wolną, su-
werenną, niepodległą od 30 lat – swoim 
codziennym trudem i codzienną pracą, 
dzięki której jest właśnie ten symbolicz-
ny chleb, to tak ważne bezpieczeństwo 
żywnościowe.
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W konferencji udział wzięło ok. 200 
przedstawicieli państw członkowskich 
UE oraz Kanady, Meksyku i  Stanów 
Zjednoczonych. Podczas konferencji 
omówione zostały najbardziej aktualne 
i  najważniejsze dla branży rolniczej te-
maty. Celem spotkania było nawiązanie 
współpracy i  konstruktywna dyskusja 
aby móc wypracować wspólne rozwią-
zania dla tych samych wyzwań przed 
którymi stoją rolnicy po obydwu stro-
nach Atlantyku.

Pierwszego dnia odbyły się wizyty 
techniczne w  gospodarstwach i  prze-
twórniach rolniczych. Odwiedziliśmy 
również siedzibę firmy FOSS Analitics 
zajmująca się sprzedażą i serwisem apa-
ratury analitycznej do badania żywno-
ści. FOSS tworzy kompleksowe rozwią-
zania w  zakresie weryfikacji i  poprawy 
jakości produktów spożywczych, od su-
rowca do gotowego wyrobu. Urządzenia 
analityczne pomagają w procesie zarzą-
dzania informacjami, który umożliwia 

przedsiębiorstwom prowadzenie inteli-
gentnej produkcji w  oparciu o  dane, co 
ma prowadzić do wyższej wydajności. 
Wysłuchaliśmy wykładu dotyczącego 
analizy w produkcji mleka oraz wpływu 
paszy na jego jakość. 

Podczas drugiego dnia nastąpiło 
uroczyste otwarcie konferencji przez 
gospodarza Martina Merrilda, przewod-
niczącego Duńskiej Rady ds. Rolnictwa 
i Żywności. 

W  czwartek na konferencji gościł 
również Phil Hogan Komisarz ds. rol-
nictwa i  rozwoju obszarów wiejskich 
KE. Złożył ogromne podziękowania dla 
COPA i  Duńskiej Rady ds. Rolnictwa 
i Żywności za zorganizowanie tego waż-
nego wydarzenia, które jest odpowied-
nią okazja, aby podsumować sytuację 
po obu stronach Atlantyku w  odniesie-
niu do polityki rolnej, rozwoju obszarów 
wiejskich i handlu międzynarodowego. 
Podkreślił, że absolutnie kluczowe jest 
prowadzenie otwartego dialogu między 

naszymi dwoma kontynentami, szcze-
gólnie w  czasach rosnących napięć po-
litycznych. Organizacje reprezentujące 
rolników i  spółdzielnie lepiej niż kto-
kolwiek rozumieją wartość współpracy, 
dlatego trzeba wykorzystać okazję do 
zacieśnienia więzi, które nas łączą.

Komisarz Hogan mówił o  reformie 
WPR. Najwyższym priorytetem dla eu-
ropejskiego sektora rolno-spożywczego 
jest zapewnienie jasnej pozycji budże-
towej i  jasnego programu politycznego 
w  ramach wspólnej polityki rolnej. Za-
znaczył, że pomimo trudnych warun-
ków budżetowych, w tym Brexitu i no-
wych wyzwań, takich jak polityki bez-
pieczeństwa i  obrony, zarządzania mi-
gracjami czy walki z  terroryzmem. Ko-
misja zaproponowała utrzymanie silne-
go budżetu na rolnictwo i rozwój obsza-
rów wiejskich – 94% obecnego budżetu. 
Komisarz przywołał wyzwania, przed 
jakimi stoi europejska wieś, tj. m.in.: ko-
nieczność zapewnienia odpowiednich 
dochodów rolnikom, przeciwdziałanie 
wyludnianiu się obszarów wiejskich, 
brakowi młodych rolników, niższej ja-
kość życia na obszarach wiejskich, wy-
zwaniom środowiskowym i  klimatycz-
nym. Odnośnie handlu podkreślił, że 
UE jest największym importerem pro-
duktów rolno-spożywczych na świecie, 
a  dzięki naszym wysiłkom w  ostatnich 
latach jesteśmy teraz również najważ-
niejszym eksporterem. W  2018 r. han-
del rolno-spożywczy w UE był wart 253 
mld EUR. Komisarz Hogan powiedział, 
że Dania przyczyniła się znakomicie do 
tego sukcesu. Jest to otwarta i skierowa-
na na zewnątrz gospodarka rolno-spo-

39. Konferencja Rolnicza Ameryka Północna 
– Unia Europejska w Kopenhadze

W dniach 18-20 września 2019 roku w Kopenhadze odbyła się 
39. Konferencja Rolnicza Ameryka Północna – Unia Europejska. 
Jest to cykliczne spotkanie, odbywające się co dwa lata miedzy 
organizacjami rolniczymi i spółdzielczymi z Unii Europejskiej, 
Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady. Z ramienia NSZZ 
Rolników Indywidualnych „Solidarność” w konferencji udział wzięli 
przedstawiciele Prezydium Rady Krajowej Związku – Senator Jerzy 
Chróścikowski, Aleksander Tadych oraz Wojciech Włodarczyk, 
a także Grzegorz Cymiński Dyrektor Biura Rady Krajowej NSZZ RI 
„Solidarność” oraz Joanna Wawryk koordynator ds. Copa-Cogeca.



www.solidarnoscri.pl

13wrzesień 2019Z ŻYCIA ZWIĄZKU

żywcza z długą historią eksportu na cały 
świat. Ogólne perspektywy handlu rol-
no-spożywczego są pozytywne: global-
ny popyt na żywność prawdopodobnie 
wzrośnie ze względu na wzrost liczby 
ludności i  dochodów w  połączeniu ze 
zmianami preferencji konsumentów. 
Unia Europejska i  Stany Zjednoczone 
są nierozerwalnie związane solidnymi 
stosunkami handlowymi w  rolnictwie. 
Nasze stosunki dwustronne również 
się uzupełniają, ponieważ wywóz z  UE 
to głównie produkty rolne, podczas gdy 
wywóz z USA to głównie towary. A nasz 
handel wciąż rośnie! W  ubiegłym roku 
UE wyeksportowała 22 miliardy EUR 
produktów rolnych do USA, podczas 
gdy USA wyeksportowały 12 miliardów 
EUR. Podsumowując, Komisarz Hogan 
powiedział, że utrzymanie silnego dia-
logu między Ameryką Północną a Euro-
pą jest absolutnie niezbędne.

Zastępca Przewodniczącej Związku 
Senator Jerzy Chróścikowski w rozmo-
wie z  Komisarzem Philem Hoganem 
podziękował za jego pracę oraz za dekla-
rowane wsparcie dla naszego kandydata 
na komisarza Janusza Wojciechowskie-
go, jest przekonany, że będzie to dobra 
i  owocna współpraca w  nowej Komisji 
Europejskiej, w której Phil Hogan ma zaj-
mować się polityką handlową.

Trzydniowa konferencja została po-
dzielona na 5 bloków tematycznych:
Sesja 1: Innowacje i  technologia moto-
rem nowoczesnego i  zrównoważonego 
rolnictwa.
Sesja 2: Handel międzynarodowy a rol-
nictwo – jak nawigować po wzburzo-
nym morzu?

Sesja 3: Przegląd zmian w  polityce rol-
nej i gospodarczej
Sesja 4: Tendencje rynkowe 
Sesja 5: Wzmacnianie marketingu za-
ufania: szanse i wyzwania

UNIJNA PERSPEKTYWA 
W ZAKRESIE 
NOWOCZESNEGO 
I ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROLNICTWA

Jednym z najważniejszych prioryte-
tów dla europejskich rolników, właści-
cieli lasów i spółdzielni rolnych jest sze-
roko pojęta zrównoważoność sektora. 
Rolnicy angażują się w  realizację poro-
zumienia paryskiego oraz przyczyniają 
się do osiągnięcia cele zrównoważone-
go rozwoju (W UE głównie dzięki rolnic-
twu, większość celów zrównoważone-
go rozwoju ONZ została już osiągnięta. 
Rolnictwo i  leśnictwo stanowią część 
rozwiązania, które pozwoli na osiągnię-
cie tych jeszcze nieosiągniętych. Tak jak 
zapisano to w  porozumieniu paryskim 
łagodzenie skutków zmiany klimatu nie 
może stanowić zagrożenia dla produkcji 
żywności. Rolnictwo i leśnictwo są nie-
zbędne we wdrażaniu postanowień po-
rozumienia paryskiego, więcej, mają do 
odegrania wyjątkową rolę. Oczywistym 
jest, że zapewniając bezpieczeństwo 
żywnościowe, pozostajemy jednocze-
śnie jedynym sektorem gospodarki, 
który dzięki fotosyntezie może usuwać 
emisje z  atmosfery. Unijne rolnictwo 
również szeroko zintegrowało się ze 
światowym rynkiem. Europejska bran-

ża rolna i  rolno spożywcza zatrudnia 
44 mln osób, wytwarza 3,5% PKB Unii 
Europejskiej i odpowiada za ok. 1/3 do-
datniego bilansu handlowego o  warto-
ści 21,5 mld €. Rentowność i konkuren-
cyjność są kluczowymi czynnikami dla 
rolników, aby mogli oni przyczyniać się 
do realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju.

JAK INNOWACJA 
I TECHNOLOGIA 
MOGĄ DOPROWADZIĆ 
ROLNIKÓW DO 
NOWOCZESNEGO 
I ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROLNICTWA?

W ciągu ostatnich 100 lat rolnictwo 
przeszło wiele bardzo istotnych zmian. 
Weszło w  erę biotechnologii, rolnictwa 
wspieranego narzędziami cyfrowymi, 
zautomatyzowanych pojazdów i  robo-
tów, zintegrowanych łańcuchów do-
staw, gospodarki o obiegu zamkniętym 
i rynków o zasięgu globalnym. 

Innowacyjność jest dla rolnictwa 
dużym wyzwaniem. Społeczność rol-
nicza bardzo potrzebuje lepszych i bar-
dziej zrównoważonych rozwiązań dla 
swojej pracy. Z  jednej strony stara się 
ona mierzyć z  międzynarodową rze-
czywistością rynkową, a  z  drugiej robi 
wszystko, aby wyjść na przeciw potrzeb 
konsumenta. Zbyt często rolnicy mu-
szą ponosić wysokie koszty produkcji, 
których pokryć nie mogą, lub nie chcą, 
rynki. Jednocześnie narzędzia, którymi 
dysponowali dotychczas znikają. Mimo 
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wszystko rolnicy nie tracą optymizmu. 
Wierzą, przykładowo, że nowe techniki 
hodowli pozwolą na otwarcie nowych 
możliwości przed rolnictwem, pod wa-
runkiem, że każda z nich będzie ocenia-
na według własnych zasług. 

Nowe technologie satelitarne, w tym 
Galileo, Copernicujs i  AGNES powinny 
zapewnić wartość dodaną europejskie-
mu rolnictwu i  leśnictwu. Działania 
w  zakresie badań i  innowacji powinny 
skupiać się na usprawnieniu globalnych 
możliwości przetwarzania danych dla 
celów rolnictwa i leśnictwa. Należy pro-
mować rozwijani e zoptymalizowanych 
narzędzi zarządzania ryzykiem oraz roz-
wiązań ICT typu plug and play dla sek-
tora rolnictwa. 

Technologie i  innowacje powinny 
pomóc rolnictwu i leśnictwu zwiększyć 
wydajność zasobów, produktywność 
i  konkurencyjność przy jednoczesnym 
generowaniu zysków, tworzeniu no-
wych miejsc pracy i zapewnianiu wzro-
stu gospodarczego. Należy promować 
cyfryzację i  innowacje cyfrowe w  sek-
torze rolnictwa i  leśnictwa. Dzięki nim 
można dostosowywać plany bizneso-
we, optymalizować wykorzystanie na-
rzędzie powiązanych z rynkiem, pomóc 
rolnikom wynegocjować należne im 
miejsce w  łańcuchu wartości oraz do-
starczyć narzędzia pozwalające upro-
ścić i  zmodernizować procedury admi-
nistracyjne.

Przejście do bardziej wydajnych sys-
temów żywnościowych jest możliwe 
pod warunkiem, że w  centrum procesu 
innowacji znajdą się rolnicy. Rolnicy, 
przetwórcy, MŚP, duże międzynarodowe 
firmy oraz środowiska uniwersyteckie 
powinny współpracować ze sobą w celu 
stworzenia nowych, wydajnych syste-
mów żywnościowych. Zasady gospodar-
ki o  obiegu zamkniętym oraz biogospo-

darki wzmacniają odporność i  konku-
rencyjność UE. Rozwijanie nowych mo-
deli biznesowych w  ramach gospodarki 
o  obiegu zamkniętym i  biogospodarki, 
które będą wykorzystywać i  tworzyć 
wartość dodaną z produktów ubocznych 
oraz odpadów, a także przyczyniać się do 
zmniejszenia ilości marnowanej żywno-
ści, musi mieć wsparcie w  działaniach 
w zakresie badań i innowacji.

Wspieramy nasz europejski biznes 
w  tworzeniu innowacyjnych rozwią-
zań dla rolnictwa; zwłaszcza tych, które 
uwzględniają naszą europejską rzeczy-
wistość. Przetrwanie rolnictwa wyma-
ga większej wiedzy oraz wykorzystana 
najnowszych, innowacyjnych technik, 
które pokrywają się z  oczekiwaniami 
rynku i  konsumentów. Dostęp do naj-
nowszych technologii jest kluczowym 
czynnikiem pozwalającym europejskie-
mu rolnictwu zachować konkurencyj-
ność na globalnym rynku.

JAKIEJ POLITYKI 
I JAKICH NARZĘDZI 
TRZEBA, ABY ROZWIJAĆ 
NOWOCZESNE 
I ZRÓWNOWAŻONE 
ROLNICTWO?

Należy promować spójne podejście 
na poziomie UE wspierające zmiany za-
chodzące w  sektorze oraz zapewnienie 
odpowiednich funduszy. Jedynie dzięki 
silnej WPR możemy dbać o  konkuren-
cyjność i  rentowność obszarów wiej-
skich. Ponadto powinno to być wspiera-
nie przez właściwe dyrekcje generalne 
Komisji (DG), Europejski Bank Inwesty-
cyjny (EBI), jak również państwa człon-
kowskie. Fundusze regionalne UE mu-
szą w większym stopniu przyczyniać się 
do zwiększenia inwestycji w infrastruk-

turę i  łącza szerokopasmowe na obsza-
rach wiejskich, by stworzyć bardziej 
połączone łańcuchy wartości. Dobre po-
łączenia, interoperacyjność, wiarygod-
ność i  cyberbezpieczeństwo pozwolą 
stworzyć lepsze powiązania łańcuchów 
wartości i  zapewnią, że sektor będzie 
mógł efektywniej korzystać z  dostęp-
nych danych. Ponadto lepszy dostęp 
do nowych technologii i  infrastruktury 
w  obszarach wiejskich będzie korzyst-
ny dla przemysłu rolno-spożywczego 
i  poprawi warunki życia rolników i  ich 
rodzin – a wszystko to będzie korzystne 
dla pozostałych sektorów gospodarki 
prowadzonych na obszarach wiejskich.

Rolnicy, właściciele lasów i ich spół-
dzielnie mogą także być siłami napę-
dowymi innowacji oraz wzrostu eko-
nomicznego. Ich zaangażowanie od sa-
mego początku w  działania badawcze, 
a także innowacyjne na polu rolnictwa, 
żywności, leśnictwa i  akwakultury po-
winno być promowane i wspierane.

Unijne działania w  obszarze badań 
i  innowacji powinny być prowadzone 
w sposób skoordynowany. Powinny być 
one spójne z  innymi unijnymi polity-
kami, a przede wszystkim powinny po-
krywać się z WPR oraz z celami polityk 
spójnościowych. Pozwoli to na wzmoc-
nienie wpływu działań z obszaru badań 
i  rozwoju na społeczność rolników i  le-
śników oraz na przeniesienie na grunt 
praktyczny wyników końcowych. Kon-
tynuowanie prac ponad granicznych 
i  międzydyscyplinarnych sieci, które 
już funkcjonują w  ramach programu 
Horyzont 2020 (EIP-AGRI i  ENRD) jest 
bardzo istotne. Może nawet lepsza ko-
ordynacja działań tych sieci w  ramach 
Horyzont Europa pozwoli na uniknięcie 
konfliktów i zwiększenie skuteczności.

Zaangażowanie rolników, właścicieli 
lasów i  ich spółdzielni sprawi, że bada-
nia i  innowacje będą w  jeszcze więk-
szym stopniu pokrywać się z zapotrze-
bowaniem. Pozwoli ono także na wypeł-
nienie istniejącej obecnie luki między 
światem uniwersyteckim a  praktyką, 
co umożliwi tworzenie praktycznych 
rozwiązań. Potrzebne są międzysekto-
rowe, interdyscyplinarne i  angażujące 
wiele podmiotów działania, których ce-
lem jest zaproponowanie praktycznych 
i  konkretnych rozwiązań na potrzeby 
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kompleksowych wyzwań. Należy pod-
kreślić, że europejskie partnerstwo po-
zwala zmierzyć się ze specyficznymi 
problemami i  wyzwaniami za pomocą 
rozwiązań opartych o badania i innowa-
cje. Należy tworzyć nowe obszary part-
nerstwa związane ze zrównoważonym 
zarządzaniem żywnością i  zasobami 
naturalnymi. Powinny być one silnie 
powiązane z rolnictwem i leśnictwem.

Obciążenia administracyjne, które 
wynikają z  działań projektowych w  za-
kresie badań i  rozwoju powinny zostać 
zmniejszone, tak aby możliwe było 
większe zaangażowanie się w  nie MŚP 
oraz spółdzielni. Odpowiednie fundu-
sze na badania i innowacje dla rolnictwa 
będą zachętą do większego zaangażo-
wanie się w szersze cele prowadzonych 
polityk. Sankcje muszą być oparte na 
zasadzie proporcjonalności i  być mniej 
biurokratyczne.

Coraz szersza wymiana danych sta-
nowi także duże wyzwanie, z  którym 
musi zmierzyć się łańcuch rolno-spo-
żywczy. W tym kontekście pojawiają się 
pytania natury prawnej dotyczące pry-
watności, ochrony danych i ich własno-
ści oraz możliwości ich wykorzystywa-
nia. Wszystko to prowokuje do dyskusji 
na temat dostępu do danych. W Kodek-
sie postępowania w  zakresie wymiany 
danych, 11 unijnych organizacji działa-
jących w  sektorze rolno-spożywczym 
uznało, że prawa do danych generowa-
nych w gospodarstwie czy w czasie pro-
wadzenia prac rolnych należą do rolnika 
i mogą być wykorzystywane wyłącznie 
przez nią/niego. Rolnicy odgrywają zna-
czącą rolę w kontrolowaniu dostępu do 
danych pochodzących od nich oraz kon-
trolowaniu tego, jak są one wykorzysty-
wane. To rolnicy powinni decydować 
o tym, czy chcą dzielić się danymi z wy-
branym partnerem, który jest zaintere-
sowany ich wykorzystaniem.

Patrząc na bardziej konkretne pro-
pozycje, to z  perspektywy rolników 
i  szerzej z  perspektywy rolno-spożyw-
czej rolników, badania i innowacje mają 
kluczowe znaczenie dla poprawy zrów-
noważoności rolnej. Wyłącznie dzięki 
wsparciu innowacji oraz wdrażaniu roz-
wiązań numerycznych i  nowych tech-
nologii rolnicy są w  stanie zachować 
konkurencyjność i  mierzyć się z  wy-

zwaniami takimi jak zmiana klimatu. 
Aby zwiększyć innowacyjność, rolnicy 
i  spółdzielnie muszą mieć dostęp nie 
tylko do odpowiednich usług dorad-
czych, ale również do szkoleń zawodo-
wych, szkoleń w  zakresie kompetencji 
cyfrowych oraz wsparcia finansowego. 
Pozwoli to na dostosowanie praktyk i re-
alizowanie inwestycji. Inwestycje mu-
szą koncentrować się nie tylko na dal-
szym rozwoju obecnej działalności, ale 
także na wdrażaniu nowych pomysłów 
biznesowych. Inwestycje są kluczowe, 
aby pomóc rolnikom poprawić wyni-
ki ekonomiczne i  środowiskowe oraz 
wspierać modernizację gospodarstw 
rolnych. To ostatecznie zwiększy wy-
dajność i przyczyni się do bardziej efek-
tywnego wykorzystania zasobów.

POWIĄZANE 
WYZWANIA DLA 
ROLNICTWA I BRANŻY 
ROLNO-SPOŻYWCZEJ

Wspólnie z  WTO musimy zadbać 
o stworzenie bardziej przewidywalnych 
warunków handlowych. Im słabsza 
będzie Światowej Organizacji Handlu, 
tym większe będzie ryzyko wahań wy-
nikających z  zachodzących zmian poli-
tycznych, które obserwujemy u  części 
największych biznesowych partnerów. 
Jednak z naszego punktu widzenia bar-
dzo potrzebna jest reforma WTO w  za-
kresie tworzenia światowych ram han-
dlu, unikania zakłóceń na polu konku-
rencji oraz tworzenia prawnej struktury 
dla skarg i  zapewniania przejrzystości 
przy ich rozpatrywaniu. 

Z  perspektywy unijnej bardzo waż-
nym jest, żeby zintensyfikować rozmo-
wy na temat standardów produkcyj-
nych i zrównoważoności we wszystkich 
aspektach (gospodarczym, środowisko-
wym i  społecznym). Rzeczywiście na-
leży stworzyć wspólną płaszczyznę dla 
wszystkich „sojuszników” (USA, Kana-
da, Meksyk itd.) w zakresie najważniej-
szych kwestii, np. bezpieczeństwa żyw-
ności. Okno sposobności się zamyka. 
Nawet gdybyśmy byli w  stanie wypra-
cować wspólne stanowisko z  naszymi 
partnerami handlowymi w  niektórych 
obszarach bez wystarczających ram 
WTO, dzięki umowom dwustronnym, 
to nasz sektor nadal musiałby mierzyć 
się z wieloma wyzwaniami:
1. europejski sektor rolny i  rolno-spo-

żywczy wywozi głównie dobra prze-
tworzone. Zmniejszenie barier po-
zataryfowych jest w  związku z  tym 
poważnym wyzwaniem w  pogoni 
za nowymi rynkami zbytu. Rozdział 
ten musi stać się priorytetem dla ne-
gocjacji handlowych UE.

2. Unijny sektor rolny działa w nierów-
nych warunkach gospodarczych ze 
względu na rozbieżności obecne 
na rynku energii i  rynkach pochod-
nych, np. nawozów. Rozdział doty-
czący energii i jej pochodnych powi-
nien również uwzględnić tę kwestię.

3. Tak jak inne kraje będące dużymi 
producentami rolnymi, Unia Euro-
pejska musi stworzyć własną strate-
gię dyplomacji ekonomicznej, która 
będzie korzystna dla naszego eks-
portu.

4. Zdobycie nowych rynków idzie ra-
mię w  ramię z  ryzykiem wahań na 
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tych rynkach, problemami technicz-
nymi lub politycznymi czy kursem 
wymiany walut. W tych warunkach 
polityka promocji nie może być 
traktowana jako jedyne rozwiąza-
nie. Podmioty potrzebują narzędzi 
wsparcia pozwalających im chronić 
się przed zagrożeniami nieobjętymi 
systemem bankowym.

5. Wspólna polityka rolna nieustannie 
prowadzi do wzrostu kosztów pro-
dukcji, co nie jest brane pod uwagę 
w międzynarodowych negocjacjach 
handlowych mimo wiodącej roli UE.

6. Dostęp do międzynarodowych ryn-
ków wiąże się również ze stworze-
niem odpowiedniej logistyki i trans-
portu, tak aby móc udostępniać 
szybko duże ilości wysokiej jakości 
dóbr. Trzeba koniecznie zwiększyć 
poziom spójności między unijnymi 
politykami w  zakresie transportu 
i handlu.

7. Branża spożywcza zbytnio odczu-
wa skutki oszustw żywnościowych 
wpływających na zachowania kon-
sumentów. Niezmiernie ważne jest 
uznanie i ochrona oznaczeń geogra-
ficznych. Pozwoliłoby to rolnikom 
i spółdzielniom lepiej chronić ich in-
westycje, a konsumenci skorzystali-
by na dokładniejszych informacjach.

8. Unia Europejska negocjuje porozu-
mienia weterynaryjne niezależnie 
w każdym indywidualnym przypad-
ku, co prowadzi do braku spójności 
w  systemie kontroli sanitarnych. 
Jednolity rynek nie jest uznawany 
w  stopniu wystarczającym, tymcza-
sem Unia Europejska prowadzi nego-
cjacje z krajami federalnymi, uznając 
je za jeden podmiot. Sytuacja ta jest 
źródłem niemożliwych do zaakcep-
towania zakłóceń konkurencji.

9. Zwiększone wykorzystanie narzę-
dzi ochrony handlu (np. środków 
antydumpingowych) do likwidacji 
polityk zgłoszonych i uzgodnionych 
na poziomie WTO powoduje coraz 
więcej niepewności co do kierunku, 
w którym zmierza handel.

WPR PO ROKU 2020: 
REAKCJA COPA-COGECA 
NA WNIOSKI KOMISJI

Wszyscy obywatele Unii Europej-
skiej zależą od sprawnie działającego 
i konkurencyjnego sektora rolnego i na 
nim polegają. Dostarcza on bezpiecz-
ną i  wysokiej jakości żywność, która 
jest wytwarzana w  sposób zrównowa-
żony i  którą można nabyć za uczciwą 
cenę. Także społeczeństwo upomina 
się o to, aby pożywienie było produko-
wane w  sposób, który będzie chronił 
środowisko, wspierał różnorodność 
biologiczną, przyczyniał się do walki 
ze zmianą klimatu oraz uwzględniał 
dobrostan zwierząt. WPR jest i  nadal 
musi być polityką, która wspiera euro-
pejskich rolników w realizacji zakłada-
nych celów, w tym także celów ustala-
nych na mocy międzynarodowych po-
rozumień, np. celów zrównoważonego 
rozwoju (SDG) oraz celów zapisanych 
w  porozumieniu paryskim dotyczą-
cym zmiany klimatu. Gospodarstwa 
rodzinne, spółdzielnie rolnicze i  inne 
gospodarstwa rolne i leśne dzięki swo-
jej różnorodności odgrywają kluczową 
rolę w tym procesie.

Przy okazji mówienia o  przyszłej 
Wspólnej Polityce Rolnej (WPR) należy 
zwrócić uwagę na wybrane problemy. 
Pierwszym z  nich jest bardzo szczegó-
łowy harmonogram procesu legislacyj-
nego oraz przeszkody, które się z  tym 
wiążą. Negocjacje na temat przyszłej 
WPR oraz wieloletnich ram finanso-
wych (WRF) są prowadzone w momen-
cie, kiedy UE mierzy się z  różnorakimi 
wyzwaniami. Te negocjacje powinny 
zakończyć się przed wyborami (maj 
2019 r.). Osiągnięcie porozumienia 
w  zakresie tych polityk przed tym wy-
darzeniem ma kluczowe znaczenie, pod 
warunkiem, że zapewnione zostaną 
odpowiednie środki Należy wdrożyć 
międzynarodowe porozumienia, która 

pozwolą na spokojną implementację 
przyszłej WPR.

Copa i Cogeca jednoznacznie sprze-
ciwiają się proponowanym cięciom 
w  WPR. Budżet WPR pozwala dostar-
czać dobra o  odpowiedniej wartości 
wszystkim obywatelom UE. To nie 
może się zmienić, dlatego nie ma zgo-
dy na cięcia. Wzywamy do utrzymania 
i ustabilizowania budżetu WPR, a także 
zwracamy uwagę państw członkow-
skich na strategiczną rolę tej polityki. 
W  związku z  tym należy zapewnić do-
datkowe fundusze, które pozwolą na 
realizację założeń i celów.

Bieżąca propozycja mówi o  znaczą-
cym ograniczeniu środków przezna-
czanych na rozwój obszarów wiejskich 
oraz zmniejszeniu poziomu unijnego 
współfinansowania. To, oprócz two-
rzenia nierówności między państwami 
członkowskimi, znacząco wpłynie na 
osiąganie nie tylko celów WPR, ale tak-
że dotrzymywanie międzynarodowych 
zobowiązań UE. Dlatego zdecydowanie 
i głośno sprzeciwiamy się tym cięciom.

WPR musi być łatwiejsza do wyko-
rzystywania i administrowania. Działają-
ce w jej ramach systemy kontroli i sankcji 
muszą zostać uproszczone dla wszyst-
kich beneficjentów. Propozycja nie jest 
wystarczająco odważna, nowy model 
realizacji jest szczególnie niepokojącym 
elementem. Uproszczenie – oto klucz, 
który pozwoli na spokojną realizację po-
lityki. Wszystkie państwa członkowskie 
muszą zadbać o uproszczenia.

Patrząc na nowy model realizacji 
oraz plany strategiczne WPR, najważ-
niejszym jest zachowanie wspólnoto-
wego charakteru polityki rolnej. Jako 
wspólna polityka unijna, WPR musi 
opierać się na europejskich zasadach. 
Zgadzamy się jednak z  założeniem, że 
państwa członkowskie potrzebują pew-
nej elastyczności, zwłaszcza, jeśli cho-
dzi o definicje. W momencie opracowy-
wania planów strategicznych państwa 
członkowskie muszą przyjąć zrówno-
ważone podejście w  zakresie wszyst-
kich trzech filarów zrównoważoności. 
Strategiczne plany WPR muszą odzwier-
ciedlać zmiany i  sytuację w  państwach 
członkowskich oraz uwzględniać ist-
niejące w nich struktury i sytuację ryn-
kową. Powinna więc być możliwość do-
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stosowywania planów strategicznych 
do tych ww. okoliczności. Należy także 
zapewnić przejrzystość procesu przy-
gotowywania i  przyjmowania planów 
strategicznych WPR. 

Wsparcie WPR musi trafiać do ak-
tywnych rolników, czyli tych, którzy 
zajmują się produkcją pożywienia, pa-
szy, włókien i energii odnawialnej; tych, 
którzy przyczyniają się do zrównoważo-
ności sektora i wzrostu oraz zapewniają 
odpowiednie dobra.

Nie jesteśmy przekonani, że takie 
same kryteria obowiązujące we wszyst-
kich państwach członkowskich w  za-
kresie pułapów będą miały pozytywny 
wpływ, dlatego sprzeciwiamy się takie-
mu rozwiązaniu. Obowiązkowe pułapy 
nie są ani korzystne, ani nie zapewniają 
równego podejścia w celu zapewnienie 
„równego podziału płatności”, skoro 
wszyscy rolnicy, bez względu na roz-
miary i  strukturę gospodarstw, muszą 
stawiać czoła presji ekonomicznej. Jest 
to także poważne utrudnienie dla rolni-
ków, którzy odpowiedzieli na społecz-
ną potrzebę racjonalizacji i  w  związku 
z tym konsekwentnie poprawiali swoją 
zrównoważoność i wydajność.

Jeśli chodzi o  konwergencję, to 
należy dążyć do dalszych postępów 
w  dziedzinie harmonizacji porównaw-
czej wysokości płatności bezpośrednich 
między państwami członkowskimi, 
uwzględniając różnice w  warunkach 
w nich panujących, tak by wspierać ren-
towność obszarów wiejskich w całej UE.

Polityka w  zakresie rozwoju obsza-
rów wiejskich musi zapewniać sekto-
rowi rolnemu i  leśnemu wystarczająco 
dużo narzędzi finansowych, aby możli-
we było utrzymanie zatrudnienia oraz 
tworzenie nowych miejsc pracy na ob-
szarach wiejskich. Narzędzia te także 
powinny sprzyjać rozwojowi oraz zrów-
noważonej i  konkurencyjnej gospodar-
ce. Środki, które zapewniają wsparcie 
inwestycji, obszarów o  naturalnych 
ograniczeniach, zarządzanie ryzykiem, 
organizacje producentów, usługi dorad-
cze oraz dalszy rozwój biogospodarki 
powinny odgrywać w  przyszłości jesz-
cze większą rolę. Działania rolno-śro-
dowiskowo-klimatyczne powinny być 
bardziej atrakcyjne i lepiej dostosowane 
do praktyk w terenie, lokalnych potrzeb 

oraz konkretnych okoliczności, z który-
mi w  danym momencie mierzą się rol-
nicy i leśnicy.

Copa i  Cogeca nie mogą zaakcepto-
wać propozycji wyłączenia ze wsparcia 
(30% zabezpieczenia dla działań doty-
czących specyficznego środowiska oraz 
realizację celów dotyczących klimatu) 
obszarów o naturalnych ograniczeniach. 
Pamiętając o  znaczeniu dla środowiska 
obszarów o naturalnych ograniczeniach 
oraz o  ich roli w  walce z  porzucaniem 
ziemi, należy przywrócić ich kwalifiko-
walność.

Nowa zielona struktura oraz zwięk-
szona warunkowość muszą pozwolić na 
pewien poziom elastyczności w UE, tak 
aby nie wpływał on na jednolite wdra-
żanie. Jako Copa i  Cogeca uważamy, że 
zwiększenie wymagań w  ramach no-
wej, zwiększonej warunkowości w połą-
czeniu z jednoczesnym zmniejszeniem 
budżetu WPR jest nie do przyjęcia. Po-
trzeba większej przejrzystości w  zakre-
sie praktyk rolnych, które mają zostać 
włączone do eko-programów i  gwaran-
cji, że nie wpłyną negatywnie na spraw-
dzone już środki rolno-środowiskowo-
-klimatyczne funkcjonujące w ramach II 
filara. Poziom dodatkowych wymagań, 
które będą musieli spełnić rolnicy biorą-
cy udział w eko-programach (po pierw-
sze obowiązki związane ze wzmocnio-
ną warunkowością) jest niepokojący 
i może prowadzić do wzrostu kosztów.

Copa i  Cogeca wzywają do poparcia 
podstawowego wsparcia dochodów na 
rzecz zrównoważonego rozwoju (BISS) 
jako podstawowego elementu filara I. 
Aby to narzędzie zostało utrzymane, co 
najmniej 60% środków I filara musi być 

na nie przeznaczane. Copa i  Cogeca od 
dawna podkreślają konieczność istnienia 
2 silnych filarów WPR oraz nie zgadzają 
się na zbyt duże transfery między filara-
mi (przede wszystkim z filara I do II).

Opowiadamy się za to za prioryteto-
wym znaczeniem, które zostało przypi-
sane młodym rolnikom oraz wymianie 
pokoleń. Uważamy, że długotermino-
we wsparcie udzielane młodym rolni-
kom na rozpoczęcie działalność rolnej 
oraz rozwijanie gospodarstwa powinno 
być dostępne. Plany strategiczne WPR 
muszą zapewniać synergię i  spójność 
między politykami prowadzonymi na 
poziomie unijnym i  krajowym, dzięki 
czemu możliwe będzie osiągnięcie za-
kładanych celów.

Koniecznym jest zapewnienie pew-
ności w  zakresie przepisów (z  punktu 
widzenia polityki konkurencyjności), 
tak aby rolnicy mogli pracować wspól-
nie i  realizować zakładane cele gospo-
darcze, wzmacniać swoją pozycję w łań-
cuchu dostaw oraz zyskiwać odpowied-
nią siłę przetargową. W tym kontekście 
należałoby zrewidować politykę w  za-
kresie konkurencyjności. 

System wczesnego ostrzegania po-
winien dostarczać rolnikom więcej wy-
tycznych i umożliwiać korygowanie błę-
dów w procesie ubiegania się o wsparcie. 
Rezerwa kryzysowa powinna zapewniać 
wystarczające wsparcie dla sektora mie-
rzącego się z zaburzeniami rynkowymi, 
ekstremalnymi zjawiskami atmosfe-
rycznymi oraz skutkami decyzji poli-
tycznych. Taka rezerwa powinna istnieć 
poza WRF i  dysponować ze znacznie 
większą kopertą finansową oraz jasnym 
mechanizmem uruchamiania.
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20 września 2019 roku podczas Mię-
dzynarodowych Targów Agro Show 
w  Bednarach koło Poznania odbyła się 
Gala XVII Ogólnokrajowego Konkursu 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. NSZZ 
RI „Solidarność” ufundował nagrodę 
w wysokości 2 000 zł dla Laureata Kon-
kursu, voucher w  imieniu Przewodni-
czącej Związku wręczyła Pani Regina 
Rogacka Przewodnicząca Komisji Rewi-
zyjnej NSZZ RI „Solidarność”. Nagrodę 
za udział w  finale i  stosowanie rozwią-
zań zwiększających bezpieczeństwo 
pracy w  gospodarstwie rolnym otrzy-
mała Pani Renata Wiesner z  Bieńkowic 
w woj. śląskim.

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne to jedno z wielu działań prewen-
cyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, których  celem jest po-
prawa bezpieczeństwa i  higieny pracy 
w gospodarstwach rolnych.

W  XVII edycji Ogólnokrajowego 
Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo 

Rolne wzięło udział 1153 gospodarstw 
indywidualnych oraz  41 zakładów rol-
nych. Konkurs jest organizowany przez 
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego od  2003 roku i  z  roku na  rok 
cieszy się coraz większym zaintereso-
waniem wśród rolników. Patronat Ho-
norowy nad  konkursem sprawował 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda.

Gala XVII Ogólnokrajowego Konkursu 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
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Przepisy dotyczące zatrudnienia 
cudzoziemców w  Polsce reguluje usta-
wa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji 
zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy 
(Dz.U. z  2017 r,. poz.1065, z  późn. zm.), 
oraz rozporządzenia wykonawcze. Od 1 
stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa 
o  promocji zatrudnienia i  instytucjach 
rynku pracy wprowadziła nowe rozwią-
zanie umożliwiające zatrudnianie w Pol-
sce cudzoziemców do pracy sezonowej 
– zezwolenie na pracę sezonową. Praca 
sezonowa – wykonywana przez okres nie 
dłuższy niż 9 miesięcy w  roku kalenda-
rzowym, w  sektorach: rolnictwo, ogrod-
nictwo, turystyka, w  ramach działalno-
ści uznanych za sezonowe, określonych 
w rozporządzeniu wykonawczym (Dz.U. 
18.1749) Ministra Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie podklas działalno-
ści według klasyfikacji PKD, w  których 
wydawane są zezwolenia na pracę sezo-
nową cudzoziemca.

Zezwolenia na pracę w Polsce nie mu-
szą posiadać:
	obywatele Unii Europejskiej i Szwaj-

carii oraz członkowie ich rodzin;
	cudzoziemcy, którym udzielono 

ochrony na terenie RP, np. uchodźcy,
	osoby posiadające Kartę Polaka, 
	nauczyciele języków obcych w  in-

stytucjach należących do systemu 
oświaty, 

	absolwenci polskich szkół ponad-
gimnazjalnych i  stacjonarnych stu-
diów wyższych, 

	studenci i  doktoranci odbywający 
studia w Polsce.

Procedura zezwalania na pracę sezo-
nową cudzoziemca (inaczej: zezwolenie 
typu S) jest wydawane na wniosek pod-
miotu powierzającego wykonywanie 
pracy cudzoziemcowi. Decyzję wydaje 
starosta właściwy ze względu na siedzibę 
lub miejsce zamieszkania pracodawcy. 

Pracodawca składa wniosek o  wydanie 
zezwolenia na pracę sezonową w powia-
towym urzędzie pracy (PUP) właściwym 
ze względu na swoją siedzibę lub miejsce 
zamieszkania (siedziba dotyczy osoby 
prawnej, np. przedsiębiorstwa, a miejsce 
zamieszkanie osoby fizycznej). We wnio-
sku pracodawca określa m.in. propono-
wane wynagrodzenie cudzoziemca, wy-
miar czasu pracy albo liczbę godzin pracy 
w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy 
będącej podstawą wykonywania pracy 
oraz okres ważności zezwolenia.

Jeżeli zezwolenie typu S dotyczy 
obywatela innego kraju niż Armenia, 
Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja lub 
Ukraina, do wniosku należy dołączyć 
informację o  wyniku tzw. testu rynku 
pracy, tj. informacji starosty, właściwego 
ze względu na główne miejsce wykony-
wania pracy przez cudzoziemca o braku 
możliwości zaspokojenia potrzeb ka-
drowych pracodawcy w  oparciu o  re-
jestry bezrobotnych i  poszukujących 
pracy lub o  negatywnym wyniku re-
krutacji organizowanej dla pracodawcy. 
W  przypadku gdy specyfika pracy wy-
konywanej przez cudzoziemca nie po-
zwala na wskazanie głównego miejsca 
jej wykonywania, informację, o  której 
mowa powyżej, wydaje starosta właści-
wy ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania podmiotu powierzające-
go wykonywanie pracy cudzoziemcowi. 

Jednakże w  okresie ważności ze-
zwolenia na pracę sezonową możliwe 
jest wykonywanie u  danego pracodaw-
cy każdej pracy sezonowej, a  nie tylko 
tej wskazanej w  zezwoleniu. W  zależ-
ności od tego, czy cudzoziemiec jest już 
w Polsce, czy dopiero zamierza wjechać 
w celu pracy sezonowej – są różne ścież-
ki postępowania.

„Ścieżka krajowa” 
W  sytuacji gdy cudzoziemiec jest już 
w  Polsce: starosta weryfikuje wniosek 

i wydaje zezwolenie albo odmawia jego 
wydania. Decyzja wydawana jest w cią-
gu 7 dni roboczych. Jeśli wymagane jest 
postępowanie wyjaśniające, decyzja 
wydawana jest do 30 dni.

„Ścieżka zagraniczna”
W sytuacji gdy cudzoziemiec będzie do-
piero starał się o wjazd do Polski w celu 
pracy sezonowej, starosta weryfiku-
je wniosek i  wpisuje go do ewidencji 
wniosków ws. pracy sezonowej lub od-
mawia wydania zezwolenia na pracę se-
zonową. Wpisanie do ewidencji nastę-
puje w terminie 7 dni roboczych od dnia 
złożenia kompletnego wniosku, chyba 
że prowadzone jest postępowanie wyja-
śniające – wówczas wpisanie następuje 
w terminie do 30 dni. Wpisując wniosek 
do ewidencji, starosta wydaje podmio-
towi powierzającemu wykonywanie 
pracy cudzoziemcowi zaświadczenie 
o  wpisie wniosku do ewidencji wnio-
sków w sprawie pracy sezonowej.

Podmiot powierzający wykonywa-
nie pracy przekazuje cudzoziemcowi 
zaświadczenie o  wpisie wniosku o  wy-
danie zezwolenia na pracę sezonową do 
ewidencji wniosków w  sprawie pracy 
sezonowej. Zaświadczenie to służy jako 
podstawa do wydania wizy w  celu wy-
konywania pracy sezonowej lub w przy-
padku, gdy cudzoziemiec wjeżdża w ru-
chu bezwizowym, służy jako potwier-
dzenie celu wjazdu na terytorium RP. Po 
przyjeździe cudzoziemca pracodawca 
informuje powiatowy urząd pracy o tym 
fakcie, przedstawia kopię wymaganych 
stron paszportu cudzoziemca oraz poda-
je jego adres zamieszkania na terytorium 
RP. Po spełnieniu ww. obowiązku staro-
sta wydaje zezwolenie na pracę sezono-
wą, jeśli od momentu wydania zaświad-
czenia o wpisie nie zaistniały przesłanki 
odmowy. Pamiętać należy, że wpis do 
ewidencji wniosków o  wydanie zezwo-
lenia na pracę sezonową jest ważny tyl-
ko 120 dni – jeżeli w tym okresie starosta 
nie otrzyma potwierdzenia, że cudzozie-
miec podejmie pracę w późniejszym ter-
minie, umorzy postępowanie w sprawie 
wydania zezwolenia na pracę sezonową. 

Procedury zatrudniania cudzoziemców

W Polsce coraz częściej brakuje nam rąk do pracy sezonowej, 
dlatego są poszukiwani pracownicy nie tylko na Ukrainie, ale 
i w innych zakątkach świata.
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Cudzoziemiec może pracować w  trak-
cie oczekiwania na zezwolenie na pra-
cę sezonową, czyli po poinformowaniu 
urzędu przez podmiot o przyjeździe cu-
dzoziemca. Praca musi jednak być wy-
konywana na warunkach określonych 
w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji, 
wydanym wcześniej przez urząd. 

W  jakim przypadku starosta może 
odmówić wydania zezwolenia na pra-
cę sezonową cudzoziemca? Starosta 
odmawia wydania zezwolenia typu S, 
gdy podmiot powierzający pracę nie 
spełnił wymogów proceduralnych dot. 
udzielenia zezwolenia na pracę albo 
był karany w  związku z  powierzeniem 
pracy cudzoziemcom, tj. dopuścił się 
przestępstw lub poważnych naruszeń 
przepisów w  zakresie zatrudniania cu-
dzoziemców lub niektórych przepisów 
Kodeksu Karnego. 

Starosta może także odmówić wyda-
nia zezwolenia, jeżeli z okoliczności wy-
nika, że uzyskane zezwolenie może zo-
stać wykorzystane niezgodnie z  celem 
lub uzyskane jest dla pozoru. Dotyczy 
to sytuacji, gdy podmiot powierzający 
pracę nie dopełnia obowiązków związa-
nych z  prowadzeniem działalności lub 
powierzaniem pracy, w  szczególności 
nie posiada środków na pokrycie zo-
bowiązań wynikających z  powierzenia 
pracy, nie prowadzi działalności uza-
sadniającej powierzenie pracy, zalega 

z  odprowadzaniem składek m.in. na 
ubezpieczenie społeczne, zalega z uisz-
czeniem podatków.

W  przypadku decyzji odmownej, 
podmiot ma możliwość odwołania się 
do organu drugiej instancji – ministra 
właściwego do spraw pracy. Zezwolenie 
na pracę sezonową wydaje się na okres 
nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalen-
darzowym. W przypadku cudzoziemca, 
który wjechał na terytorium RP na pod-
stawie wizy wydanej w  celu wykony-
wania pracy sezonowej lub w  ramach 
ruchu bezwizowego w związku z wnio-
skiem o  wydanie zezwolenia na pra-
cę sezonową wpisanym do ewidencji 
wniosków w  sprawie pracy sezonowej, 
jest liczony od dnia pierwszego wjaz-
du cudzoziemca do strefy Schengen. 
W  przypadku cudzoziemców, którzy 
wjechali w  celu innym niż praca sezo-
nowa zezwolenie może być wydane na 
okres legalnego pobytu nie dłuższy niż 
9 miesięcy. Okres ten liczony jest łącznie 
z  okresami wskazanymi w  poprzednio 
wydanych zezwoleniach na pracę sezo-
nową dla tego cudzoziemca. 

Praca w oczekiwaniu na wydanie ze-
zwolenia na pracę sezonową 

W  przypadku cudzoziemca korzy-
stającego z  tzw. „ścieżki zagranicznej” 
możliwa jest jego praca w trakcie oczeki-
wania na wydanie zezwolenia na pracę 
sezonową, jeśli pracodawca poinformo-

wał urząd o  przyjeździe cudzoziemca, 
a praca jest wykonywana na warunkach 
określonych w  zaświadczeniu o  wpi-
sie do ewidencji, wydanym wcześniej 
przez urząd. 

W  przypadku cudzoziemca, który 
wjechał w celu pracy sezonowej, możli-
wa jest praca w  trakcie oczekiwania na 
przedłużenie zezwolenia na pracę sezo-
nową (u tego samego pracodawcy przez 
cały okres oczekiwania, natomiast u no-
wego pracodawcy – do 30 dni). Na mocy 
nowelizacji przepisów o  zatrudnianiu 
cudzoziemców w  Polsce, która weszła 
w życie od 1 stycznia 2018 r., drastyczne-
mu zaostrzeniu uległa wysokość kar za 
wykroczenia popełnione przez praco-
dawców. W przypadku wielu wykroczeń 
maksymalna kwota grzywny została 
podwyższona do 30 000 zł (poprzednio 
5 000 lub 10 000 zł). W obecnym stanie 
prawnym za nielegalne zatrudnienie 
cudzoziemca pracodawcy grozi grzyw-
na od 1 000 do 30 000 zł. Zatem należy 
pamiętać przy zatrudnianiu cudzoziem-
ców o  wymagających procedurach, bo-
wiem sankcje są dotkliwe.

Źródło:
 Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1065, z późn. zm.)

 www.mrpigs.gov.pl

Justyna Cukrowska-Forc
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Minister Rolnictwa zaktualizuje obszary 
objęte specustawą dotyczącą ASF

Stop suszy!

Ministerstwo rolnictwa, realizując 
wniosek NSZZ RI „Solidarność” z  dnia 
9 sierpnia br. poszerzy obszary objęte 
specustawą dotyczącą wirusa afrykań-
skiego pomoru świń (ASF) która pozwa-
la na skup publiczny (tzw. skup inter-
wencyjny) trzody z  obszarów objętych 
ASF. W  przygotowanym projekcie roz-
porządzenia znalazły się nowe obszary, 
na których wirus ASF wystąpił na prze-
strzeni bieżącego roku. Informację taką 
przekazał Podsekretarz Stanu w  Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał 
Romanowski, odpowiadając na pismo 
Przewodniczącej NSZZ RI „Solidarność” 
Teresy Hałas. 

Przypomnijmy, że w  dniu 9 sierp-
nia br. w  związku z  licznymi postulata-
mi rolników i  występowaniem nowych 
ognisk ASF na terenie wschodniej i  pół-
nocnej Polski, Przewodnicząca NSZZ RI 
„Solidarność” Teresa Hałas wystąpiła do 

Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskie-
go z  wnioskiem o  aktualizację obszarów 
objętych zamówieniami na dostawy 
mięsa wieprzowego (skupem) zgodnie 
z  przepisami tzw. specustawy z  2016 
roku związanej z występowaniem wirusa 
afrykańskiego pomoru świń (ASF). Ob-
szary objęte możliwością zastosowania 
tego mechanizmu (nazwanego potocz-
nie skupem interwencyjnym)są ustalane 
na podstawie wydanego przez ministra 
rolnictwa rozporządzenia, którego obec-
ne zapisy pochodzą z  dnia 2 listopada 
2018 roku i nie uwzględniają terenów na 
których wystąpił wirus po wyżej wska-
zanej dacie tj. w  szczególności terenów 
nowych ognisk, które pojawiły się w woj. 
mazowieckim, podlaskim, warmińsko-
-mazurskim i lubelskim pod koniec 2018 
oraz w 2019 roku.Zdaniem NSZZ RI „Soli-
darność” nowelizacja ww. zapisów i obję-
cie przepisami specustawy także terenów 

nowych ognisk wirusa, które wystąpiły 
w 2019 roku przyczyni się także przynaj-
mniej do częściowej poprawy sytuacji 
rolników – producentów trzody chlewnej 
na tych terenach poprzez zdjęcie z rynku 
większej ilości tuczników, uchraniając 
przed nadmiernym przerostem tuczni-
kom oraz umożliwiając rolnikom uzy-
skanie zbliżonych do rynkowych cen za 
sprzedane tuczniki oraz przede wszyst-
kim możliwość ich sprzedaży.

Wiceminister Rafał Romanowski po-
informował, że w następstwie wniosku 
Związku, do uzgodnień międzyresor-
towych, w  dniu 16 sierpnia trafił pro-
jekt zmieniający rozporządzenie z  dnia 
2 listopada 2018 roku, który zakłada 
poszerzenie obszarów objętych spe-
custawą o  właściwe tereny powiatów 
krasnostawskiego i  zamojskiego (woj. 
lubelskie) oraz powiatu kętrzyńskiego 
(woj. warmińsko-mazurskie).

Susza to narastający problem w naszym kraju.
Jak sobie z tym radzić, jak oszczędzać i zatrzymywać wodę? 
W Polsce potrzebujemy natychmiastowej zmiany świadomości 
społecznej w podejściu do wody.

Państwowe Gospodarstwo Wodne – 
Wody Polskie opracowały projekt 
planu przeciwdziałania skutkom 

suszy. Dokument jest oparty na ana-
lizach naukowych wykorzystujących 
dane meteorologiczne, geologiczne i hy-
drologiczne. Efektem prac będą wskaza-
nia dla gmin dotyczące m.in. potrzeby 
tworzenia małych zbiorników reten-
cjonujących wody opadowe, budowy 
ujęć rezerwowych (wód podziemnych) 
i  innych rozwiązań mających zapobiec 
suszy lub redukujących jej skutki. Waż-

nymi punktami są wskazania dla rolnic-
twa, jak np. uprawy odporne na suszę, 
czy wskazówki dotyczące zwiększenia 
retencji w glebie, takich jak, np. meliora-
cje, rowy nawadniająco-odwadniające. 
Projekt planu trafił już do konsultacji 
społecznych, które w  ciągu pół roku 
odbędą się w  15 miastach na terenie 
Polski. Szczegóły na ten temat można 
znaleźć na stronach internetowych: go-
spodarkamorska.bip.gov.pl, gov.pl/web/
gospodarkamorska, konsultacjesusza.
pl, stopsuszy.pl
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Polska znajdzie się w  gronie 10 
państw europejskich, które mają opra-
cowany plan przeciwdziałania skutkom 
suszy. Dokumenty o  tej randze opraco-
wały: Wielka Brytania, Francja, Włochy, 
Hiszpania, Portugalia, Słowacja, Czechy, 
Węgry i Ukraina.

Z  najnowszych informacji Mini-
sterstwa Gospodarki Morskiej i  Żeglu-
gi Śródlądowej wynika, że Polska jest 
obecnie wśród krajów o  najmniejszych 
zasobach wody w  Unii Europejskiej. 
Polska naturalnie nie dysponuje dużą 
ilością zasobów wodnych, mamy jej 
tyle, co Egipt, który leży przecież w pół-
nocnej Afryce. Statystycznie na miesz-
kańca Europy przypada 4600 m3 wody 
na rok, a  na mieszkańca Polski tylko 
1600 m3 na rok. Jednak największy pro-
blem jest w tym, że o nią nie dbamy, nie 
oszczędzamy jej, a  nasza infrastruktu-
ra, która powinna chronić nasze wody 
pod względem ilościowym – niedoma-
ga. Największy deficyt wody – według 
danych Ministerstwa Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądowej jest obecnie 
w  województwach lubuskim, wielko-
polskim, kujawsko-pomorskim i  lubel-
skim. Od połowy lat 90. mamy w Polsce 
permanentną suszę letnią, a  2018 rok 
był pod tym względem najgorszy od bli-
sko stu lat. Na bardzo złą sytuację ogól-
ną wpływają też bezśnieżne zimy oraz 
suche jesienie. Niestety, wzrost średniej 
temperatury spowoduje jeszcze bar-
dziej intensywne parowanie. Ponadto 
pozwalamy, żeby woda opadowa nam 
po prostu uciekała, nie próbujemy jej 
retencjonować i  zwalniać jej odpływu 
do Bałtyku. Równocześnie zużycie wód 
podziemnych w  celach konsumpcyj-
nych, ale też na inne cele, w  ostatnich 
latach znacząco wzrasta.

W  naszym kraju susza to narasta-
jący problem. Eksperci obserwują, że 
sytuacja hydrologiczna, związana ze 
zmianami klimatycznymi na przestrze-
ni ostatnich lat zmienia się wyjątkowo 
dynamicznie. W  lipcu wodowskaz na 
Wiśle (Bulwary) pokazywał 6 m. Te-
raz na wodowskazie jest zaledwie 63 
cm! Sytuację dodatkowo pogarszają 
zmiany klimatyczne, jakie obserwuje-
my w  ostatnich latach. Naprzemiennie 
dopadające nas nawalne deszcze oraz 
okresy suszy stanowią zagrożenie dla 

ludzi, gospodarki i środowiska. W walce 
z suszą i powodzią konieczne są wielo-
kierunkowe działania z  zakresu dużej 
oraz małej retencji. Mniejsze zbiorniki 
retencyjne, stawy oraz oczka wodne 
lokalnie wspomagają bilans wodny. Po-
mocne jest również zalesianie nieużyt-
ków oraz odtwarzanie terenów podmo-
kłych. Niezwykle istotne jest zakładanie 
błękitno-zielonej infrastruktury w  mia-
stach. Tereny zurbanizowane posiada-
ją duże przestrzenie pokryte asfaltem 
i betonem, które podczas obfitych opa-
dów nie przepuszczają gromadzącej się 
wody, co nierzadko powoduje lokalne 
podtopienia. Następnie woda szybko 
„ucieka”, co sprzyja niemal natychmia-
stowemu wysychaniu gleby i  w  efek-
cie – suszy. Poprawa retencji glebowej 
jest także ważnym celem dla rolnictwa. 
W ramach kompleksowych planów, któ-
re mają przeciwdziałać suszy, duży na-
cisk kładziony jest na zastosowanie wła-
ściwych rozwiązań w rolnictwie, takich 
jak melioracje odwadniająco-nawadnia-
jące, które odprowadzają nadmiar wody 
opadowej, a jednocześnie zachowują ją 
na okres suszy. W Polsce mamy retencję 
na poziomie 6 proc. całkowitego rocz-
nego odpływu rzekami z obszaru kraju. 
Dla porównania, Hiszpania przechowu-
je prawie 40 proc. wody. 

Na poziomie gospodarstw domo-
wych warto również postawić na mikro-
retencję i np. zamiast wymagającego ob-
fitego podlewania trawnika, wybrać łąkę 
kwietną, która na długo zachowuje wil-
goć, a kosi się je tylko dwa razy do roku. 
Kilka miast w  Polsce, m.in. Warszawa 
i  Wałbrzych zamieniły część skwerów 
na kwietne łąki. Warto to rozwiązanie 
wprowadzić także we własnym ogród-
ku. Łąki kwietne pięknie wyglądają 
i  pozwalają na dłużej zachować wodę 
w glebie. Stają się siedliskiem dla poży-
tecznych owadów. Ich założenie nie jest 
kłopotliwe, bo mieszanki kwiatów łą-
kowych są dostępne w każdym sklepie 
ogrodniczym i markecie budowlanym. 

W  Polsce potrzebujemy zmiany 
świadomości społecznej w podejściu do 
wody. Polak zużywa średnio dziennie 
150 litrów wody. Z  tego tylko dwa litry 
spożywamy, reszta spływa do kanaliza-
cji przez prysznic, wannę czy sedes. Na 
poziomie gospodarstw domowych nie 

mamy nawyków oszczędnościowych 
– nie do wszystkiego trzeba używać 
najwyższej jakości wody pitnej. Ogró-
dek można podlać deszczówką. Woda 
w ogrodzie to skarb – a najlepszym – jest 
deszczówka. Taka woda, wprost z  nie-
ba, nic nie kosztuje, a  służy roślinom 
ogrodowym. Warto więc ją gromadzić. 
Można zbierać deszczówkę tradycyj-
nie, do specjalnych pojemników usta-
wionych pod rynną. Tak zebraną wodę 
wykorzystujemy do podlewania roślin. 
Dzięki wykorzystaniu wody deszczowej 
możesz zmniejszyć zużycie wody wo-
dociągowej aż o  50%, a  także uniknąć 
podatku od deszczówki. Dzięki syste-
mom zagospodarowania wody desz-
czowej nie tylko osiągniesz większą 
niezależność, ale przede wszystkim za-
oszczędzisz i  racjonalnie wykorzystasz 
zasoby wodne. Jedynie 3% wody, którą 
codziennie wykorzystujemy, przezna-
czamy do przygotowywania posiłków. 
Większość czynności nie wymaga sto-
sowania wody pitnej. Mowa tu o sprzą-
taniu, spłukiwaniu toalety czy też pod-
lewaniu ogrodu, dlatego bez problemu 
można wykorzystać do nich właśnie 
wodę deszczową, która jest gromadzo-
na w systemie zagospodarowania wody 
deszczowej.

Systemy zagospodarowania wody 
deszczowej można podzielić przede 
wszystkim ze względu na miejsce oraz 
zakres ich wykorzystania. 

Wyróżniamy:
 Systemy ogrodowe – woda prze-

znaczona jest do stosowania na ze-
wnątrz budynku, głównie do pod-
lewania zieleni, mycia samochodu 
i  innych prac porządkowych. Co 
ważne, nie tylko w gospodarstwach 
domowych, ale i  w  budynkach ko-
mercyjnych czy też użyteczności 
publicznej.

 Systemy wykorzystujące wodę we-
wnątrz budynku – np. wspomniane 
spłukiwanie toalet czy pranie.
Podstawa działania systemu opiera 

się przede wszystkim na zebranej z da-
chu budynku deszczówce. Woda, która 
spływa z dachu przez układ rynien trafia 
do zbiornika umieszczonego najczęściej 
pod ziemią. Nim zbiornik się napełni, 
woda oczyszcza się przez filtr znajdują-



www.solidarnoscri.pl

23wrzesień 2019Z ŻYCIA ZWIĄZKU

cy się na jej drodze spływu. Przy pomo-
cy pompy, deszczówka pompowana jest 
do miejsca zapotrzebowania. Woda, któ-
ra zbiera się w  zbiorniku retencyjnym, 
jest wykorzystywana do różnych celów 
i tym samym staje się kolejnym, alterna-
tywnym źródłem wody. Woda opadowa 
jest dobrym rozwiązaniem wszędzie 
tam, gdzie nie jest konieczna jej wysoka 
jakość sanitarna.

Nie tylko właściciele domów jedno-
rodzinnych mogą oszczędzać wodę, ale 
także mieszkając w bloku można nieco 
wody zaoszczędzić dzięki ograniczeniu 
strat i jej powtórnemu wykorzystaniu. 
 Odzyskuj „szarą” wodę. „Szara” woda 

to ta, która pozostaje po myciu, pra-
niu, zmywaniu naczyń. 

 Zbieraj zimną wodę z prysznica. Za-
nim woda płynąca z prysznica osią-
gnie pożądaną temperaturę płynie 
zazwyczaj przynajmniej pół minuty. 
W tym czasie wypływa jej około 5 li-
trów. 

 Wodę z  akwarium wykorzystaj do 
podlewania roślin. Substancje or-
ganiczne zawarte w wodzie z akwa-
rium stanowią doskonały nawóz. 

Opróżniając raz w  tygodniu 100-li-
trowe akwarium można zaoszczę-
dzić rocznie 5,2 metra sześciennego 
wody.

Co możemy jeszcze zrobić, aby oszczę-
dzić wodę
 Wybieraj myjnie samochodowe, 

które stosują recycling wody.
 Opuszczając łazienkę w miejscu pu-

blicznym, zawsze zakręć kurek.
 Gdy mieszkasz w  hotelu, żądaj wy-

miany ręczników dopiero wtedy, 
gdy to konieczne. 

Czy wiesz że...
 Pralki w  podobnej cenie i  klasie 

energetycznej mogą zużywać od 
nieco ponad 30 do blisko 70 litrów 
wody na 1 cykl prania.

 Z  baterii umywalkowej bez perlato-
ra wypływa na minutę do 12 l wody, 
z perlatorem 7-8 litrów. 

 Zmywanie pod bieżącą wodą wyma-
ga około 100 litrów wody, a  najbar-
dziej oszczędne zmywarki zużywa-
ją zaledwie 10 l wody na jeden cykl 
mycia naczyń.

 Wyprodukowanie kilograma woło-
winy oznacza konieczność zużycia 
15 tys. litrów wody, zaś kilograma 
drobiu tylko 4 tys. litrów. 

 Aby wyprodukować kawę potrzeb-
ną do zaparzenia jednej filiżanki 
potrzeba 140 litrów wody. Wybiera-
jąc zamiast kawy filiżankę herbaty, 
ograniczamy zużycie wody o  110 li-
trów.

 3 tys. litrów wody dziennie potrzeba, 
by wytworzyć pożywienie dla jed-
nego człowieka. 

 Jeden mieszkaniec USA i  Japonii 
zużywa dziennie średnio 350 litrów 
wody, Europejczyk – 200 litrów, 
a  obywatel krajów Afryki od 10 do 
20 litrów. 

 1,7 miliona osób umiera rokrocznie 
z  powodu złej jakości wody pitnej, 
braku kanalizacji lub złej higieny 
wynikającej z braku wody. 

 1 litr zużytego oleju silnikowego 
wylany do rzeki lub kanalizacji jest 
w stanie zanieczyścić 1 milion litrów 
wody.

Anna Pilarska
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Harmonogram tegorocznych nabo-
rów w ramach PROW na lata 2014-2020 
został zaktualizowany. W  porównaniu 
z  poprzednim planem rozszerzono go 
o  możliwość skorzystania przez rolni-
ków z  dotacji na inwestycje chroniące 
wody gruntowe przez azotanami.

Nabór wniosków na to działanie za-
planowano na grudzień. Pomoc, jaką 
może otrzymać gospodarstwo w  ra-

mach wsparcia „Inwestycji mających 
na celu ochronę wód przed zanieczysz-
czeniem azotanami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych” wynosi do 100 tys. zł.

Jak wcześniej zapowiadano, we 
wrześniu i  październiku ARiMR uru-
chomi dwa nowe programy z  PROW. 
Pierwszy dotyczy tzw. małej retencji. 
W  ramach „Modernizacji gospodarstw 
rolnych” na inwestycje w  nawadnianie 

rolnicy będą mogli otrzymać dotację 
w  wysokości do 100 tys. zł. Pieniądze 
będzie można przeznaczyć na obiekty 
i  urządzenia chroniące gospodarstwa 
przed suszą. Z  kolei w  listopadzie ma 
ruszyć nabór wniosków na „Przetwór-
stwo i  marketing produktów rolnych” 
przeznaczony dla tych rolników, którzy 
zajmują się lub chcą podjąć działalność 
w ramach rolniczego handlu detaliczne-

Agencja Restrukturyzacji i  Moderniza-
cji Rolnictwa uruchomi pomoc dla go-
spodarstw rolnych poszkodowanych 
w tym roku w wyniku suszy, huraganu, 
gradu, deszczu nawalnego, przymroz-
ków wiosennych lub powodzi. Rekom-
pensaty pochodzić będą z budżetu kra-
jowego. Planowany termin rozpoczęcia 
naboru wniosków to 3 października 
2019 r.
Pomoc będzie udzielana na każdy 
ha poszkodowanych upraw rolnych 
w przypadku gdy szkody spowodowane 
tegoroczną suszą, huraganem, gradem, 
deszczem nawalnym, przymrozkami 
wiosennymi lub powodzią oszacowane 
przez komisję powołaną przez wojewo-
dę właściwego ze względu na miejsce 
wystąpienia szkód, wynoszą co naj-
mniej 30% uprawy deklarowanej przez 
producenta rolnego we wniosku.

Stawka pomocy będzie zróżnicowana 
i przewiduje się, że będzie wynosić:
1) 1000 zł w na 1 ha powierzchni upra-

wy, na której powstały szkody spo-
wodowane wystąpieniem w  2019 r. 
suszy, huraganu, gradu, deszczu na-
walnego, przymrozków wiosennych 
lub powodzi, obejmujące co najmniej 

70% danej uprawy, z  wyłączeniem 
wieloletnich użytków zielonych, na 
których obsada zwierząt z  gatunku 
bydło, owce, kozy lub konie wynosi 
poniżej 0,3 sztuki dużej;

2) 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, 
na której powstały szkody spowodo-
wane wystąpieniem w 2019 r. suszy, 
huraganu, gradu, deszczu nawalne-
go, przymrozków wiosennych lub 
powodzi, obejmujące co najmniej 
30% i  mniej niż 70% danej uprawy, 
z wyłączeniem wieloletnich użytków 
zielonych, na których obsada zwie-
rząt z gatunku bydło, owce, kozy lub 
konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej 
jednostki przeliczeniowej,

3) 500 zł na 1 ha powierzchni wielolet-
nich użytków zielonych, na której 
powstały szkody spowodowane wy-
stąpieniem w  2019 r. suszy, huraga-
nu, gradu, deszczu nawalnego, przy-
mrozków wiosennych lub powodzi, 
obejmujące co najmniej 70% danej 
uprawy i  na której obsada zwierząt 
z gatunku bydło, owce, kozy lub ko-
nie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej 
jednostki przeliczeniowej,

4) 250 zł na 1 ha powierzchni wielolet-
nich użytków zielonych, na której 

powstały szkody spowodowane wy-
stąpieniem w  2019 r. suszy, huraga-
nu, gradu, deszczu nawalnego, przy-
mrozków wiosennych lub powodzi, 
obejmujące co najmniej 30% i mniej 
niż 70% danej uprawy i  na których 
obsada zwierząt z  gatunku bydło, 
owce, kozy lub konie wynosi poniżej 
0,3 sztuki dużej jednostki przelicze-
niowej.

Wypłata pomocy będzie realizowana 
jako pomoc „wyłączeniowa” dla gospo-
darstw rolnych, w  których straty w  do-
chodach wyniosą powyżej 30% średniej 
produkcji rolnej z  trzech poprzednich 
lat lub trzech z pięciu lat po odjęciu war-
tości najwyższej i  najniżej albo w  for-
mule pomocy de minimis, jeżeli straty 
w  dochodach będą wynosić nie więcej 
niż 30% średniej produkcji rolnej dane-
go gospodarstwa rolnego.
Kwota pomocy będzie podlegała po-
mniejszeniu o  50% dla producentów 
rolnych nieposiadających polisy ubez-
pieczenia co najmniej 50% powierzch-
ni upraw rolnych w  gospodarstwie rol-
nym, z wyłączeniem wieloletnich użyt-
ków zielonych.

ARiMR

Informacje prasowe

Pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych
w roku bieżącym w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, 
przymrozków wiosennych lub powodzi

Nowości w harmonogramie PROW
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go (RHD). I  w  tym przypadku wsparcie 
o jakie mogą się ubiegać wynosi maksy-
malnie 100 tys. zł.

30 września ruszą w Agencji nabory 
wniosków w ramach „Płatności na rzecz 
rolników kwalifikujących się do sys-
temu dla małych gospodarstw, którzy 
trwale przekazali swoje gospodarstwo 
innemu rolnikowi” oraz „Premii na roz-
poczęcie działalności pozarolniczej”. 
Dokumenty będzie można składać do 
29 października. Natomiast od 2 paź-

dziernika do 12 listopada będzie moż-
na ubiegać się w  ARiMR o  przyznanie 
„Wsparcia na inwestycje zwiększające 
odporność ekosystemów leśnych i  ich 
wartość dla środowiska”.

Aktualnie w  ARiMR dostępne są 
dwie oferty pomocy z  PROW 2014-
2020. Do 28 września rolnicy z terenów 
objętych ASF mogą wnioskować o  pre-
mię na rozpoczęcie działalności poza-
rolniczej. Z kolei do 31 grudnia przyjmo-
wane są wnioski o  przyznanie pomocy 

od tych rolników, którzy ponieśli w go-
spodarstwach straty spowodowane klę-
skami żywiołowymi bądź ASF.

O  dokładnych terminach naborów 
wniosków zaplanowanych w aktualnym 
harmonogramie realizacji PROW 2014-
2020 ARiMR będzie informowała na 
swojej stronie internetowej www.arimr.
gov.pl, a  także w  punktach informacyj-
nych w  biurach powiatowych i  oddzia-
łach Agencji oraz za pośrednictwem bez-
płatnej infolinii – tel. 800 38 00 84.

W ubiegłym roku krajowa produkcja mleka krowiego 
wyniosła 13767,8 mln litrów i była wyższa od uzyska-
nej w 2017 r. o 463,2 mln litrów, tj. o 3,5%.

Odnotowano zwiększenie wydajności mleka od jed-
nej krowy o  1,1% z  5687 litrów w  2017 r. do 5747 litrów 
w  2018 r. Zaobserwowano również zwiększenie wydaj-
ności mleka od jednej krowy mlecznej o 2,5% z 6201 li-
trów w 2017 r. do 6258 litrów w 2018 r.

Średnioroczny stan krów zwiększył się o  56,3 tys. 
sztuk (tj. o 2,4%), a krów mlecznych o 54,3 tys. (tj. 2,5%).

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano 
w 2018 r. 12849,4 mln litrów mleka (tj. o 3,3% więcej niż 
przed rokiem), co stanowiło 93,3% krajowej produkcji.

W  2018 r. produkcja mleka w  przeliczeniu na 1 ha 
użytków rolnych wyniosła 939 litrów, tj. o  3,2% więcej 
niż w 2017 r.

Największy wzrost produkcji mleka odnotowano 
w  województwie zachodniopomorskim, lubuskim, ku-
jawsko-pomorskim, produkcja spadła natomiast na tere-
nie województwa podkarpackiego, lubelskiego, śląskie-
go i łódzkiego.

WOJEWÓDZTWA
MLEKO

TYS. L 2017 = 100
Polska 13 767 758 103,5
dolnośląskie 182 952 101,1
kujawsko-pomorskie 1 047 783 1 047 783
lubelskie 777 071 95,9
lubuskie 108 094 109,8
łódzkie 1 029 976 99,8
małopolskie 314 427 104,9
mazowieckie 3 024 838 107,0
opolskie 290 528 104,8
podkarpackie 180 031 87,5
podlaskie 2 834 894 103,8
pomorskie 363 479 100,3
śląskie 253 557 97,9
świętokrzyskie 236 385 100,0
warmińsko-mazurskie 1 134 274 105,5
wielkopolskie 1 838 495 100,0
zachodniopomorskie 150 976 111,4

Według wstępnych danych Głównego 
Urzędu Statystycznego w  czerwcu 2019 
roku pogłowie bydła wynosiło 6 296,7 ty-
sięcy sztuk i było o 1,5% (95,3 tysięcy sztuk) 
wyższe niż w czerwcu 2018 roku. W porów-
naniu z  grudniem ubiegłego roku, pogło-
wie wzrosło o 1,8% tj. o 113,4 tysięcy sztuk. 
Wzrost pogłowia odnotowano w  przypad-
ku wszystkich grup struktury stada.

Pogłowie cieląt poniżej 1 roku w po-
równaniu do czerwca 2018 roku wzrosło 
o 1,4% i osiągnęło poziom 1 709,5 tysię-
cy sztuk.

Liczba młodego bydła w  wieku 1-2 
lat powiększyła się o 1,9% w relacji rocz-
nej i na koniec czerwca bieżącego roku 
wynosiła 1 767,6 tys. sztuk.

Wzrost pogłowia odnotowano także 
w przypadku krów. Ich liczba w porów-
naniu z  czerwcem 208 roku wzrosła 
o 1,3% i ukształtowała się na poziomie 2 
461 tys. szt.

Ograniczeniu natomiast uległa licz-
na krów mlecznych. W czerwcu zeszłe-
go roku liczba krów mlecznych wynosi-
ła ponad 2 233 tysięcy sztuk, natomiast 

w  pierwszym półroczu bieżącego roku 
ich liczba spadła do 2 221,4 tys. szt.

W  strukturze stada bydła ogółem 
udział poszczególnych grup wieko-
wo-użytkowych w czerwcu 2019 roku 
wynosił:
– cielęta w  wieku poniżej 1 roku – 

27,1%;
– młode bydło hodowlane i  rzeźne 

w wieku 1-2 lat – 28,1%;
– krowy – 39,1%;
– pozostałe bydło dorosłe hodowlane 

i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 5,7%.

Rośnie pogłowie bydła w Polsce

Dane o produkcji mleka w Polsce w 2018 roku

Źródło: GUS

http://www.arimr.gov.pl/
http://www.arimr.gov.pl/
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29 sierpnia 2019 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi prze-
prowadziła pierwsze czytanie i  rozpa-
trzyła rządowy projekt ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w  celu usprawnienia 
procesu wydatkowania środków finan-
sowych w  ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego oraz w  ramach działań 
objętych zintegrowanym systemem 
zarządzania i  kontroli (druk nr 3752). 
Uzasadnienie projektu przedstawił pod-
sekretarz stanu w  Ministerstwie Rolnic-
twa i  Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki. 
Projekt dotyczy m.in. uproszczenia za-
sad stosowania zaliczek na poczet płat-
ności bezpośrednich przez odejście od 
warunku uzależniającego stosowanie 
zaliczek od wystąpienia w  danym roku 
okoliczności mogących powodować 
trudności finansowe lub pogorszenie 
sytuacji finansowej większej liczby rolni-
ków; ujednolicenia zasad stosowania za-
liczek na poczet płatności bezpośrednich 
oraz płatności obszarowych Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 
2014-2020 i  zalesionych PROW 2007-
2013. Komisja przyjęła poprawki pole-
gające m.in. na: uzupełnieniu Programu 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
o  działanie Dobrostan zwierząt, które-
go celem jest wsparcie rolników, którzy 
dobrowolnie zobowiążą się do realizacji 
praktyk mających na celu poprawę do-
brostanu zwierząt wykraczających poza 
obowiązkowe normy i  wymogi; dopre-
cyzowaniu przepisów przyznających po-
moc spadkobiercy w przypadku śmierci 
podmiotu, która nastąpiła w  okresie od 
dnia złożenia wniosku o przyznanie płat-
ności ONW do dnia doręczenia decyzji 
w  sprawie o  przyznanie tych płatności; 
umożliwieniu dokonania przez posiada-
czy loch indywidualnego oznakowania 
posiadanych przez nich zwierząt.
Na kolejnym posiedzeniu Komisja roz-
patrzyła informację Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi w  sprawie realizowania 
przez Agencję Nieruchomości Rolnych 
i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
(KOWR) ustawy o  gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa w zakresie zagospodarowania 
majątku Skarbu Państwa w  okresie od 
1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 2019 r.
Informację przedstawił sekretarz stanu 
w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi – Rafał Romanowski.
Do zasobu własności Skarbu Państwa 
należą nieruchomości rolne Skarbu Pań-
stwa, lasy nie wydzielane geodezyjnie, 
wchodzące w skład tych nieruchomości, 
a  także inne nieruchomości i  składniki 
mienia, pozostałe po likwidacji pań-
stwowych przedsiębiorstw gospodarki 
rolnej oraz ich zjednoczeń i  zrzeszeń. 
Od początku gospodarowania Zasobem 
Własności Rolnej Skarbu Państwa prze-
jęto ze wszystkich źródeł ponad 4 mln 
700 tys. ha, w tym ok. 3 mln 700 tys. ha, 
tj. 79%, z byłych państwowych przedsię-
biorstw gospodarki rolnej. Ponadto od 
1992 do 2000 r. przyjęto także majątek 
trwały i obrotowy, pochodzący z byłych 
państwowych przedsiębiorstw gospo-
darki rolnej (ppgr) i  innych podmiotów, 
o  wartości księgowej 8,6 mld zł netto 
oraz blisko 2 mld zobowiązań po byłych 
ppgr. Przejęty dług został w  całości ure-
gulowany do końca 2000 r. Przejęte do 
Zasobu nieruchomości były poddawane 
restrukturyzacji z  pomocą indywidual-
nie dobranych programów restruktury-
zacji, które brały pod uwagę ocenę stop-
nia przydatności i  potrzeby utrzymania 
istniejącej działalności. Efektem było 
przygotowanie szerokiej i zróżnicowanej 
oferty nieruchomości oraz wyodrębnie-
nie i wydzielenie majątku o charakterze 
„nieprodukcyjnym”, m.in. budynków 
mieszkalnych wraz z  infrastrukturą to-
warzyszącą. Wydzielenie mienia nie-
związanego z  produkcją było jednym 
z koniecznych warunków przygotowania 
nieruchomości do prywatyzacji. Pierw-
szy etap restrukturyzacji zakończono 
w  latach 90. Drugim etapem jest tzw. 
wtórna restrukturyzacja, która dotyczy 
nieruchomości rozdysponowanych na 
podstawie wieloletnich umów, zwłasz-
cza w charakterze dzierżawy. W przypad-
ku tych nieruchomości Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa korzysta z prawa do 

wyłączania gruntów z większych obsza-
rowo dzierżaw (zwłaszcza powyżej 300 
ha) i  przeznacza je do odrębnego zago-
spodarowania, na potrzeby rolników in-
dywidualnych powiększających gospo-
darstwa rodzinne. W dyskusji poruszano 
kwestie dotyczące m.in. dzierżawy zie-
mi rolnikom indywidualnym, wysoko-
ści czynszów dzierżawnych, trudności 
w odzyskaniu nieruchomości od byłych 
dzierżawców oraz innych bezumownych 
użytkowników. W posiedzeniu uczestni-
czyli: zastępca Dyrektora Generalnego 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
– Jan Białkowski, prezes Zarządu Polskie-
go Towarzystwa Rolniczego – Franciszek 
Nowak oraz prezes Polskiego Związku 
Hodowców i Producentów Bydła Zacho-
wawczej Rasy Polska Czerwona w Typie 
Mięsnym – Piotr Rydel.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja roz-
patrzyła informację Ministra Rolnic-
twa i  Rozwoju Wsi na temat sytuacji 
na rynku bydła mięsnego. Informację 
przedstawił sekretarz stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi – Rafał 
Romanowski.
Według danych GUS pogłowie bydła na 
koniec 2018 r. wynosiło blisko 6,2 mln 
sztuk i  było o  2,4% wyższe niż przed 
rokiem. Produkcja żywca wołowego 
w 2018 r. wyniosła ok. 1,1 mln ton i była 
o 1,5% większa, niż rok wcześniej. Insty-
tut Ekonomiki Rolnictwa i  Gospodarki 
Żywnościowej ocenia, że w  2019 r. pro-
dukcja żywca może wzrosnąć o  ok. 2%, 
natomiast nie zwiększy się pogłowie by-
dła. W połowie lipca 2019 r. nastąpiło od-
wrócenie spadkowej tendencji cenowej 
na rynku wołowiny notowanej w Polsce, 
jak i w innych państwach członkowskich 
Unii Europejskiej od początku roku. In-
stytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodar-
ki Żywnościowej prognozuje na najbliż-
sze miesiące wzrost cen, ocenia również, 
że w grudniu br. cena bydła ogółem może 
zawierać się w  przedziale 6,4-6,9 zł/kg, 
a cena bydła rzeźnego w przedziale 6,5-7 
zł/kg. Byłaby ona zatem w obu przypad-
kach niższa o 2% lub wyższa o ok. 5% od 

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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ceny ubiegłorocznej. W  pierwszej poło-
wie br. wartość eksportu mięsa wołowe-
go obniżyła się w relacji rocznej o 12,3% 
do 670,5 mln euro, a  ilościowo o 11,3 do 
poziomu 181,6 tys. ton. Główny Inspek-
torat Weterynarii pracuje nad kolejnym 
rynkiem zbytu dla mięsa wołowego 
– przede wszystkim w  Azji – oraz nad 
uproszczeniem procedur wywozu mięsa 
wołowego na rynki już otwarte. W związ-
ku z trudną sytuacją na rynku wołowiny, 
Polska na forum Unii Europejskiej zwra-
cała uwagę na konieczność przyznania 
pomocy dla polskich producentów wo-
łowiny. W  dyskusji poruszano kwestie 
dotyczące m.in. podjętych działań w kie-
runku naprawy sytuacji związanej z nie-
legalnym ubojem.

10 września 2019
Komisja Rolnictwa i  Rozwoju Wsi roz-
patrzyła informację na temat aktualnej 
liczby i  mocy elektrowni wodnych 
oraz polskiego potencjału wytwarza-
nia energii przez elektrownie wodne 
ze szczególnym uwzględnieniem ma-
łych elektrowni wodnych. Podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Energii – Tadeusz 
Skobel poinformował, że na koniec 2018 
r. w  Polsce istniało 765 instalacji wyko-
rzystujących hydroenergię do wytwarza-
nia energii elektrycznej o  łącznej mocy 
zainstalowanej 981,504 MW. Rozmiesz-
czenie hydroelektrowni na terytorium 
kraju jest zróżnicowane, najwięcej ich 
znajduje się w  województwie pomor-
skim – 93 instalacje, dolnośląskim – 86, 
warmińsko-mazurskim – 72, zachodnio-
pomorskim – 60. Polska ponadto posiada 
sprzyjające uwarunkowania do rozwoju 
małoskalowej energetyki wodnej, na jej 
terenie znajduje się ponad 600 miejsc 
zdatnych do budowy małych hydroelek-
trowni. Dyrektor Departamentu Gospo-
darki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Mi-
nisterstwie Gospodarki Morskiej i Żeglu-
gi Śródlądowej – Monika Niemiec-Butryn 
podkreśliła, że ministerstwo podejmuje 
inicjatywy związane z  budową nowych 
stopni wodnych, a mając na uwadze dba-
łość o  wykorzystanie urządzeń piętrzą-
cych i  ich potencjał hydroenergetyczny 
minister zainicjował wypracowanie roz-
wiązań w  zakresie energetyki wodnej 
i  zasad współpracy pomiędzy wytwór-

cami energii, czyli spółkami energetycz-
nymi i  administratorami budowli pię-
trzących. W  liście intencyjnym nakreślił 
warunki współpracy w  obszarze współ-
finansowania dokumentacji i  budowy 
planowanych inwestycji oraz wymiany 
doświadczeń. W dyskusji zwracano uwa-
gę na fakt stworzenia jednego wspólne-
go programu, który łączyłby kilka pod-
miotów w procesie regulacji mniejszych 
rzek, bowiem te zasoby wodne powinny 
być w  pierwszy rzędzie wykorzystywa-
ne, zanim powstaną wielkie hydroelek-
trownie.
Komisje: Rolnictwa i  Rozwoju Wsi /
RRW/ oraz Spraw Zagranicznych prze-
prowadziły pierwsze czytanie i  rozpa-
trzyły rządowy projekt ustawy o  raty-
fikacji Porozumienia ustanawiającego 
Międzynarodowy Fundusz Rozwoju 
Rolnictwa, sporządzonego w  Rzymie 
dnia 13 czerwca 1976 r. (druk nr 3750). 
Uzasadnienie projektu przedstawił se-
kretarz stanu w  Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych – Szymon Szynkowski 
vel Sęk. Głównym celem działalności 
Międzynarodowego Fundusz Rozwoju 
Rolnictwa (IFAD) jest zmniejszenie ubó-
stwa na obszarach wiejskich, poprawa 
warunków żywnościowych i  zwiększe-
nie produkcji żywności w  należących 
do IFAD krajach rozwijających się przez 
udzielanie im wsparcia finansowego na 
preferencyjnych warunkach, w  sposób 
bezpośredni lub za pośrednictwem or-
ganizacji międzynarodowych, w których 
tacy członkowie funduszu uczestniczą. 
IFAD zapewnia finansowanie przede 
wszystkim projektów i  programów, któ-
re stymulują wzrost gospodarczy oraz 
zmniejszają nierówności i  poprawiają 
warunki życia ubogich mieszkańców ob-
szarów wiejskich. Członkami Międzyna-
rodowego Fundusz Rozwoju Rolnictwa 
(IFAD) jest 176 państw członkowskich 
o  różnym poziomie rozwoju społeczno-
-gospodarczego ze wszystkich regionów 
świata, które to kraje zajmują się zwalcza-
niem ubóstwa na obszarach wiejskich. 
Polska jest jednym z  zaledwie dwóch 
krajów członkowskich ONZ spośród 50 
największych gospodarek świata, któ-
ry nie był dotychczas członkiem IFAD. 
Przystąpienie do IFAD stanowi wyraz 
wagi, jaką Polska przywiązuje do wzro-
stu zaangażowania w sprawy międzyna-

rodowe. Na forum IFAD będzie możliwe 
włączenie się w  debatę i  procesy decy-
zyjne podejmowane na rzecz globalne-
go rozwoju oraz służące realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju określonych 
w  „Agendzie 2030 na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju”. Sprawozdawca – poseł 
Jan Duda (PiS). W posiedzeniu uczestni-
czył podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi – Rafał Roma-
nowski.

Komisja Ochrony Środowiska, Zaso-
bów Naturalnych i Leśnictwa
29 sierpnia Komisja Ochrony Środo-
wiska, Zasobów Naturalnych i  Leśnic-
twa przeprowadziła pierwsze czytanie 
i  rozpatrzyła rządowy projekt ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo ochrony śro-
dowiska (druk nr 3711). Uzasadnienie 
projektu przedstawiła sekretarz stanu 
w  Ministerstwie Środowiska – Małgo-
rzata Golińska. Projekt ma na celu trans-
pozycję do polskiego prawa dyrektywy 
Komisji (UE) 2015/996 ustanawiającej 
wspólne metody oceny hałasu oraz 
usunięcia uchybień w  transpozycji 
dyrektywy 2002/49 WE Parlamentu 
Europejskiego i  Rady odnoszącej się 
do oceny i  zarządzania poziomem ha-
łasu w  środowisku. Projekt rozszerzo-
no również o  systemowe rozwiązania 
w  zakresie procedury sporządzania 
strategicznych map hałasu i programów 
ochrony środowiska przed hałasem. 
Komisja przyjęła poprawki dotyczące 
m.in.: sporządzania co 5 lat i  aktuali-
zowania przed upływem tego terminu 
strategicznych map hałasu; sporządza-
nia od roku 2024 co 5 lat i  aktualizo-
wania przed upływem tego terminu 
programu ochrony środowiska przed 
hałasem; usunięcia z  przepisu ustalają-
cego karę pieniężną naliczenia kary na 
nieuchwaleniu przez sejmik wojewódz-
twa aktualizacji programu ochrony śro-
dowiska przed hałasem, z  uwagi na fa-
kultatywność tej aktualizacji, w wyniku 
czego karą pieniężną objęte będzie wy-
łącznie nieuchwalenie programu ochro-
ny środowiska przed hałasem, a nie jego 
fakultatywnej aktualizacji; dodania wo-
jewody jako organu obowiązanego do 
monitorowania i  korygowania limitu 
wydatków na realizację ustawy określo-
nego w regule wydatkowej.
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Podczas posiedzenia odbyła się wy-
miana poglądów z  Norbertem Linsem, 
przewodniczącym Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskie-

go na temat nowej Wspólnej Polityki 
Rolnej, bieżących negocjacji handlo-
wych oraz Brexitu. Odbyła się również 
wymiana poglądów z  Dorthe Christen-

sen (kierownikiem działu zajmującego 
się jednolitym rynkiem i  łącznością, 
gotowości na brexit, Sekretariat Gene-
ralny Komisji Europejskiej) w  sprawie 
gotowości na Brexit bez porozumienia. 
Podczas dyskusji w  kontekście tzw. 
twardego brexitu zwrócono uwagę, że 
europejskie spółdzielnie rolnicze nie 
są należycie przegotowane na wyjście 
Wielkiej Brytanii z  UE. Wielka Brytania 
posiada bowiem znaczącą pozycję jako 
rynek eksportu, a przedłużanie procesu 
przynosi wiele niepewności co dla pro-
dukcji i handlu jest bardzo niekorzystne. 

Wymiana poglądów na temat bie-
żących negocjacji handlowych skupiła 
się przede wszystkim na działaniach 
i  dyskusji z  Komisją Europejską w  za-
kresie Mercosur. Wielu przedstawicieli 
organizacji zrzeszonych w  Copa-Coge-
ca jest przeciwna tej umowie. Komisja 
Europejska nie jest w  stanie przedsta-
wić na dzień dzisiejszy pozytywnych 
aspektów tej umowy dla sektora pro-
dukcji rolnej utrzymując jednocześnie, 
że światowy kontekst i  globalna kon-
kurencja zmuszają Unię Europejską do 
otwierania rynków europejskich dla 
partnerów z Ameryki Południowej i nie 
tylko.

Posiedzenie Prezydium
Copa-Cogeca

W dniu 12 września br. Jerzy Chróścikowski, 
zastępca Przewodniczącej Związku wraz z dyrektorem Biura RK 
NSZZ RI „Solidarność” uczestniczyli w Brukseli w posiedzeniu 
Prezydium Copa-Cogeca.
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Produkty roślinne udające produkty 
mięsne lub nabiał zyskują w Europe co-
raz większą popularność, a ich producen-
ci mają ambicję sprawienia, aby stały się 
one produktami powszechnie dostęp-
nymi. Jednak, jako rolnicy i  producenci 
żywności, wiemy, że proponowanie tego 
typu produktów wiąże się z większą od-
powiedzialnością. Z tego powodu toczą-
ca się debata na temat używania nazw 
mięsnych i  nabiałowych do nazywania 
imitujących je produktów pochodzenia 
roślinnego, np. wegańska kiełbasa czy 
mleko sojowe, zyskała w ostatnim czasie 
na znaczeniu, skłaniając zarówno krajo-
we, jak i europejskie władze do stworze-
nia przepisów, które wyznaczałyby ramy 
dla tego rynku. Prawna ochrona nazw 
produktów mlecznych istnieje od po-
nad 30 lat, dbając o to, aby konsumenci 
nie byli wprowadzani w błąd w zakresie 
właściwości dotyczących naturalnego 

składu produktów mlecznych. Tu przed 
wyborami europejskimi eurodeputowa-
ni zdecydowali się zaproponować po-
prawkę, która w  ramach przyszłej WPR 
miała chronić „mięsne”’ nazwy. Ta inicja-
tywa wpisuje się w wyrok Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości z 2017 r., któ-
ry ponownie potwierdził ochronę nazw 
nawiązujących do mleka i  produktów 
mlecznych. 
Patrząc z  zewnątrz, jesteśmy w  stanie 
zrozumieć, że te kontrowersje mogą 
się wydać przestarzałą, nudną debatą, 
w której tradycyjni producenci zajmują 
tradycyjne pozycje. Jednak, kiedy bliżej 
się przyjrzymy temu, co leży w sercu tej 
debaty, produktom roślinnym udają-
cym z nazwy produkty mięsne, to poja-
wi się fundamentalne pytanie dotyczą-
ce informacji przekazywanych konsu-
mentom, naszego dziedzictwa kulturo-
wego oraz siły sprawczej nowoczesnych 

narzędzi marketingowych beztrosko 
mieszających biznes i wartości. 
Od zawsze w DNA rolników i spółdzielni 
rolniczych wpisana jest gotowość do za-
spokojenia popytu oraz wspierania kon-
sumenckich aspiracji. Będziemy produ-
kować wymagany typ białka, bez względu 
na to, czy będzie ono miało pochodzić 
z  roślin czy ze zwierząt. Rośliny bogate 
w  białko, pod warunkiem, że będą upra-
wiane w Europie, mogą być także szansą 
dla nas. Szanujemy zarówno do konsu-
mentów jak i przemysł, który zajmuje się 
produktami imitującymi mięso. Jednak, 
jako producenci surowców, oczekujemy 
uczciwych i  spójnych działań marketin-
gowych, które będą odnosić się z szacun-
kiem do konsumentów i  do pracy, którą 
wykonały pokolenia rolników. W związku 
z tym w dalszej części przedstawiamy trzy 
najważniejsze powody, dla których nale-
ży chronić nazwy produktów mięsnych. 

W  reakcji na oficjalną listę kandyda-
tów opublikowaną dzisiaj przez prze-
wodniczącą-elekt Komisji Europej-
skiej Ursulę von der Leyen, sekretarz 
generalny Copa i  Cogeca Pekka Peso-
nen powiedział:
„Jesteśmy zadowoleni z  zaproponowa-
nej listy kandydatów, która została dzi-
siaj opublikowana przez przewodniczą-
cą-elekt Komisji Europejskiej Ursulę von 
der Leyen. Cieszymy się, że komisarz 
Hogan przejmie tekę handlu UE. Bez 
wątpienia będzie nadal bronił interesów 
unijnego rolnictwa na swoim nowym 

stanowisku. Z  zadowoleniem przyjmu-
jemy również powołanie Janusza Woj-
ciechowskiego, Stelli Kyriakides, Johan-
nesa Hahna i  Fransa Timmermansa, 
z  którymi z  przyjemnością będziemy 
współpracować w  zakresie rolnictwa, 
zdrowia, budżetu czy Zielonego Ładu. 
Janusz Wojciechowski jest doświadczo-
nym urzędnikiem unijnym oraz eksper-
tem ds. rolnictwa. Będzie odpowiedzial-
ny za dalsze kształtowanie unijnej poli-
tyki rolnej w przełomowym momencie, 
naznaczonym problematyką wymiany 
pokoleniowej, niskiej dochodowości go-

spodarstw, wahań na rynku, handlu czy 
zmian klimatu.
Aktualnie, nie tyle nazwiska przyszłych 
komisarzy, co zaproponowany rozkład 
tematów jest korzystnym sygnałem dla 
europejskich rolników i  spółdzielni rol-
niczych. Dlatego też z  zadowoleniem 
stwierdziliśmy, że zachowano spójność 
tematów przydzielonych DG AGRI, SAN-
TE i TRADE. Zauważyliśmy również pro-
pozycję wzmocnienia koordynacji dzia-
łań w zakresie zmian klimatu. Czekamy 
teraz na wysłuchanie kandydatów na 
komisarzy i program przyszłej Komisji.”

Komunikat prasowy

Oświadczenie

Nazwy produktów mięsnych – 3 powody, dla których 
należy wspierać działania mające na celu wyjaśnienie 
działań marketingowych w zakresie produktów 
pochodzenia roślinnego
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Nie wprowadzać w  błąd – dziś więk-
szość obywateli zamieszkuje tereny 
miejskie, a  więc ich wiedza na temat 
procesów produkcyjnych w  rolnictwie 
jest ograniczona. Jednocześnie coraz 
częściej chcą oni wiedzieć, skąd dany 
produkt pochodzi, jaki jest jego ślad wę-
glowy, jakim standardom w zakresie do-
brostanu zwierząt podlegał jego proces 
produkcji. W  tym kontekście działania 
marketingowe w  zakresie produktów 
udających mięso mogą prowadzić do 
błędnego rozumowania czy niewłaści-
wego postrzegania. „Substytut” to bar-
dzo silne narzędzie marketingowe, któ-
re może działać kojąco na obawy konsu-
mentów, sugerując, że zastępują jeden 
produkt innym. Jednak „substytucja” 
ma więcej wymiarów i nie można uwa-
żać, że jest ona neutralna z odżywczego 
punktu widzenia. Napoje pochodzenia 
roślinnego czy kiełbasy roślinne, nawet 
jeśli bardzo przypominają oryginalne 
produkty, to nie mają takich samych 
właściwości odżywczych. Według ba-
dań prowadzonych we Francji i  doty-
czących tego, jak konsumenci postrze-
gają napoje roślinne, 5 na 10 badanych 
uważa, że mogą one zastąpić mleko. 
I  dalej, co drugi Francuz uważa, że na-
poje roślinne dostarczają tyle samo sub-
stancji odżywczych co mleko, a  1 na 3 
jest przekonany, że roślinne napoje i de-
sery zawierają krowie mleko. Co gorsze 
1 na 5 deklaruje, że są one odpowiednie 
dla niemowląt1[2]! 
W przeszłości, kiedy weganizm był zja-
wiskiem niszowym, a  alternatywne 
produkty były dostępne tylko w wyspe-
cjalizowanych sklepach, problem nie 
był tak istotny. Kiedy dieta wegańska 
zyskała większą popularność, znacząco 
wzrosła liczba produktów przeznaczo-
nych dla wegan i  zaczęły być one do-
stępne w  tradycyjnych sklepach. Dziś 
na ich pułkach stoją koło siebie produk-
ty oryginalne i  te próbujące je udawać. 
Według niedawno przeprowadzonych 
w  Zjednoczonym Królestwie badań; 1 
na 5 wegetarian porzucił dietę roślinną 
z powodu wprowadzających w błąd ety-
kiet2[3]. W takich okolicznościach wyko-
rzystywanie konceptów i  elementów 
kulturowych wywodzących się z  ga-

1[2] http://www.agra.fr/lait-et-boissons-v-g-tales-le-cniel-alerte-sur-les-risques-de-confusion-art446516-6.html 
2[3] https://metro.co.uk/2018/10/15/vegetarians-and-vegans-are-accidentally-eating-animal-products-because-of-unclear-labels-8038565/?ito=cbshare 

stronomii używającej mleka i mięsa nie 
będzie zbyt przydatne. Bardziej ambit-
nym i  zrównoważonym rozwiązaniem 
będzie inwestowanie w  działania mar-
ketingowe, które stworzą prawdziwie 
alternatywną kulturę kulinarną z  prze-
pisami opartymi o produkty roślinne. 
Unikać nieuzasadnionego przywłasz-
czania – nazwy mięsne i  mleczne są 
głęboko zakorzenione w  naszym kul-
turowym dziedzictwie. „Masło”, „ser”, 
„mleko”, „bekon”, „szynka, „carpaccio”, 
„stek”, „filet”, „kotlet: czy „salami” to 
tradycyjne nazwy, które towarzyszą 
nam od wieków. Nikt nie musi dziś wy-
jaśniać, co kryje się za nimi czy czego 
można oczekiwać, kupując je. Z tego po-
wodu aż do dziś te nazwy nie wymagały 
ochrony. Były naszym wspólnym dzie-
dzictwem – w odróżnieniu od specjałów 
lokalnych, dla ochrony których stworzo-
no chronione oznaczenia geograficzne 
(ChOG) i  chronione nazwy pochodze-
nia (ChNP). Powinniśmy wykazać się 
konsekwencją i  wprowadzić podobną 
ochronę dla „zwyklejszych” produktów. 
Wraz z pojawieniem się na szeroką skalę 
działań marketingowych promujących 
podobne do nich produkty, to wspólne 
dziedzictwo zostało zagrożone. Prze-
mysł produkujący te imitacje korzysta 
w  pewnym stopniu z  luki w  europej-
skich przepisach i  przywłaszcza sobie 
te bardzo znane nazwy w celu realizacji 
swoich własnych interesów. W  celu jej 
zlikwidowania eurodeputowani i  rządy 
państw członkowskich zdecydowały się 
na podjęcie działań, a Europejski Trybu-
nał Sprawiedliwości opublikował przy-
kłady. Możemy wyłącznie z  radością 
podejść do okazanej woli ochrony dóbr 
wspólnych. 
Być kreatywnym, być uczciwym – sek-
tor zajmujący się produkcją imitacji po-
chodzenia roślinnego uważa się za kre-
atywny i modny. Decyzja Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości dotycząca 
interpretacji przepisów prawnych do-
tyczących ochrony nazw produktów 
mlecznych oraz wola eurodeputowa-
nych, aby stworzyć przepisy dotyczące 
nazw produktów mięsnych nie powinny 
być postrzegane przez ten nowy prze-
mysł nie jako atak, ale jako okazja, aby 

stworzyć nowe nazwy, dbając o  konsu-
mentów i sukces finansowy. Jeśli lobby-
ści działający na rzecz sektora produku-
jącego produkty roślinne uważają, że na-
zwa produktu mięsnego „zawiera ważne 
informacje dotyczące tekstury czy sma-
ku”, to – jesteśmy przekonani – że wiele 
pomysłów i  gier słownych może z  suk-
cesem uwzględnić te aspekty. Pozwólcie 
Państwo, że przytoczymy przykład z hi-
storii, aby dowieść tego, że jest to możli-
we: sukces „margaryny”.  Margaryna po-
wstała we Francji w roku 1869 w ramach 
konkursu ogłoszonego przez Napoleona 
III, którego celem był stworzenie alterna-
tywy dla masła będącego w tamtych cza-
sach dobrem rzadkim, drogim i trudnym 
do przechowywania. Francuski aptekarz, 
Mège-Mouriès, używając tłuszczu woło-
wego, mleka i wody stworzył biały krem, 
który nazwał „margaryną” (z  gr. mar-
garon [biała perła] + gliceryna). Po opa-
tentowaniu produktu (1872) promocja 
margaryny sprawiła, że produkt ten stał 
się światowym bestsellerem. Aby stwo-
rzyć odpowiednią reputację produktu 
i wychwalać jego smak, producenci mar-
garyny nie musieli uciekać się do nazwy 
„roślinne czy zwierzęce masło”.
Stworzenie wielu kreatywnych koncep-
cji marketingowych i  produktów, które 
nie będą kopiować istniejących już pro-
duktów mięsnych i mlecznych jest tak-
że sposobem pozwalającym zmierzyć 
się z  największym paradoksem charak-
teryzującym sektor produktów pocho-
dzenia roślinnego, które często chcą 
udawać produkty mięsne. Sektor, który 
ma ambicję wpisania się w główny nurt 
nie musi naśladować istniejących pro-
duktów!
Według nas walka o  nazwy produktów 
mięsnych nie jest „walką z”, a  „walką 
w  imię”. Walką w  imię konsumentów, 
w  imię zachowania tradycyjnych nazw 
oraz walką w imię bardziej kreatywnego 
sektora produktów wegańskich. Rolnicy 
i spółdzielnie rolnicze zapewniają moż-
liwość korzystania ze zdrowej, zrów-
noważonej i  zdywersyfikowanej diety, 
w  skład której powinny wchodzić za-
równo produkty roślinne, jak i zwierzę-
ce – tak, jak jest zapisane w zaleceniach 
żywieniowych.

http://www.agra.fr/lait-et-boissons-v-g-tales-le-cniel-alerte-sur-les-risques-de-confusion-art446516-6.html
https://metro.co.uk/2018/10/15/vegetarians-and-vegans-are-accidentally-eating-animal-products-because-of-unclear-labels-8038565/?ito=cbshare
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Miesiąc sierpień to także ten, który głęboko 
i  nieodzownie związany z  historią życia i  po-
sługi jednego z  największych Polaków – Sługi 
Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Mie-
siąc sierpień to bowiem jego miesiąc urodzin 
(3 sierpnia 1901 roku), święceń kapłańskich (3 
sierpnia 1924 roku) ale także miesiąc Jasnogór-
skich Ślubów Narodu Polskiego, które miały 
miejsce 63. lata temu 26 sierpnia 1956 roku.

Tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskie-
go napisał kard. Stefan Wyszyński w  czasie 
swojego uwięzienia w  Komańczy. Śluby zo-
stały złożone przez Naród polski 26 sierpnia 
1956 r. na Jasnej Górze. Natomiast 26 sierpnia 
2012 r. przed wejściem do Kaplicy Cudownego 
Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze prymas 
Polski abp Józef Kowalczyk odsłonił tablicę 
z tekstem Ślubów z 1956 r., ufundowaną przez 
Instytut Prymasa Wyszyńskiego, z  okazji 70. 
rocznicy jego istnienia.

Wielka Boga-Człowieka Matko, Bogarodzico 
Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo 
świata i Polski Królowo. 
Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, 
w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzie-
ci Narodu Polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi 
przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, 
pełni tych samych uczuć miłości, wierności 
i nadziei, jakie ożywiały ongiś ojców naszych. 
Królowo Polski – przyrzekamy! 
My, Biskupi Polscy i  Królewskie Kapłaństwo, 
lud nabyty Zbawczą Krwią Syna Twego, przy-
chodzimy, Maryjo, znów do Tronu Twego, Po-
średniczko Łask Wszelkich, Matko Miłosierdzia 
i wszelkiego pocieszenia. 
Przynosimy do stóp Twoich całe wieki naszej 
wierności Bogu, Kościołowi Chrystusowemu 
– wieki wierności szczytnemu posłannictwu 
Narodu, omytego w wodach Chrztu św. 
Składamy u  stóp Twoich siebie samych 
i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie 
i  domostwa, zagony polne i  warsztaty pracy, 
pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli na-
szej, drgnienia serc i porywy woli. 
Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś 
była nam Dziewicą Wspomożycielką wśród 
chwały i  wśród straszliwych klęsk tylu poto-
pów. Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w po-
czuciu winy, że dotąd nie wypełniliśmy ślubów 
i przyrzeczeń ojców naszych. 
Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miło-
sierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, 
które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi 
serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci 
Ludu Bożego. 
KRÓLOWO POLSKI, ODNAWIAMY DZIŚ ŚLUBY 
PRZODKÓW NASZYCH I CIEBIE ZA PATRONKĘ 

NASZĄ I ZA KRÓLOWĘ NARODU POLSKIEGO 
UZNAJEMY. 
Zarówno siebie samych, jak wszystkie ziemie 
polskie i wszystek Lud polecamy Twojej szcze-
gólnej opiece i obronie. 
Wzywamy pokornie Twej pomocy i miłosierdzia 
w  walce o  dochowanie wierności Bogu, Krzy-
żowi i  Ewangelii, Kościołowi świętemu i  jego 
Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej, Chrześci-
jańskiej Przedniej Straży, poświęconej Twoje-
mu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. 
Pomnij, Matko, Dziewico, przed Obliczem Boga, 
na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal po-
zostać Królestwem Twoim pod opieką Najlep-
szego Ojca wszystkich narodów ziemi.
Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w  na-
szej mocy, aby Polska była rzeczywistym kró-
lestwem Twoim i  Twojego Syna, poddanym 
całkowicie pod Twoje panowanie, w  życiu 
naszym osobistym, rodzinnym, narodowym 
i społecznym. 
Lud mówi: Królowo Polski – przyrzekamy!
Matko Łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec 
w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródła 
Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z  nas żył 
w  łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby 
cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał 
się Domem Bożym i  Bramą Niebios dla poko-
leń wędrujących przez polską ziemię – pod 
przewodnictwem Kościoła katolickiego – do 
wiecznej Ojczyzny. 
Lud mówi: Królowo Polski – przyrzekamy!
Święta Boża Rodzicielko i  Matko Dobrej Rady. 
Przyrzekamy Ci z  oczyma utkwionymi w  żłó-
bek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na 
straży budzącego się życia. Walczyć będziemy 
w  obronie każdego dziecięcia i  każdej kołyski 
równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt 
i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. 
Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli 
śmierć zadać bezbronnym. 
Dar życia uważać będziemy za największą ła-
skę Ojca Wszelkiego Życia i  za najcenniejszy 
skarb Narodu. 
Lud mówi: Królowo Polski – przyrzekamy!
Matko Chrystusowa i Domie Boży. Przyrzekamy 
Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, 
bronić godności kobiety, czuwać na progu ogni-
ska domowego, aby przy nim życie Polaków było 
bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzi-
nach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, 
bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umy-
sły i  serca dzieci ducha Ewangelii i  miłości ku 
Tobie, strzec Prawa Bożego, obyczajów chrze-
ścijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wycho-
wać młode pokolenie w wierności Chrystusowi, 
bronić go przed bezbożnictwem i  zepsuciem 
i otoczyć czujną opieką rodzicielską. 

Lud mówi: Królowo Polski – przyrzekamy!
Zwierciadło Sprawiedliwości. Wsłuchując się 
w  odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy 
Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chry-
stusem Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie 
pracować nad tym, aby w  Ojczyźnie naszej 
wszystkie Dzieci Narodu żyły w miłości i spra-
wiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas 
nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. 
Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie 
plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspól-
nym dachem Domostwa naszego nie było głod-
nych, bezdomnych i płaczących. 
Lud mówi: Królowo Polski – przyrzekamy!
Zwycięska Pani Jasnogórska. Przyrzekamy sto-
czyć pod Twoim sztandarem najświętszy i naj-
cięższy bój z naszymi wadami narodowymi. 
Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu 
i  lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu 
i rozwiązłości. 
Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i  su-
mienności, pracowitości i oszczędności, wyrze-
czenia się siebie i wzajemnego poszanowania, 
miłości i sprawiedliwości społecznej. 
Lud mówi: Królowo Polski – przyrzekamy!
Królowo Polski, ponawiamy śluby Ojców na-
szych i  przyrzekamy, że z  wszelką usilnością 
umacniać i  szerzyć będziemy w  sercach na-
szych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeń-
stwo do Ciebie.
Bogurodzico Dziewico, wsławiona w  tylu 
świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Ja-
snogórskiej Stolicy. Oddajemy Tobie szczegól-
nym aktem miłości każdy polski dom i  każde 
polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała 
w  ustach naszych dnia każdego, a  zwłaszcza 
w dni Twoich świąt. 
Przyrzekamy Ci iść w ślady Twoich cnót, Mat-
ko-Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą 
wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia. 
Lud mówi: Królowo Polski – przyrzekamy!
W  wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy 
ŻYWE WOTUM NARODU, milsze Ci od grani-
tów i brązów. Niech nas zobowiązują do godne-
go przygotowania serc naszych na Tysiąclecie 
Chrześcijaństwa Polski. 
W  przededniu Tysiąclecia Chrztu Narodu na-
szego chcemy pamiętać o  tym, że Ty pierw-
sza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia 
z  grzechu, że Ty pierwsza stanęłaś w  obronie 
maluczkich i łaknących i okazałaś światu Słoń-
ce Sprawiedliwości, Chrystusa Boga naszego. 
Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką na-
szej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu 
Macierzyńskim najpewniej rozpoznamy Syna 
Twego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną 
dłonią. 
Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w ser-
cach naszych i  złóż przed Obliczem Boga 
w  Trójcy Świętej Jedynego. W  Twoje dłonie 
składamy naszą przeszłość i  przyszłość, całe 
nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna 
Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu. 
Prowadź nas poprzez poddaną Ci Ziemię Pol-
ską do bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu 
nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosła-
wiony Owoc żywota Twego. Amen.

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego
Za nami miesiąc sierpień – czas żniw i dziękczynienia Panu Bogu 
za plony. Za nami coroczne dożynki na Jasnej Górze 
w Częstochowie dlatego warto wspomnieć o Jasnogórskich 
Ślubach Narodu Polskiego, których tekst napisał Sługa Boży Stefan 
Kardynał Wyszyński.



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


