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PROGRAM OGÓLNOPOLSKICH OBCHODÓW 146. ROCZNICY URODZIN WINCENTEGO WITOSA
11:00 – Uroczysta Msza Święta koncelebrowana w intencji Ojczyzny i Polskich rolników w Kościele Parafialnym 

w Wierzchosławicach

12:10 – Przejście uczestników uroczystości ze sztandarami i złożenie kwiatów na grobie Wincentego Witosa 
w Wierzchosławicach

13:00 – Konferencja naukowa w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach
• Otwarcie konferencji i powitanie Gości i uczestników – Wojciech Włodarczyk, Przewodniczący 
  Małopolskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”
• Wystąpienie Teresy Hałas Przewodniczącej NSZZ RI ,,Solidarność”, Poseł na Sejm RP
• Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
• Wystąpienie Komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego
• "Wincenty Witos jeden z ojców niepodległości",  dr Mateusz Szpytma, Zastępca Prezesa Instytutu 

Pamięci Narodowej  

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Rolników Indywidualnych „Solidarność”

zaprasza na 
Uroczystości z okazji 146. rocznicy urodzin Wincentego Witosa,

które odbędą się 19 stycznia 2020 r. o godz. 11.00
w Kościele Para�alnym w Wierzchosławicach

NSZZ RI

NSZZ
ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Współorganizatorzy

Powiat Tarnowski Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Krakowie

Patronat Medialny

Telewizja Trwam Radio Maryja RDN MałopolskaR

„Fundamentem państwa
musi być obywatel wolny,
świadomy i ze swego losu zadowolony”

- Wincenty Witos

Przewodniczący Małopolskiej Rady
Wojewódzkiej NSZZ RI Solidarność

Wojciech Włodarczyk

Przewodnicząca NSZZ RI Solidarność
Poseł na Sejm RP

Teresa Hałas
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Konferencję otworzyła i  poprowa-
dziła Przewodnicząca Związku Teresa 
Hałas. Wśród panelistów byli Aleksan-
dra Szelągowska, zastępca dyrektora 
w  Departamencie Finansów Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Aleksan-
dra Seliga-Piórkowska, naczelnik Wy-
działu Polityki Wodnej, Departament 
Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądo-
wej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i  Żeglugi Śródlądowej, dr hab. Marietta 
Janowicz-Lomott Szkoła Główna Han-
dlowa w  Warszawie oraz Piotr Narloch, 
przewodniczący Komisji Ubezpieczeń 
Rolnych Polskiej Izby Ubezpieczeń. 
Obecni byli również przedstawiciele 
władz rządowych i  samorządowych 
m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Jan Krzysztof Ardanowski, Poseł na 
Sejm RP Jan Duda  oraz Poseł na Sejm 
RP Robert Telus, Przewodnicząca Sej-
mowej Komisji Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi.

W czasie swojej prezentacji dotyczą-
cej zmian w prawie w zakresie ubezpie-
czeń w rolnictwie Pani Aleksandra Sze-
lągowska, zastępca dyrektora w  Depar-

Konferencja 
„Jak zwiększyć powszechność 
ubezpieczeń w rolnictwie”
3 grudnia 2019 roku w Warszawie w hotelu Novotel odbyła się konferencja „Jak zwiększyć powszech-
ność ubezpieczeń  w rolnictwie”, zorganizowana przez NSZZ RI „Solidarność” oraz Fundację Wspiera-
nia Ubezpieczeń Wzajemnych. 

tamencie Finansów Ministerstwa Rol-
nictwa i  Rozwoju Wsi, poruszyła kwe-
stie dotyczące zapisów ustawy o  ubez-
pieczeniach upraw rolnych i  zwierząt 
gospodarskich i  przedstawiła definicje 

niekorzystnych zjawisk atmosferycz-
nych objętych ubezpieczeniem z dopła-
tami do składek ubezpieczenia, warun-
ki dostępu do 65 % dopłat do składek 
z  tytułu zawarcia umów ubezpieczenia 
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od ryzyka wystąpienia  skutków nie-
korzystnych zjawisk atmosferycznych, 
wysokość granicznych stawek taryfo-
wych, do których stosowane są dopłaty 
oraz sankcje za brak obowiązkowego 
ubezpieczenia 50 % upraw rolnych, na 
które producent rolny otrzymuje do-
płaty bezpośrednie od co najmniej 1 ry-
zyka. Ponadto Pani dyrektor Szelągow-
ska przedstawiła efekty ubezpieczeń, 
powierzchnie ubezpieczonych upraw 
rolnych, porównanie wypłat odszkodo-
wań w  stosunku do wpłacanych skła-
dek oraz podsumowując wystąpienie 
przedstawiła założenia do nowelizacji 
ustawy  o  ubezpieczeniach upraw rol-
nych i  zwierząt gospodarskich. Kolejny 
wykład dotyczący rozwiązań systemo-
wych w  ubezpieczeniach wzajemnych 
w rolnictwie zawierał pojęcie komplek-
sowego systemu finansowania strat 
w  rolnictwie, co on oznacza i  jaki jest 
udział państwa w  jego tworzeniu. Pani  
dr hab. Marietta Janowicz-Lomott 
przedstawiła m.in. sytuację na europej-
skim rynku produktów rolnych, zarzą-
dzanie ryzykiem w gospodarstwach rol-
nych a  WPR, co doprowadziło do wnio-
sków iż branża rolnicza będzie zawsze 
postrzegana jako ta szczególnie narażona 
na ryzyko pogodowe. W  konsekwencji 
stosuje się bardziej lub mniej skutecznie 
rozwiązania ubezpieczeniowe. 

Tradycyjne rozwiązania, przy znacz-
nych wahaniach szkodowości, mogą 
okazywać się nie wystarczająco efek-
tywne i  skuteczne. Wzajemność ubez-
pieczeniowa dobrze wpisana w  system 
ubezpieczeniowy może stać się jego 

niezbędnym elementem, poszukiwanie 
nowych rozwiązań musi odbywać się 
z udziałem zarówno rolników, organiza-
cji rolniczych jak i  funkcjonujących na 
danym rynku zakładów ubezpieczeń. 
Kolejna prezentacja Piotra Narlocha, 
przewodniczącego Komisji Ubezpie-
czeń Rolnych Polskiej Izby Ubezpieczeń 
dotyczył statusu i  wspólnych wyzwań 
w  ubezpieczeniach rolniczych. W  tej 
prezentacji między innymi zobrazowa-
na została skala ubezpieczonych, ubez-
pieczona powierzania w innych krajach, 
wypłata odszkodowań na przestrzeni 
dekady w  latach 2008-2018 oraz funk-
cje gospodarczo-społeczne, które ma 
spełnić system ubezpieczeń rolnych. 
Ostatniej prezentacji dokonała Aleksan-
dra Seliga-Piórkowska, naczelnik Wy-
działu Polityki Wodnej, Departament 
Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądo-
wej  z Ministerstwa Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej. Wykład dotyczył 
m.in. przeciwdziałaniu klęskom w  rol-
nictwie i  zobrazował program przeciw-
działania niedoboru wody na lata 2021-
2027 z perspektywą do roku 2030 oraz 

przedstawiony został plan przeciwdzia-
łania skutkom suszy. Ponadto zostały 
nakreślone zasoby wodne w Polsce oraz 
aktualny stan retencji wód w kraju. Kon-
ferencja cieszyła się dużym zaintereso-
waniem wśród członków Związku oraz 
zaproszonych gości czego dowodem 
była rozbudowana dyskusja nt. ubez-
pieczeń rolniczych i  perspektyw z  tym 
związanych. Podsumowania na zakoń-
czenie konferencji dokonała Pani poseł 
Teresa Halas i Jarosław Bierecki, prezes 
Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wza-
jemnych. Pan Prezes Bierecki wyraził 
nadzieję na dalszą współpracę z  NSZZ 
RI „Solidarność” i wspólne działania ma-
jące na celu informacje, szkolenia oraz 
edukację rolników. 

Posiedzenie Rady Krajowej 
NSZZ RI „Solidarność”

Bezpośrednio po konferencji odby-
ło się posiedzenie Rady Krajowej NSZZ 
RI „Solidarność”. Zastępcą przewod-
niczącego obrad został wybrany Jerzy 
Chróścikowski, sekretarzem Pani Han-
na Galicz. W skład komisji mandatowo-
-skrutacyjnej weszli Janusz Walczak, 
Marek Boruc, Edward Kosmal, Janusz 
Wałaszek. Komisja Uchwał i  Wniosków 
w  składzie - Andrzej Miąsko, Jan Bo-
dak oraz Jan Zawisza. Przewodniczą-
ca przedstawiła informację z  bieżącej 
działalności Związku od ostatniego po-
siedzenia Rady Krajowej, które miało 
miejsce 31 sierpnia br. w Częstochowie. 
Przewodnicząca podsumowała uczest-
nictwo Związku w  pracach Copa Coge-
ca w  Brukseli, wspomniała o  gali XVII 
Ogólnokrajowego Konkursu Bezpiecz-
ne Gospodarstwo Rolne. NSZZ RI „Soli-
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darność” ufundował nagrodę w  wyso-
kości 2 000 zł dla laureata konkursu.
Pani Przewodnicząca podsumowała 
również złożenie podpisów pod Ini-
cjatywą EAT ORGINAL WIEM CO JEM- 
CAŁA PRAWDA NA TALERZU .  
Następnie Jerzy Chróścikowski został 
poproszony o  podsumowanie pracy 
w  ramach Copa Cogeca. Stwierdził, 
że uczestnictwo w  tych spotkaniach 
i  współpraca międzynarodowa jest 
niezmiernie ważne. Jesteśmy Związ-
kiem, który angażuje się w  prace grup 
zadaniowych. Zrelacjonował ostatnie 
posiedzenie Prezydium Copa Cogeca, 
w którym gościnnie uczestniczył nowo 
wybrany Komisarz ds. rolnictwa UE 
Janusz Wojciechowski. Jerzy Chróści-
kowski poinformował, że podczas po-
siedzenia zablokował zmianę statutu 
Prezydium Copa. Podczas posiedzenia 
wybrano Krajową Komisję Zjazdową 
w skład której weszli: Stanisław Anders, 
Wojciech Włodarczyk, Marek Boruc, 
Józef Sikorski, Tomasz Obszański oraz 
Andrzej Miąsko. Powołano Komisję Sta-
tutową w  składzie: Jerzy Chróścikow-
ski, Edward Kosmal, Elżbieta  Miziolek, 
Janusz Walczak oraz Hanna Galicz. Na-
tomiast ostatnią, programową komisje 
reprezentują: Andrzej Babul, Ryszard 
Majewski, Marek Boruc, Jerzy Bednarz, 
Aleksander Tadych oraz Edward Ko-
smal. Szeroko omawianą kwestią był 
problem ASF, w tej sprawie szczegółowo 
wypowiadał się przybyły na posiedze-
nie Rady Minister Rolnictwa Jan Krzysz-

tof Ardanowski. Teraz jest moment kry-
tyczny. To najlepszy czas, aby przepro-
wadzić depopulację dzików – podkreślił 
minister informując jednocześnie, że 
będą wprowadzone niezbędne zmiany 
prawne, by odstrzał dzików był skutecz-
ny. Szef resortu rolnictwa omówił rów-
nież negocjacje z Brukselą, które wcho-
dzą w  fazę decydującą- teraz dopiero 
rozpoczyna się rzeczywiście poważna 
rozgrywka o  wyrównanie wsparcia – 
dodał minister. Ardanowski  zwrócił 
uwagę, że już od 2015 roku Unia Euro-

pejska zaczęła wspierać małe gospodar-
stwa ograniczając środki na duże, które 
są po prostu przedsiębiorstwami. Ten 
kierunek zmian jest zbieżny z  naszym 
podejściem, z  budowaniem rolnictwa 
zrównoważonego – stwierdził minister 
Ardanowski. Po raz kolejny potwier-
dził również, że nie będą przedłużane 
umowy z tymi dzierżawcami, którzy nie 
spełnili obowiązku wydzielenia 30 pro-
cent ziemi z dzierżawionego areału. Mi-

nister odniósł się także do problemów 
z suszą. Zwrócił uwagę, że skończyły się 
już środki z pomocy de minimis, a kolej-
ne będą dostępne dopiero po nowym 
roku. Wypłaciliśmy już zaliczki w  po-
czet płatności bezpośrednich w kwocie 
ponad 10,8 mld złotych – poinformował 
szef resortu rolnictwa i  dodał, że w  po-
równaniu z  rokiem ubiegłym jest to 
kwota wyższa o około 1 mld zł. W trakcie 
rozmów minister zwracał ponadto uwa-
gę na konieczność wspólnego poszuki-
wania najlepszych rozwiązań, które po-

zwolą na dalsze reformowanie polskie-
go rolnictwa. Poinformował również 
o  przygotowywanej bardzo głębokiej 
przebudowie ministerstwa, która ma 
na celu dostosowanie jego struktury do 
wymogów współczesności. To samo do-
tyczy funkcjonowania instytutów, aby 
efekty ich pracy lepiej służyły rolnictwu 
i szybciej były wdrażane do praktyki. 

Rada Krajowa podjęła uchwały m.in. 
w sprawie trudnej sytuacji 
w  rolnictwie spowodowaną głównie 
niekorzystnymi warunkami atmosfe-
rycznymi oraz w sprawie rozpowszech-
niania się nowych ognisk ASF u dzików 
na terenie zachodniej Polski.

Rada Krajowa NSZZ RI „Solidarność” 
skupi się teraz na pracach powołanych 
komisji, przygotowaniach zjazdów wo-
jewódzkich pracą nad statutem i progra-
mem Związku. 

Zamykając obrady Przewodnicząca 
Teresa Halas podziękowała wszystkim 
gościom oraz związkowcom za przyby-
cie i uczestnictwo w konferencji  i wyra-
ziła nadzieję na kolejne spotkanie w no-
wym roku.

Jagoda Mazurkiewicz
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Jak każdej zimy, już od kilkunastu 
lat, NSZZ RI „Solidarność” organizuje 
zimowy wypoczynek dla dzieci rolni-
ków ubezpieczonych w  KRUS, który 
dofinansowany jest przez Fundusz 
Składkowy Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników.

Zimowisko 
dla dzieci rolników 2020

W tym roku zapraszamy na zimowy wypoczynek do Zakopanego oraz Poronina

Dom Wczasowy „Jesionkówka” 
w Poroninie, ul. Jesionkówka 7 b
TERMINY TURNUSÓW: 

17.01 -26.01.2020
ferie w województwie: lubelskie, łódzkie, 
podkarpackie, pomorskie, śląskie

***

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
Z BIUREM RADY KRAJOWEJ NSZZ RI 

„SOLIDARNOŚĆ” W WARSZAWIE

tel. 22 622 15 04 
kom. 604 646 344

Pensjonat „HALINA” 
w Zakopanem, Stachonie 28 

TERMINY TURNUSÓW:

11.01 -20.01.2020
ferie w województwie: lubelskie, łódzkie, 
podkarpackie, pomorskie, śląskie

27.01 – 05.02.2020
ferie w województwie: kujawsko-pomor-
skie, lubuskie, małopolskie, świętokrzy-
skie, wielkopolskie

10.02.- 19.02.2020

ferie w województwie: dolnośląskie, ma-
zowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Warunkiem skorzystania z  oferty 
jest podleganie przez co najmniej jed-
nego z rodziców (opiekunów prawnych) 
aktualnemu pełnemu ubezpieczeniu 
w  KRUS. Na nasze zimowisko zapra-
szamy dzieci do 16 roku życia (rocznik 
2004 i młodsze). 

Na naszych uczestników czekają jak 
zawsze: najlepsze ośrodki, atrakcyjny 
program z mnóstwem atrakcji  oraz pro-
fesjonalna i wykwalifikowane kadra.

Wypoczynek  zimowy  w  2020  roku w  ramach promocji zdrowia i  profilaktyki 
zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpiecze-
nia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.
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• Styczeń •

9 stycznia 
odbyło się Prezydium Rady Krajowej, 
w  którym uczestniczyli również przed-
stawiciele Ministerstwa Rolnictwa.  Pre-
zydium podjęło uchwały ws. sytuacji na 
rynku trzody chlewnej,  zmiany ustawy 
o  izbach rolniczych oraz w  sprawie od-
strzału dzików.

20 stycznia
obchody 145. rocznicy urodzin Wincen-
tego Witosa w  Wierzchosławicach pod 
patronatem Pana Premiera Mateusza 
Morawieckiego. Uroczystości rozpoczę-
ły się uroczystą Mszą Świętą koncele-
browaną w intencji Ojczyzny i Polskich 
rolników, gdzie po Mszy zostały złożone 
wieńce na grobie Wincentego Witosa. 
W  dniu uroczystości została zorgani-
zowana również konferencja naukowa, 
gdzie swoje wystąpienia zaprezento-
wali M.IN.; Prezes Rady Ministrów Pan 
Mateusz Morawiecki, Przewodnicząca 
NSZZ RI „Solidarność” Pani Teresa Hałas 
oraz dr Mateusz Szpytma, Zastępca IPN.

Kalendarium najważniejszych 
wydarzeń Związkowych 2019

• Luty •

15 - 16 lutego
w  Warszawie odbyły się uroczystości 
pogrzebowe premiera Jana Olszewskie-
go, w  których uczestniczyły władze 
Związku oraz liczne przybyli Związkow-
cy z całego kraju wraz z pocztami sztan-
darowymi. Wartę Honorową przy trum-
nie w  holu KPRM pełnili związkowcy 
z województwa małopolskiego na czele 
z  przewodniczącym Rady Wojewódz-
kiej Wojciechem Włodarczykiem.

20 lutego
spotkanie inauguracyjne Porozumienia 
Rolniczego, które odbyło się  w Central-
nej Bibliotece Rolniczej w  Warszawie 
z  udziałem Ministra Rolnictwa i  Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy. Z  ramienia 
Związku Przewodnicząca Teresa Hałas 
oraz Senator Chróscikowski. 

24 lutego
Uroczyste obchody rocznicy rolniczych 
strajków w  Ustrzykach Dolnych i  Rze-
szowie, zakończonych podpisaniem 
Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, 
odbyły się br. w  Rzeszowie. Organiza-
torami obchodów był NSZZ RI „Solidar-
ność” oraz Duszpasterstwo Rolników. 
Gospodarzem uroczystości był Prze-
wodniczący Podkarpackiej Rady Wo-
jewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” Pan 
Jerzy Bednarz.

27 lutego
posiedzenie Prezydium Rady Krajowej 
NSZZ RI „Solidarność”. W  spotkaniu 
brali również udział członkowie związ-
kowego Zespołu ds. obrotu ziemią. Wy-
stosowano pismo do Premiera Mate-
usza Morawieckiego o  pilne spotkanie 
w  związku   z  trudną sytuacją w  rolnic-
twie oraz przyjęciem w dniu   14 lutego 
2019 roku   przez   Komitet   Stały Rady   
Ministrów projektu   ustawy o  kształto-
waniu ustroju rolnego oraz o  zmianie 
niektórych innych ustaw, co do których  
Nasz Związek ma zasadne zastrzeżenia.

28 lutego
w  Komisji Europejskiej odbyło się po-
siedzenie Grupy Dialogu Obywatelskie-
go ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Uczestniczył w nim Jerzy Pośpiech.

• Marzec •

7 marca 
w  Copa Cogeca w  Brukseli odbyło się 
posiedzenie grupy ds. Wspólnej Polityki 
Rolnej. Na spotkaniu tym szczegółowo 
omawiano plan strategiczny Wspólnej 
Polityki Rolnej Unii Europejskiej zapre-
zentowanej przez Komisję Europejską. 
Uczestniczył w  nim ekspert Związku 
Jerzy Pośpiech.

12 marca
Posiedzenie grupy zadaniowej Copa Co-
geca ds. Brexitu, w którym uczestniczył 
Jerzy Bednarz.

13 marca
w  Senacie przewodniczący komisji rol-
nictwa i rozwoju wsi Jerzy Chróścikow-
ski zorganizował  konferencję „rolnictwo 
ekologiczne – stan obecny i  perspekty-
wy rozwoju”, w której uczestniczyli nasi 
Związkowcy, m.in. Hanna Galicz, Regina 
Rogacka, Tomasz Obszański.
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17 marca
z  inicjatywy Ryszarda Majewskiego 
przewodniczącego wielkopolskiej rady 
wojewódzkiej odbyły się uroczystości 
„Rolnicy Polscy oddają hołd Powstań-
com Wielkopolskim w  100-lecie Zwy-
cięskiego Powstania” w Gnieźnie. 

19 marca
w  Bydgoszczy odbyły się obchody 38. 
rocznicy Wydarzeń Bydgoskiego Marca 
1981. Organizatorami obchodów byli: 
Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Mar-
szałek Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego, Przewodniczący Kujawsko-Po-
morskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI 
„Solidarność”, Przewodniczący Zarządu 
Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidar-
ność”, Przewodniczący Zarządu Regio-
nu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „So-
lidarność”, Naczelnik Delegatury IPN 
w Bydgoszczy.

25 marca 
w  ramach Funduszu Promocji Mięsa 
Wieprzowego odbyła się w  Minikowie 
konferencja pt.: „Od pola do stołu ku-
jawsko-pomorska wieprzowina, tucz 
bez GMO”. Organizatorzy: Związek wraz 
z kujawsko-pomorskim ODR.

Kwiecień

• 4 kwietnia •
w  Brukseli, w  siedzibie COPA COGECA 
odbyło się posiedzenie grupy roboczej 
„Owoce warzywa”, w  którym uczestni-
czył Krzysztof Krześniak.

9 kwietnia 
pismo do Ministra Rolnictwa ws. ASF, 
w  związku z  podjęciem przez KE de-
cyzji dotyczącej skrócenia okresu 
ważności badań próbek krwi od świń 
z  przeznaczeniem do badań na obec-
ność wirusa ASF. Związek zwrócił się 
do Ministra Rolnictwa z  wnioskiem 
o  podjęcie wszelkich środków praw-
nych mających na celu niewdrożenie 
lub zmianę ww. przepisów bardzo nie-
korzystnych dla polskich producentów 
trzody chlewnej, Związek jedocześnie 
zadeklarował wsparcie na forum insty-
tucji europejskiej (Copa-Cogeca)działań 
pana Ministra w  tej sprawie. Zaapelo-
waliśmy także o  rozważenie decyzji 
finansowych i kadrowych, zwiększają-
cych przepustowość Zakładów Higieny 
Weterynaryjnej badających próbki na 
obecność ASF, a  tym samym wpływa-
jących na szybkość całego procesu, któ-
ry jest tak ważny dla hodowców trzody 
chlewnej z  terenów ASF. Otrzymaliśmy 
odpowiedz 7 maja br. od Sekretarza Sta-
nu Szymona Giżyńskiego, przepis ten 
został przegłosowany pomimo zdecy-
dowanego sprzeciwu strony polskiej, 
polska delegacja jako jedyna głosowała 
przeciwko tej sprawie, przygotowywane 
są procedury mające na celu ogranicze-
nie do minimum ewentualne trudności 
logistyczne, które mogą powstać przy 
przemieszczaniu świń z obszaru objęte-
go ograniczeniami lub obszaru zagroże-
nia w  związku ze skróceniem terminu 
ważności badań. Szczegółowe infor-
macje w  tym zakresie można uzyskać 
w Głównym Inspektoracie Weterynarii. 

10 kwietnia
pismo do Ministra Rolnictwa oraz 
przewodniczącego sejmowej Komisji 
Rolnictwa w  sprawie projektu usta-
wy o  zmianie ustawy o  kształtowaniu 
ustroju rolnego (druk 2398). Związek 
sprzeciwił się powoływaniu ośrodków 
produkcji rolniczej w  zaproponowanej 
przez rząd w  formie oraz całkowitemu 
wyłączeniu spod kontroli obrotu grun-
tami rolnymi na terenach miejskich. 
W konsekwencji z   tej drugiej propozy-
cji rząd się wycofał. Ośrodki produkcji 
rolniczej natomiast będą tworzone, za 
czym głosowała większość Komisji, od 
wielkości co najmniej 50 hektarów.

13-14 kwietnia
w  Toruniu odbył się Toruński Festiwal 
Smaków, podczas wydarzenia miała 
miejsce kampania promocyjna Kujaw-
sko-pomorska wieprzowina – tucz bez 
GMO, projekt sfinansowano z Funduszu 
Promocji Mięsa Wieprzowego.

26 kwietnia
w  następstwie wniosku zgłoszonego 
przez NSZZ RI „Solidarność” podczas 
posiedzenia Prezydium Copa Cogeca 
w Brukseli, Związek wystosował pismo 
do Sekretarza Generalnego Copa Coge-
ca Pekki Pesonena z wnioskiem o pod-
jęcie na forum instytucji europejskich 
działań mających na celu wydłużenie 
terminu ważności badań krwi na obec-
ność ASF u świń. 

• Maj •

6 maja
Posiedzenie Prezydium Rady Krajo-
wej NSZZ RI „Solidarność”. Podczas 
posiedzenia przeanalizowano obecną 
sytuacje w  rolnictwie związaną także 
z występującą suszą rolniczą. 
- w  związku z  występującą suszą rolni-

czą NSZZ RI „Solidarność” ze względu 
na możliwą konieczność przesiewu 
upraw wystąpił do ministra rolnic-
twa Jana Krzysztofa Ardanowskiego 
z  wnioskiem o  wydłużenie terminu 
składania wniosków o  dopłaty bez-
pośrednie.

- ponadto Prezydium w  związku z  wy-
stępującymi już od dwóch lat klęskami 
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żywiołowymi oraz faktycznym braku 
funkcjonowania ustawy o  oddłuże-
niu gospodarstw rolnych wystąpił 
do ministra rolnictwa o  przełożenie 
terminów spłat rat z  tytułu nabycia 
ziemi rolnej z Zasobu Własności Rol-
nej Skarbu Państwa oraz rozpoczę-
cie rozmów na temat zmian ustawo-
wych, które umożliwią wydłużenie 
okresu spłaty zobowiązań względem 
Skarbu Państwa z  tytułu nabycia zie-
mi rolnej w związku z występującymi 
klęskami żywiołowymi.

- Prezydium Związku przyjęło także 
uchwałę dotyczącą gospodarowania 
zasobami wodnymi. Zdaniem Prezy-
dium woda jako strategiczny zasób 
i  dobro narodowe powinna pozosta-
wać w całkowitej jurysdykcji Państwa 
Polskiego. ze względu na trudne wa-
runki związane z suszą i tym samym 
problemy w  gospodarce wodnej, na-
leży zwolnić rolników z opłat za wodę 
w rolnictwie (pobierania wody na cele 
gospodarcze).

11 maja
Piknik „Poznaj Zdrową Żywność” na 
terenie warszawskiego Toru Wyścigów 
Konnych Służewiec. Podczas imprezy 
zbieraliśmy podpisy pod inicjatywą 
obywatelską „Wiem, co jem! Cała praw-
da na talerzu”. 

11 maja
w  Chełmży odbyły się kujawsko-po-
morskie obchody 38.rocznicy rejestracji 
Związku, które zorganizował pan Mi-
chał Grabianka.

11-12 maja 
Lato na Wsi w Minikowie, kolejne wyda-
rzenie w ramach kampanii promocyjnej 
kujawsko-pomorska wieprzowina, tucz 
bez GMO, sfinansowano z  Funduszu 
Promocji Mięsa Wieprzowego.

12 maja
38 rocznica rejestracji Związku roz-
poczęła się mszą św. W  Archikatedrze 
Warszawskiej, następnie konferencja 
odbyła się w  Centralnej Bibliotece Rol-
niczej w  Warszawie. Podczas uroczy-
stości wręczono statuetkę dla Instytutu 
Pamięci Narodowej.

17 maja 
w siedzibie ARiMR w Warszawie odbyło 
się spotkanie z  przedstawicielami Eu-
ropejskiego Trybunału Obrachunko-
wego z Luksemburga. Z ramie Związku 
w spotkaniu udział wzięli Hanna Galicz, 
Jerzy Pospiech oraz Dominik Zawadzki. 
Spotkanie poświęcone było ocenie re-
alizacji zadań programów rolno-środo-
wiskowo-klimatycznych, nałożonych 
przez Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, szczególnie w  zakresie ochrony 
bioróżnorodności w rolnictwie.

18-19 maja
w ramach projektu z Funduszu Promo-
cji Mięsa Wieprzowego Związek pod-
czas Dni Kultury Studenckiej w Lubli-
nie prowadził promocję mięsa i wędlin 
pod hasłem „Zdemaskuj swoje jedze-
nie”. Poza degustacją wędlin pochodzą-
cych od rolników prowadzących rolni-
czy handel detaliczny oraz mięsa z grilla 
dietetyk udzielał informacji na temat 
mięsa i przetworów. Zbierane były rów-
nież podpisy pod inicjatywą.

29 maja 2019
ponowne pismo do Przewodniczących 
wojewódzkich dotyczące zbierania pod-
pisów pod inicjatywą.

31 maja 2019
pismo do Ministra związane z  sytuacja 
stada krów z  Deszczna, poparcie decy-
zji i  podziękowanie za uwzględnienie 
sugestii i  opinii Związku o  odstąpieniu 
od ubicia krów i odizolowania ich celem 
przeprowadzenia badań i  wprowadze-
nia zwierząt do systemu IRZ, 

• Czerwie •

9 czerwca
w  Zamościu odbyły się uroczystości 
w  76. rocznicę ludobójstwa na Woły-
niu, podczas których Związek w ramach 
Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowe-
go zorganizował promocję tradycyjnych 
polskich wędlin. W  trakcie spotkania 
można było skosztować mięso i  kiełba-
sę z  grilla. W  ramach promocji mięsa 
wieprzowego przekazaliśmy także 
200 paczek z  polską, tradycyjną wę-
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dliną osobom pochodzącym z Kresów 
i związanym ze Stowarzyszeniem Wo-
łyńskim.

17 czerwca 2019
Posiedzenie Rady Krajowej z  udziałem 
Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi oraz 
Głównego Lekarza Weterynarii Bogda-
na Kawałko Powołano Radę Programo-
wą Związku w składzie Edward Kosmal, 
Jerzy Bednarz, Aleksander Tadych i Ma-
rek Boruc.

27 czerwca
konferencja z  okazji 4. rocznicy zawie-
szenia zielonego miasteczka zorganizo-
wana w Senacie. W spotkaniu uczestni-
czył: Wicemarszałek Sejmu RP, 

Przewodniczący Klubu Parlamentar-
nego PiS - Ryszard Terlecki, Podsekre-
tarz Stanu w  Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi - Rafał Romanowski, były 
Minister Środowiska - Jan Szyszko oraz 
nasi związkowi koledzy, Parlamentarzy-
ści PiS: Jerzy Chróścikowski, Jan Duda, 
Krzysztof Głuchowski.

27 czerwca
pismo do Premiera Mateusza Morawiec-
kiego sprzeciwiające się podpisaniu 
umowy Marcosur oraz popierający dzia-
łania rządu i  ministra rolnictwa w  tej 
sprawie 

29-30 czerwca
odbyły się Międzynarodowe Targi rol-
no-przemysłowe Agro-Tech w  Miniko-
wie. W trakcie targów przeprowadzono 
kampanię promocyjną Kujawsko-Po-
morska.

30 czerwca
w  Modliszewicach podczas Dni Otwar-
tych w Modliszewicach, działacze NSZZ 
Rolników Indywidualnych „Solidar-
ność” w województwie świętokrzyskim  
przeprowadzili akcję informacyjno 
– promocyjną w  ramach  Europejskiej 
Inicjatywy   Obywatelskiej pt.: „EatORI-
GINAL! Unmask your food” („Wiem, co 
jem! Cała prawda na talerzu”). Działanie 
to zostało przeprowadzone w  Woje-
wódzkim Ośrodku Dworactwa Rolni-
czego w  Modliszewicach, gdzie człon-
kowie Rady Wojewódzkiej: Jan Zawisza, 
Artur Konarski i  Mariusz Warzyło zbie-
rali podpisy i  informowali o  słuszności 
tej inicjatywy.

• Lipiec •

11 lipca 2019
Wniosek NSZZ RI „Solidarność” doty-
czący wypłaty zaliczek płatności bez-
pośrednich za 2019 rok. Zawnioskowa-
liśmy o  wcześniejsze wypłaty zaliczek, 
zwiększenie zaliczek do 70 % oraz wy-
płatę zaliczek rolnikom wyznaczonym 
do kontroli na miejscu  

15 - 16 lipca
wizyta studyjna delegacji Francuskiej 
FNSEA. Spotkanie na Rynku Bronisze, 
Wizyta w  gospodarstwie Witkowski 
Group, spotkanie Parlamentarnej grupy 
polsko-francuskiej w  Senacie z  udzia-
łem Ministra Rolnictwa 

21 lipca 2019
wspólny komunikat Solidarność i  FN-
SEA ws. wspólnej polityki rolnej i  Mer-
cosur

• Sierpień •

9 sierpnia
wniosek do Ministra Rolnictwa ws. po-
szerzenia obszarów objętych skupem 
interwencyjnym z związku z ASF

20 sierpnia
posiedzenie Prezydium z  udziałem 
Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi. 
Głównym tematem  posiedzenie były: 
bieżąca sytuacja w  rolnictwie oraz na 
poszczególnych rynkach rolnych ze 
szczególnym uwzględnieniem działań 
rządu a także temat propozycji Związku 
do programu rolnego Prawa i  Sprawie-
dliwości
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29 sierpnia 
odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa na 
pismo z dnia 9 sierpnia, realizując wnio-
sek NSZZ RI „Solidarność” ministerstwo 
poszerzy obszary objęte specustawą do-
tyczącą wirusa afrykańskiego pomoru 
świń (ASF), która pozwala na skup pu-
bliczny (tzw. skup interwencyjny) trzo-
dy z obszarów objętych ASF. W przygo-
towanym projekcie rozporządzenia zna-
lazły się nowe obszary, na których wirus 
ASF wystąpił na przestrzeni bieżącego 
roku. Informację taką przekazał Podse-
kretarz Stanu w  Ministerstwie Rolnic-
twa i  Rozwoju Wsi Rafał Romanowski, 
odpowiadając na pismo Przewodniczą-
cej NSZZ RI „Solidarność”.

31 sierpnia 
w Częstochowie odbyło się posiedzenie 
Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. 

W  sobotę zorganizowaliśmy również 
„Akcję promocyjną polskiej kanapki 
czyli wołowy kotlet w  bułce z  polskiej 
piekarni” podczas Krajowej Wystawy 
Rolniczej w Częstochowie.

• Wrzesień •

6 września 
Związek zaopiniował pozytywnie pro-
jekt rozporządzenia dotyczący zaliczek 
na płatności bezpośrednie. Rozporzą-
dzenie realizuje nasz postulat przekaza-
ny ministrowi rolnictwa w dnia 11 lipca 
br.

12 września 
Jerzy Chróścikowski, zastępca Przewod-
niczącej Związku wraz z  dyrektorem 
Biura RK NSZZ RI „Solidarność” uczest-
niczyli w Brukseli w posiedzeniu Prezy-
dium Copa-Cogeca.

15-16 września 
w Spale odbyły się tradycyjnie Dożynki 
Prezydenckie, które zgromadziły tłumy 
rolników z  całego kraju. Władze Związ-
ku reprezentował Grzegorz Cymiński 
Dyrektor Biura Rady Krajowej NSZZ RI 
„Solidarność”.

16 września 
podsumowanie prac w zespołach Poro-
zumienia Rolniczego, spotkanie odbyło 
się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi.

20 września 
podczas Międzynarodowych Targach 
Agro Show w Bednarach koło Poznania 
odbyła się Gala XVII Ogólnokrajowego 
Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne. NSZZ RI „Solidarność” ufundo-
wał nagrodę w  wysokości 2 000 zł dla 
Laureata Konkursu, voucher w imieniu 
Przewodniczącej Związku wręczyła 
Pani Regina Rogacka Przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej NSZZ RI „Solidar-
ność”.

18-20 września
września w  Kopenhadze odbyła się 39. 
Konferencja Rolnicza Ameryka Północ-
na – Unia Europejska w  Danii. Jest to 
cykliczne spotkanie, odbywające się co 
dwa lata miedzy organizacjami rolni-
czymi i  spółdzielczymi z  Unii Europej-
skiej, Stanów Zjednoczonych, Meksyku 
i Kanady.

30 września 
Alekander Tadych uczestniczył w  uro-
czystości wręczenia znaków Poznaj 
Dobrą Żywność podczas targów Polagra 
Food na MTP w Poznaniu.

• Październik •

23 października
w siedzibie Biura Rady Krajowej w War-
szawie odbyło się kolejne posiedzenie 
Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „So-
lidarność”. W  obradach uczestniczyli 
przedstawiciele resortu Ministerstwa 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi – Dyrektor 
Departamentu Rynków Rolnych – Jerzy 
Dąbrowski, Łukasz Kowalczyk i  Kata-
rzyna Średnicka oraz Zastępca Dyrek-
tora w Departamencie Finansów – Alek-
sandra Szelągowska.
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28 października
posiedzenie grupy zadaniowej Copa 
i Cogeca ds. Brexitu odbyło się Z ramie-
nia NSZZ RI „Solidarność” w  posiedze-
niu uczestniczył Pan Jerzy Bednarz, 
członek Prezydium Związku.

• Listopad •

21 listopada
w  Minikowie odbyła się konferencja 
pn. „Kujawsko-pomorska wieprzowi-
na – jakość i  współpraca” w  ramach 
projektu „Kampania promocyjna ku-
jawsko pomorska wieprzowina, tucz 
bez GMO”. Projekt został realizowany 
przez Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy Rolników Indywidualnych 
„Solidarność” przy współudziale z  Ku-
jawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradz-
twa Rolniczego w Minikowie i został Sfi-
nansowany z Funduszu Promocji Mięsa 
Wieprzowego. Była to konferencja pod-
sumowująca 8 imprez targowych, gdzie 
promowana była regionalna  wieprzo-

wina. Wykład podsumowujący projekt 
wygłosiła Anna Mońko, starszy specja-
lista ds. produkcji zwierzęcej, KPODR 
w Minikowie.

28 listopada
posiedzenie Prezydium COPA COGECA, 
w  którym uczestniczył nowo wybrany 
komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Woj-
ciechowski. Podczas swojego wystąpie-
nia do liderów europejskich organizacji 
rolniczych zrzeszonych w  COPA CO-
GECA Komisarz Janusz Wojciechowski 
mówił o potrzebie współpracy na rzecz 
silnej przyszłej WPR i zwiększeniu środ-
ków budżetowych w przyszłej perspek-
tywie w sytuacji nakładania nowych zo-
bowiązań na rolników. Komisarz odwie-
dził również biuro polskich organizacji 
i spotkał się z polską delegacją. Z ramie-
nia NSZZ RI „Solidarność” w  posiedze-
niu udział biorą Jerzy Chróścikowski, 
zastępca Przewodniczącej Związku oraz 
Grzegorz Cymiński, dyrektor Biura Rady 
Krajowej NSZZ RI „Solidarność”.

• Grudzień •

3 grudnia
w Warszawie odbyła się konferencja pt.: 
„Jak zwiększyć powszechność ubezpie-
czeń w rolnictwie” zorganizowana przez 
NSZZ RI „Solidarność” oraz Fundację 
Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych. 
Spotkanie otworzyła Przewodnicząca 
NSZZ RI „Solidarność”,  Poseł na Sejm 
RP Teresa Hałas. Bezpośrednio po kon-
ferencji obradowała Rada Krajowa NSZZ 
RI „Solidarność”.

1. Rozporządzenie Rady Ministrów 
w sprawie stawki zwrotu podatku akcy-
zowego zawartego w  cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do produk-
cji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r.  

Rozporządzenie określa stawki 
zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr 
oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej na 2020 r. Wyko-
nanie upoważnienia zawartego w  art. 
4 ust. 4 ustawy z  dnia 10 marca 2006 
r. o  zwrocie podatku akcyzowego za-
wartego w  cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rol-
nej, zgodnie z  którym Rada Ministrów 
określa, w  drodze rozporządzenia, co-
rocznie, w terminie do dnia 31 grudnia, 
stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju 
napędowego na rok następny, mając na 

Przepisy obowiązujące 
od 1 stycznia 2020 roku

względzie projekt ustawy budżetowej 
na następny rok i obowiązującą stawkę 
podatku akcyzowego od oleju napędo-
wego.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów 
w  sprawie wysokości dopłat do skła-
dek ubezpieczenia upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich w 2020 r. - 

Rozporządzenie określa wysokość 
dopłat do składek z  tytułu ubezpiecze-
nia upraw rolnych i  zwierząt gospo-
darskich wymienionych w  art. 3 ust. 
1 ustawy z  dnia 7 lipca 2005 r. o  ubez-
pieczeniach upraw rolnych i  zwierząt 
gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) 
na rok 2020. Zgodnie z  wytycznymi 
Unii Europejskiej w  sprawie pomocy 
państwa w  sektorach rolnym i  leśnym 

oraz na obszarach wiejskich w  latach 
2014–2020 intensywność pomocy nie 
może przekroczyć 65% kosztów skła-
dek ubezpieczeniowych. Mając na uwa-
dze powyższe w projekcie rozporządze-
nia zaproponowano wysokość dopłat 
do składek ubezpieczenia w wysokości 
65% składki, zarówno w  przypadku 
upraw rolnych jak i  zwierząt gospodar-
skich.

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi w  sprawie maksymal-
nych sum ubezpieczenia dla poszcze-
gólnych upraw rolnych i  zwierząt go-
spodarskich na 2020 r.

Rozporządzenie określa maksymal-
ne sum ubezpieczenia dla poszczegól-
nych upraw rolnych i  zwierząt gospo-
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darskich na rok 2020. Rozporządzenie 
stanowi wykonanie upoważnienia za-
wartego w  art. 5 ust. 9 ustawy z  dnia 7 
lipca 2005 r. o  ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 477). Wymieniony przepis 
zobowiązuje ministra właściwego do 
spraw rolnictwa do określania corocz-
nie, w  terminie do dnia 30 listopada, 
w  drodze rozporządzenia, maksymal-
nych sum ubezpieczenia dla poszcze-
gólnych upraw rolnych i  zwierząt go-
spodarskich na rok następny, mając na 
uwadze zapewnienie odpowiedniego 
poziomu ochrony ubezpieczeniowej 
producentów rolnych oraz możliwości 
budżetu państwa.

4. Ustawa z  dnia 13 czerwca 2019 r. 
o oznakowaniu produktów wytworzo-
nych bez wykorzystania organizmów 
genetycznie zmodyfikowanych jako 
wolnych od tych organizmów 

(Dz. U. poz. 1401). Ustawa   wprowa-
dza dobrowolny system znakowania 
produktów żywnościowych i  paszo-
wych jako wolnych od GMO. Zgodnie 
z przepisami ustawy możliwe do ozna-
kowania jako wolne od GMO będą na-
stępujące produkty: 
 żywność pochodzenia roślinnego, ale 

tylko taka, która ma odpowiedniki 
modyfikowane genetycznie dopusz-
czone do obrotu na rynku UE (kuku-
rydza, rzepak, soja, burak cukrowy),

 żywność pochodzenia zwierzęcego 
uzyskana ze zwierząt lub od zwierząt 
karmionych paszami „bez GMO”,

 żywność wieloskładnikowa, która 
zawiera co najmniej 50% składników 
kwalifikujących się do oznakowania,

 pasze.
Ustawa szczegółowo określa wyma-

gania wobec każdej z  wymienionych 
grup produktów oraz formy ich ozna-
kowania. Ustawa wprowadza przy tym 
identyczne w formie znaki graficzne za-
wierające oznaczenia słowne:
 „bez GMO” – w  przypadku żywności 

pochodzenia roślinnego oraz pasz,
 „wyprodukowane bez stosowania 

GMO” – w  przypadku żywności po-
chodzenia zwierzęcego i  żywności 
wieloskładnikowej, w  której znajdą 

się składniki pochodzenia zwierzęce-
go.

Ustawa deleguje zadania kontrol-
ne w  przestrzeganiu prawidłowości jej 
zapisów Inspekcji Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych i  In-
spekcji Handlowej w  zakresie kontroli 
żywności oraz Inspekcji Weterynaryjnej 
– w zakresie kontroli pasz.

5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2019 
r. w sprawie znaków graficznych, które 
stosuje się w  celu oznakowania żyw-
ności i  pasz jako wolnych od organi-
zmów genetycznie zmodyfikowanych 

(Dz. U. poz. 2236).   Rozporządzenie 
ma na celu ujednolicenie formy graficz-
nej znaków stosowanych dla oznakowa-
nia produktów jako wolnych od organi-
zmów genetycznie zmodyfikowanych 
(GMO) tj:
 żywności, w tym żywności pochodze-

nia roślinnego, żywności pochodze-
nia zwierzęcego, jak i żywności wielo-
składnikowej;

 pasz.

Dzięki jednolitej formie oznakowa-
nia konsument otrzyma jednoznaczną 
i  łatwą w  odbiorze informację o  specy-
fice produktów, czyli braku modyfikacji 
genetycznej w  żywności pochodzenia 
roślinnego i w paszach oraz braku stoso-
wania modyfikacji genetycznej w  pro-
cesie wytwarzania żywności pocho-
dzenia zwierzęcego (przede wszystkim 
o niestosowaniu pasz GMO w żywieniu 
zwierząt).

Dodatkowe wsparcie dla 
hodowców krów i świń – 
decyzja Rady Ministrów

W  2020 r. rolnicy hodujący krowy 
i świnie będą mogli otrzymać dodatko-
we wsparcie finansowe, jeśli poprawią 
warunki utrzymania zwierząt ponad 
wymagane normy.

Rada Ministrów przyjęła dziś 
m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy 
o  wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich z udziałem środków Europejskie-

go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w  ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 oraz niektórych innych 
ustaw,  przedłożony przez ministra rol-
nictwa i rozwoju wsi.

Na ten cel zarezerwowano 50 mln 
euro w  ramach działania „Dobrostan 
zwierząt” w  Programie Rozwój Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014–2020.

Na wsparcie będą mogli liczyć rolni-
cy, którzy dodatkowo zadbają o  lepsze 
samopoczucie i  zdrowie zwierząt, po-
prawiając warunki ich utrzymania po-
nad obowiązujące przepisy.
Będzie to np. zwiększenie przestrzeni 
do życia przypadającej na jedno zwierzę 
(krowę, lochę, tucznika) o  co najmniej 
20 proc. w  stosunku wymaganej mini-
malnej powierzchni albo zorganizowa-
nie zwierzętom dostępu do pastwiska 
lub wybiegu.
Stawki pomocy wyniosą (na rok):
 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie 

powierzchni w budynkach),
 329 zł na krowę „mamkę” (dostęp do 

wybiegów),
 185 zł na krowę mleczną (wypas),
 301 zł na lochę,
 24 zł na tucznika.

Szacuje się, że ze wsparcia będzie 
mogło skorzystać ok. 65 tys. rolników – 
hodowców krów i świń.
Szczegółowe warunki i tryb przyznawa-
nia pomocy zostaną określone w rozpo-
rządzeniu ministra rolnictwa i  rozwoju 
wsi, które ma obowiązywać od 15 marca 
2020 r.

Rolnicy będą mogli składać wnioski 
o  wsparcie do krów i  świń od 15 marca 
do 15 maja danego roku – drogą elek-
troniczną w ramach formularza eWnio-
sekPlus.

Zaplanowano przeszkolenie do-
radców rolniczych i  ich przeegzamino-
wanie, aby mogli świadczyć rolnikom 
usługi dotyczące sporządzania planu 
poprawy dobrostanu zwierząt.

Ustawa ma wejść w życie 15 marca 2020 r.

źródło: 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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11 grudnia 2019 Komisja Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi rozpa-
trzyła informację Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi na temat 
„Strategii zrównoważonego roz-
woju wsi, rolnictwa i rybactwa 
2030”. 

Podsekretarz stanu w  Ministerstwie 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi – Ryszard Za-
rudzki poinformował, że „Strategia zrów-
noważonego rozwoju wsi, rolnictwa 
i rybactwa 2030” została przyjęta 15 paź-
dziernika 2019 r. i stała się podstawowym 
dokumentem strategicznym polityki 
rolnej i rozwoju obszarów wiejskich pań-
stwa. Strategia przedstawia cele, kierunki 
interwencji oraz działania, jakie powin-
ny zostać podjęte w  perspektywie roku 
2030. Działania strategii będą finanso-
wane z  krajowych i  zewnętrznych środ-
ków publicznych, jak środki pochodzące 
z budżetu UE na lata 2021-2027, w tym ze 

Wspólnej Polityki Rolnej, polityki spójno-
ści, wspólnej polityki rybołówstwa. Głów-
nym celem strategii jest rozwój gospodar-
czy wsi, który umożliwia trwały wzrost 
dochodów jej mieszkańców przy mini-
malizacji rozwarstwienia ekonomiczne-
go, społecznego i  terytorialnego, a  także 
poprawie stanu środowiska naturalnego. 
W  dyskusji posłowie i  przedstawiciele 
organizacji rolniczych zwrócili uwagę na 
kilka aspektów pominiętych lub niedo-
statecznie wyartykułowanych w  strate-
gii, a które stanowią o dalszej przyszłości 
polskiego rolnictwa. Do nich należą m.in. 
edukacja i  dofinansowanie zwłaszcza 
szkół wiejskich, bezpieczeństwo żywno-
ści oraz działania zwiększające budżet 
weterynaryjny.

Komisja za zgodą Prezydium Sej-
mu powołała:
 podkomisję stałą do spraw monitorin-

gu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Euro-
pejskiej,

 podkomisję stałą do spraw biogospo-
darki i innowacyjności w rolnictwie,

 podkomisję stałą do spraw dobrostanu 
zwierząt gospodarskich i  ochrony pro-
dukcji zwierzęcej w Polsce,

 podkomisję stała do spraw bezpieczeń-
stwa żywności i eliminowania nieuczci-
wych praktyk w obrocie żywnością.

18 grudnia 2019 Komisje: Ochro-
ny Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i  Leśnictwa oraz Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi przeprowadziły pierwsze czytanie 
i  rozpatrzyły poselski projekt ustawy 
o  zmianie niektórych ustaw w  celu uła-
twienia zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt (druk nr 87). Uzasadnienie pro-
jektu przedstawił poseł Robert Telus 
(PiS). Projekt ma na celu usprawnienie 
działań prowadzonych w  ramach likwi-
dowania chorób zakaźnych zwierząt oraz 
zapobiegania takim chorobom, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem afrykańskiego 
pomoru świń (ASF). Komisje przyjęły 

Z prac Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Sejmu i Senatu 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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poprawki legislacyjne i  redakcyjne oraz 
poprawkę, zakładającą iż Łowczego Kra-
jowego powoływał i  odwoływał będzie 
minister właściwy ds. środowiska. Zgło-
szono wnioski mniejszości, dotyczące 
m.in. rezygnacji z  wprowadzania sankcji 
karnych za utrudnianie lub udaremnianie 
polowań czy budowy ogrodzeń zatrzy-
mujących migrację zwierząt. 

Komisje rozpatrzyły informacje na 
temat redukcji populacji dzików oraz na 
temat zwalczania wirusa afrykańskiego 
pomoru świń w Polsce. Informacje przed-
stawili: sekretarz stanu w  Ministerstwie 
Klimatu – Małgorzata Golińska oraz se-
kretarz stanu w  Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi – Szymon Giżyński. W trak-
cie dyskusji zwracano m.in. uwagę, że 
odstrzał jest prowadzony zbyt opieszale, 
choć jak zapewniła minister – Małgorza-
ta Golińska, roczny plan odstrzału został 
wykonany z  końcem listopada w  134%. 
Podkreślano konieczność zwiększenia 
poziomu bioasekuracji wśród myśliwych, 
służb leśnych i  rolników. Minister – Szy-
mon Giżyński przedstawił m.in. działania 
rządu w  województwie lubuskim oraz 
podkreślił rolę wojewódzkich sztabów 
kryzysowych. Poseł Stefan Krajewski 
(PSL-Kukiz15) poinformował, że powstał 
Parlamentarny Zespół ds. Zwalczania 
ASF. Wśród sześciu postawionych celów 
do zrealizowania znajduje się redukcja 
populacji dzika przy jednoczesnym za-
chowaniu grodzonych siedlisk, w których 
miałyby znajdować się zdrowe zwierzęta. 
W  posiedzeniu uczestniczyli: minister, 
członek Rady Ministrów – Michał Woś 
oraz główny lekarz weterynarii – Bogdan 
Konopka.

SENAT – Komisja Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

10 grudnia 2019 podczas posiedze-
nia senackiej Komisji Rolnictwa i  Roz-
woju Wsi 
Głównym tematem posiedzenia była In-
formacja Ministra Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi o zamierzeniach resortu w X kadencji 
Senatu. 

Informację przedstawił minister rol-
nictwa i  rozwoju wsi Jan Ardanowski. 
Minister omówił Plan Rozwoju Rolnictwa 
i  Obszarów Wiejskich na najbliższe lata. 
Główne założenia to wdrożenie strategii 

zrównoważonego rozwoju rolnictwa, ob-
szarów wiejskich i rybactwa, działania na 
rzecz wyrównania wsparcia polskich rol-
ników w ramach WPR, a także zabezpie-
czenie i  stabilizacja dochodów rolników 
poprzez zapewnienie powszechności 
systemu ubezpieczeń rolnych oraz wpro-
wadzenie nowej kategorii ubezpieczeń, tj. 
ubezpieczenia dochodu rolniczego, stabi-
lizującego dochody rolnicze niezależnie 
od negatywnego wpływu warunków po-
godowych lub anomalii rynkowych. Mi-
nister mówił o  potrzebie wsparcia zrów-
noważonego rozwoju rolnictwa poprzez 
wzmocnienie dochodów gospodarstw 
rodzinnych, rozwój rolnictwa ekologicz-
nego oraz zwiększenie bioróżnorodności 
na obszarach wiejskich. Duże znaczenie 
dla rozwoju rolnictwa ma wzmocnienie 
ochrony gleb przed postępującą degrada-
cją oraz podjęcie skutecznych działań na 
rzecz regeneracji gleb zdegradowanych. 
Istotne jest także wprowadzenie regulacji 
prawnych zwiększających przestrzega-
nie zasad dotyczących dobrostanu zwie-
rząt utrzymywanych w  gospodarstwach 
rolnych. Trwają prace nad stworzeniem 
Krajowej Grupy Spożywczej, która będzie 
miała możliwość wpływania na stabilizo-
wanie rynków rolnych, a tym samym na 
poziom cen płaconych rolnikom za sprze-
dane płody rolne, zaopatrzenie rolnictwa, 
promocję i eksport polskiej żywności.

Minister zwrócił uwagę na kierunki 
zmian we wspólnej polityce rolnej oraz 
to, że UE idzie w kierunku wsparcia ma-
łych gospodarstw, a  odchodzi od wspar-
cia dużych. Do niedawna uważano, że 
tylko powiększanie powierzchni, spe-
cjalizacja oraz koncentracja są szansą na 
przetrwanie w  rolnictwie. Capping, czyli 
odcięcie płatności od pewnego poziomu 
dla gospodarstw największych, będzie 
w  polityce Unii Europejskiej bardzo ob-
niżony. Środki europejskie mają być prze-
znaczane na wsparcie dla mniejszych go-
spodarstw, które pełnią nie tylko funkcję 
produkcyjną. Piętnaście lat w  Unii oraz 
okres przedunijny, programy SAPARD, 
doprowadziły do dużego zmechanizowa-
nia polskich gospodarstw. Niestety część 
rolników przeinwestowała i  część zaku-
pionych maszyn nie jest amortyzowana 
przy potencjale produkcyjnym gospo-
darstwa. W dużej mierze kłopoty finanso-
we gospodarstw wynikają z  nadmiernie 

optymistycznego podejścia do sytuacji 
ekonomicznej gospodarstwa i  kupowa-
nia kolejnych maszyn bez uwzględniania 
realnych potrzeb gospodarstwa.

Minister zwrócił uwagę na przewagę 
konkurencyjną państw Europy Zachod-
niej, wynikającą z  działalności rolników 
zorganizowanych w  grupach, a  nie poje-
dynczo. Rolnicy na Zachodzie nie działają 
w  oderwaniu od swojego otoczenia go-
spodarczego i  od innych rolników w  za-
kresie wspólnego użytkowania maszyn, 
wspólnych zakupów środków do produk-
cji oraz wspólnej oferty sprzedażowej i ne-
gocjowania warunków. Często posiadają 
wspólne zakłady ubojowe i przetwórcze. 
Dlatego tak ważne jest wzmacnianie po-
zycji producentów rolnych w  łańcuchu 
żywnościowym poprzez wsparcie dzia-
łalności grupowej w rolnictwie, szczegól-
nie w formie spółdzielczej, a także akcjo-
nariatu rolniczego w  podmiotach prze-
twórstwa rolno-spożywczego.

Minister dużo uwagi poświęcił pro-
blemowi rozprzestrzeniania się afry-
kańskiego pomoru świń. Odnotowuje 
się coraz więcej przypadków na świecie, 
a  w  Europie epidemia przybiera zatrwa-
żające rozmiary. W ramach UE przypadki 
ASF odnotowano w  takich krajach jak 
Estonia, Łotwa, Litwa, Słowacja, Węgry, 
Rumunia, Bułgaria, a  chore dziki poja-
wiły się również w  Europie Zachodniej. 
W Polsce w tym roku zostało wykrytych 
48 ognisk w  gospodarstwach rolnych, 
liczba ognisk jest zdecydowanie niższa 
niż w roku ubiegłym (110 ognisk w 2018 
roku). Nierozwiązanym problemem po-
zostaje obecność wirusa w  organizmach 
wolno żyjących dzików, które są źródłem 
i głównym wektorem choroby przenoszo-
nej do gospodarstw. Metodą zwalczania 
ASF, obok bioasekuracji, jest odstrzał dzi-
ków. Stosuje się go we wszystkich krajach 
zaatakowanych przez chorobę lub tam, 
gdzie chce się uniknąć przeniesienia cho-
roby przez dziki. Prowadzone są masowe 
szkolenia rolników przez doradztwo rol-
nicze i  inspekcje weterynaryjne, a  także 
zwiększane są nakłady na zwalczanie ASF 
i  zapewnienie wsparcia dla producentów 
trzody chlewnej. W  przygotowaniu jest 
specustawa dotycząca odstrzału sanitarne-
go dzików, która zakłada m.in. przymusza-
nie myśliwych do odstrzału, a  także daje 
nowe uprawnienia wojsku i policji.
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Głównym tematem pierwszego dnia 
posiedzenia była wymiana poglądów 
z  desygnowanym komisarzem ds. rol-
nictwa Januszem Wojciechowskim na 
temat wyników negocjacji w  sprawie 
reformy WPR na okres po 2020 r. oraz 
nowej strategii na rzecz zrównoważonej 
żywności „od pola do stołu”. Przed spo-
tkaniem z  członkami Prezydium Copa 
Cogeca komisarz Janusz Wojciechow-
ski odwiedził biuro polskich organizacji 
w Brukseli funkcjonujące przy Copa Co-
geca oraz spotkał się z polską delegacją. 
Rozpoczynając swoje wystąpienie na 
Posiedzeniu Prezydium Copa Cogeca 
desygnowany Komisarz podkreślił, że 
cieszy się, że jego pierwsze oficjalne spo-
tkanie  to spotkanie z Copa Cogeca, któ-
rego historia jest dłuższa niż Wspólna 
Polityka Rolna. Komisarz zadeklarował 
pełną współpracę z  przedstawicielami 
europejskich rolników oraz spółdzielni. 
Podkreślił swoje zrozumienie dla rolni-
ków, którzy podnoszą, że zielony ład na-
kłada więcej obowiązków bez pieniędzy 
bo budżet jest mniejszy. Zadeklarował, 
ze będzie stał na stanowisku że jeśli bę-

dzie wymagane od rolników więcej to 
muszą być na to wyasygnowane więk-
sze środki finansowe. Podkreślił, że roz-
wiązania idące w kierunku tzw. zielone-
go ładu powinny zostać oparte o system 
dobrowolnych zachęt dla rolników.  
W  sprawie międzynarodowych umów 
handlowych zwrócił uwagę na zagro-
żenia związane z  większym otwarciem 
się Europy i  większy import co może 
stanowić większe zagrożenia dla euro-
pejskich rolników. Komisarz podkreślił, 
że kwestiach tych liczy na zrozumienie 
i  współpracę z  komisarzem do spraw 
handlu Philem Hoganem - poprzednim 
komisarzem ds. rolnictwa. 

Podkreślił też konieczność silnego 
i  zrównoważonego budżetu na WPR 
oraz konieczność takiej konwergencji, 
która zapewni wyrównanie konkuren-
cyjności rolnikom ze wszystkich kra-
jów Unii Europejskiej. Podkreślił też 
konieczność zapewnieniu na poziomie 
europejskim troski o  godność zawodu 
rolnika i nie postrzegania go jako wroga 
zmian klimatu.

W  generalnym kontekście roli rol-
nictwa w  Europie podkreślił jego rolę 
jako jednego, obok bezpieczeństwa 
militarnego i energetycznego, z najważ-
niejszych polityk europejskich a  mia-
nowicie rolnictwa jako instrumentu 
zapewniającego bezpieczeństwo żyw-
nościowe społeczeństwu Unii Euro-
pejskiej.  Podkreślił w tym temacie rolę 
dotychczasowej współpracy z  NSZZ RI 
„Solidarność” i obecnym wiceprzewod-
niczącym NSZZ RI „Solidarność” Jerzym 
Chróścikowskim.

W drugim dniu posiedzenia główny-
mi tematami były: 
1. Najnowsze informacje na temat pro-

cesu ustawodawczego reformy WPR. 
2. Informacje i  wymiana poglądów na 

temat Europejskiego Zielonego Ładu 
oraz strategii „od pola do stołu” 

3. Wymiana poglądów z  Sandrą Galliną 
(zastępczyni Dyrektora Generalne-
go, główna negocjatorka UE w  spra-
wie umowy z  krajami Mercosuru, 

Posiedzenie Prezydium
Copa Cogeca w Brukseli 28-29.11. 2019 r.

W ostatnim 2019 roku dwudniowym posiedzeniu Prezydium Copa Cogeca uczestniczyli Zastępca 
Przewodniczącej NSZZ RI „Solidarność” Jerzy Chróścikowski oraz Dyrektor Biura Rady Krajowej NSZZ 
RI „Solidarność” Grzegorz Cymiński.
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DG TRADE, Komisja Europejska) 
odnośnie harmonogramu Unii Euro-
pejskiej w  zakresie handlu, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem stosunków 
Unii Europejskiej ze Stanami Zjedno-
czonymi

4. 12. Informacje i  wymiana poglądów 
na temat aktualnych negocjacji han-
dlowych 

5. Informacje i  wymiana poglądów na 
temat brexitu (z  uwzględnieniem 
konsekwencji dotyczących przyszłe-
go zaangażowania NFU w Copa) 

6.  Informacje i  wymiana poglądów na 
temat sytuacji rynkowej

Zabierając głos w  dyskusji dotyczą-
cej procesu ustawodawczego i  reformy 
WPR, podkreślając po raz kolejny ko-
nieczność zapewnienia silnego budżetu 
na WPR (poprzez chociażby zwiększe-
nie składek narodowych) i  wyrówna-
nia konkurencyjności rolnikom w  całej 
Wspólnocie, Jerzy Chróścikowski za-
apelował do organizacji z innych krajów 
członkowskich, by zabiegały u  szefów 
swoich Państw i  rządów   w  sprawach 
związanych z przyszłością Wspólnej Po-
lityki Rolnej, gdyż to właśnie na tym po-
ziomie będą zapadać najważniejsze de-
cyzje polityczne w tej sprawie.  Jego zda-
niem bez decyzji Rady Europejskiej nie 
ma mowy o wyrównaniu konkurencyj-

ności oraz nie nastąpi zmiana podejścia 
Unii Europejskiej do liberalizacji han-
dlu w  rolnictwie i  międzynarodowych 
umów handlowych, które dopuszczają 
na rynek unijny produkty żywnościowe 
o odmiennych standardach. 

Zastępca Przewodniczącej NSZZ RI 
„Solidarność” zabierał też głos w  spra-
wie sytuacji związanej z  afrykańskim 
pomorem świń (ASF). Stwierdził, że 
obecne rozprzestrzenianie się choroby 
ma charakter punktowy i przenoszenie 
odbywa się na dużych odległościach, co 
może także świadczyć zdaniem wielu 
rolników o celowym rozprzestrzenianiu 
choroby. NSZZ RI „Solidarność” przed-
stawił swoje uwagi i  sprzeciw dotyczą-
cy projektu stanowiska Copa Cogeca 
w  sprawie ASF, kierowanego do Prze-
wodniczącej Komisji Europejskiej  Ursu-
li von der Leyen oraz Komisarz ds. zdro-
wia i  bezpieczeństwa żywności Stelli 
Kyriakides, w którym Copa Cogeca obar-
cza główną winą za rozprzestrzeniania 
się ASF tzw. gospodarstwa przydomo-
we, które zdaniem Copa Cogeca nie 
przestrzegają bioasekuracji i  z  których 
mięso nie powinno być przeznaczone 
do sprzedaży. Postulował o  usunięcie 
zapisu ze stanowiska. W  wyniku inter-
wencji Copa Cogeca na tamtym etapie 
wycofała się z ww. zapisów.

Delegacja polska podkreśliła, że 
wszystkie gospodarstwa, zarówno te 
małe jak i te przemysłowe przestrzegają 
bioasekuracji na tych samych zasadach, 
dlatego ich dyskryminowanie i  bloko-
wanie zbytu tuczników jest skandalicz-
ne. Polska delegacja zwróciła uwagę na 
działania tzw. pseudoekologów, którzy 
blokują odstrzały dzików. Wyraziła na-
dzieję, że Copa Cogeca wesprze dzia-
łania na arenie Unii Europejskiej zmie-
rzające w  kierunku zapewnienia także 
środków finansowych na redukcję po-
głowia dzików.

Grzegorz Cymiński

Rok 2019 upływa w  Brukseli pod 
znakiem wyborów i  Cogeca nie jest 
wyjątkiem. Organizacja europejskich 
spółdzielni rolniczych jednogłośnie wy-
brała dzisiaj na swojego przewodniczą-
cego Ramóna Armengola (Cooperativas 
Agro-alimentarias de España), zaledwie 
kilka dni przed rozpoczęciem kadencji 
przez nową Komisję. Ramón Armengol 
zastąpi poprzedniego przewodniczą-
cego ze Szwecji, Thomasa Magnussona 
(LRF).

Ramón Armengol w  ten sposób sko-
mentował swoje zwycięstwo: „Jestem 
zaszczycony wyborem mojej osoby na 

przewodniczącego Cogeca. Będę dążył do 
usprawniania promocji modelu spółdziel-
czego, gdyż zdecydowanie uważam, że pod 
względem społecznym i gospodarczym jest 
to jedno z najbardziej wpływowych narzę-

dzi doskonalenia struktury europejskiego 
sektora rolno-spożywczego. Zastąpienie 
p. Magnussona na tym stanowisku jest 
dla mnie wyróżnieniem i  mam nadzieję, 
że będę w stanie kontynuować jego pracę 

KOMUNIKAT PRASOWY
Cogeca ma nowego przewodniczącego: Ramón Armengol będzie kierował organizacją europejskich 
spółdzielni rolniczych przez kolejne trzy lata.
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w  trakcie tego jakże krytycznego okresu 
dla przyszłości rolnictwa w Europie”.
Ramón Armengol wymienił trzy najważ-
niejsze priorytety na swoją pierwszą ka-
dencję: zapewnić obecnym i  przyszłym 
rolnikom środki do życia, wykarmić ro-
snącą populację oraz zwiększyć skalę 
środków klimatycznych i  środowisko-
wych. Nowo wybrany przewodniczący 
Cogeca podkreślił, iż zmierzenie się z tym 
„potrójnym wyzwaniem” będzie trud-
ne, ponieważ działania podjęte w  jednej 
dziedzinie mogą pociągnąć za sobą kon-
sekwencje w innej. 

Europejskie spółdzielnie rolnicze 
i  ich konsolidowanie są dla Armengola 
kluczowym elementem wspierania unij-
nego sektora rolniczego, w obrębie które-
go 96,2% gospodarstw to gospodarstwa 
rodzinne. „Skierowanie uwagi na nadcho-
dzące zmiany w politykach ma pierwszo-
rzędne znaczenie wobec wspierania mode-
lu spółdzielczego i wspomagania rozwoju 
spółdzielni. To, czego potrzebujemy ze stro-
ny UE to zdecydowane wsparcie i  uzna-
nie naszych demokratycznych przedsię-
biorstw. Promując współpracę pomiędzy 
rolnikami z  różnych sektorów, decydenci 
polityczni mogą zwiększyć dochody rolni-
ków, wzmocnić ich pozycję w łańcuchu rol-
no-spożywczym, a  także podnieść naszą 
konkurencyjność na rynku światowym”. 
Armengol będzie współpracował z  na-
stępującymi sześcioma wiceprzewodni-
czącymi, którzy również zostali wybrani 
w  dniu dzisiejszym: Agnieszka MALI-
SZEWSKA (Federacja Branżowych Związ-
ków Producentów Rolnych, Poland), 
Tiina LINNAINMAA (Pellervo, Finland), 
Thomas MEMMERT (Deutscher Raiffeise-
nverband, Germany), Leonardo POFFERI 
(Alleanza delle Cooperative Italiane, Italy), 
Bernard ADER (COOP de France, France), 
and Jørgen MIKKELSEN (Landbrug & 
Fødevarer, Denmark). 

Wybory odbyły się w ciągu dwóch in-
tensywnych dni, gromadząc przedstawi-
cieli europejskich spółdzielni rolniczych. 
W  międzyczasie miało miejsce również 
Biznes Forum. Wydarzenie to podkreśliło 
kluczową rolę spółdzielni rolniczych w re-
alizowaniu priorytetów gospodarczych, 
środowiskowych i  społecznych. Dzięki 
wkładowi Organizacji Narodów Zjedno-
czonych, Komisji Europejskiej oraz przed-
stawicieli spółdzielni rolniczych, możliwe 

było przedyskutowanie znaczenia spół-
dzielni rolniczych dla osiągnięcia 17 celów 
zrównoważonego rozwoju i realizacji stra-
tegii Od pola do stołu.
Aby uczcić tę okazję, Cogeca wydała kom-
pleksową broszurę opisującą ponad 80 
historii z całej Unii Europejskiej przedsta-
wiających odgrywaną przez spółdzielnie 
rolę w  realizowaniu celów zrównoważo-
nego rozwoju Organizacji Narodów Zjed-
noczonych. 

KOMUNIKAT PRASOWY

Czego trzeba, aby rolnicy byli „goto-
wi na Zielony Ład”? 
Dzisiejsza prezentacja komisarza Fransa 
Timmermansa na temat Zielonego Ładu 
podkreśliła kluczową rolę, jaką będzie 
musiała odegrać społeczność rolników 
w  realizowaniu nowej wizji Komisji. 
Rolnicy i  spółdzielnie są gotowi urze-
czywistnić i wspierać tę ambitną wizję, 
pod warunkiem, że Zielony Ład będzie 
spójny i  logiczny. Jednakże nie moż-
na pominąć faktu, iż tysiące rolników 
w wielu krajach wyszły na ulice w ciągu 
ostatnich dwóch tygodni, domagając się 
spójnych polityk, godnych zarobków 
oraz położenia kresu niesprawiedliwe-
mu przedstawianiu sektora rolnego. 
Tymi sprawami należy się zająć. Nie-
mniej jednak, na tym etapie Europejski 
Zielony Ład rodzi więcej pytań wśród 
europejskich rolników, niż odpowiedzi. 
Musimy posiadać wizję dla Europy 
w sprawie zmiany klimatu, ale powinien 
to być konkretny i  realistyczny projekt, 
aby „nikogo nie pozostawiać w tyle”.  Cho-
ciaż jesteśmy gotowi wesprzeć to ambitne 
podejście, jak to zaproponowane przez 
Zielony Ład, rolnicy i ich spółdzielnie po-
winni wiedzieć:
 w jaki sposób europejski budżet (WRF), 

uwzględniając planowane cięcia, bę-
dzie wpływał na ambitne cele Zielone-
go Ładu w  ogóle i  na nową WPR oraz 
strategię „Od pola do stołu” w szczegól-
ności; 

 jak Komisja będzie unikać kolejnych 
opóźnień w  związku z  reformą WPR, 
jeśli powinna ona „odzwierciedlać am-
bicje Zielonego Ładu i strategii Od pola 
do stołu”;

 jak ambicje Zielonego Ładu i  strategii 
Od pola do stołu będą od początku od-

zwierciedlane w  planach strategicz-
nych WPR, jeśli nawet nie znane są kry-
teria zatwierdzania;

 w  jaki sposób rolnicy będą nagradzani 
przez ekoprogramy, jeśli ponoszą jedy-
nie koszty i tracą dochody;

 jak „propozycje poprawy sytuacji rol-
ników w  łańcuchu wartości” zawarte 
w strategii Od pola do stołu będą wykra-
czać poza już zatwierdzoną dyrektywę 
ws. nieuczciwych praktyk handlowych;

 czy „nowe technologie i  odkrycia na-
ukowe” obejmowałyby Nowe techniki 
hodowli (NBT), które obecnie są zablo-
kowane w  wyniku decyzji Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

 czy „dyplomacja w  zakresie Zielone-
go Ładu” będzie działać wstecz wo-
bec umów o  wolnym handlu, które 
wspierają „szkodliwe praktyki, takie jak 
nielegalne pozyskiwanie drewna”, na 
przykład porozumienie z  krajami Mer-
cosuru;

 jak Komisja ułatwi stosowanie „tech-
nologii cyfrowych”, które odgrywają 
kluczową rolę w Zielonym Ładzie, sko-
ro jedynie 50% europejskich obszarów 
wiejskich ma dostęp do łączności szero-
kopasmowej;

 w  jaki sposób mamy doprowadzić 
do „znacznego obniżenia stosowania 
pestycydów i  nawozów”, gdy w  Zielo-
nym Ładzie nie ma żadnej wzmianki 
o wykazie „wiarygodnych alternatyw”;

 jaki będzie wpływ Zielonego Ładu pod 
względem finansowym, w  czasie, gdy 
europejskie rolnictwo mierzy się z wy-
zwaniem zastępowalności pokoleń.

Rolnictwo jest kluczowym partnerem 
wszystkich przełomowych polityk, które 
występują w  Zielonym Ładzie. Europej-
scy rolnicy i ich spółdzielnie będą aktyw-
nie uczestniczyć w  „szeroko zakrojonej 
debacie z  zainteresowanymi stronami”, 
która została zapowiedziana w  strategii 
Od pola do stołu. Powodzenie Zielonego 
Ładu częściowo będzie zależało od po-
wodzenia i zachowania modelu rolnictwa 
rodzinnego w Europie. Żaden inny sektor 
nie jest w  stanie naturalnie usuwać emi-
sji z  atmosfery, stanowiąc jednocześnie 
podstawę rozwoju gospodarki opartej na 
surowcach pochodzenia biologicznego 
i  gwarantując bezpieczeństwo żywno-
ściowe.
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KONFERENCJA
„Jak zwiększyć powszechność 

ubezpieczeń w rolnictwie”
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