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Wielkanoc 2020

On zmartwychwstał i żyje obok nas,
aby rozbudzić łaskę, która jest w nas!

Franciszek pp

Szanowni i Drodzy Rolnicy, Mieszkańcy Wsi!

Uprzejmie proszę o przyjęcie moich serdecznych życzeń:
Niech Zmartwychwstały Chrystus otwiera Wasze serca

na nadzieję Jego łaski, która nie pozostawia nas
podczas burzy nawiedzającej  dzisiaj świat.
Niech Maryja Gwiazda Morska na niebie
wyprasza u Boga potrzebne Wam łaski.

Niech po najdłuższe lata otwiera Wasze oczy
na blask Wielkanocnych Poranków,

 jaśniejących chwałą Jej Syna.

Z modlitewną pamięcią

Bp Edward Białogłowski

Delegat Konferencji Episkopatu Polski
ds. Krajowego Duszpasterstwa Rolników

i Pszczelarzy

W Oczekiwaniu 
na 

Cud Zmartwychwstania

...Nadzieja niech żyje i zasypia w Nas,
a My czekający na Cud o Poranku...

Trwajmy pełni Wiary i Miłości

Teresa Hałas
Poseł na Sejm RP

Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność”

Wielkanoc 2020 r.
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Przewodnicząca Związku Pani Poseł 
na Sejm RP Teresa Hałas przedstawi-
ła członkom Rady Krajowej informa-
cję z  bieżącej działalności Związku od 
ostatniego posiedzenia Rady Krajowej. 
Omówione zostały m.in. odpowiedź 
resortu rolnictwa na uchwały podjęte 
na grudniowym posiedzeniu Rady Kra-

jowej, uroczystości związkowe, udział 
ekspertów NSZZ RI „Solidarność” w po-
siedzeniach poszczególnych grup zada-
niowych Copa–Cogeca w Brukseli, pod-
sumowanie zimowiska 2020 (w  tym 
roku z zimowego wypoczynku podczas 
4 turnusów w  Zakopanem i  Poroninie  
skorzystało ponad 270 dzieci). Pani 
Przewodnicząca przedstawiła również 

Posiedzenie Rady Krajowej 
NSZZ Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”

wnioski z posiedzenia Narodowej Rady 
Rozwoju Sekcja Wieś i Rolnictwo, w któ-
rym uczestniczyła 11 lutego br. w Pałacu 
Prezydenckim. Głównym tematem po-
siedzenia była Wspólna Polityka Rolna 
UE na lata 2020+, oczekiwania i  skutki 
dla polskiego rolnictwa.

Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił 
zebranym związkowcom informacje 
o  aktualnej sytuacji w  rolnictwie i  na 
poszczególnych rynkach rolnych. Mi-
nister mówił o  wprowadzonych przez 
rząd działaniach dotyczących wsparcia 
rolnictwa w  zakresie paliwa rolnicze-
go, nawodniania, wapnowania, czy też 
przyśpieszenia nawożenia azotowe-
go ze względu na warunki klimatycz-
ne. Omówił również regulacje prawne 
wpływające na poprawę rolniczych do-
chodów: w  zakresie rolniczego handlu 
detalicznego, sprzedaży bezpośredniej, 
ubojni rolniczych i przetwórstwa w go-
spodarstwach. Zwrócił również uwagę, 
że   coraz bardziej skuteczna jest walka 
z ASF. Przypomniał o nowych naborach 
w ARiMR, w tym o kolejnym na wspar-

cie bioasekuracji. Podkreślił ponadto 
znaczenie rozpoczęcia działalności gieł-
dy rolnej w  Warszawie. Odpowiadał na 
liczne pytania związkowców.

Na posiedzeniu obecny był również 
Przewodniczący Krajowego Sekreta-
riatu Przemysłu Spożywczego NSZZ 
„Solidarność” Pan Zbigniew Sikorski, 

efektem tego spotkania są deklaracje 
współpracy pomiędzy przedstawiciela-
mi branży spożywczej oraz rolniczej.

Rada Krajowa przyjęła wyborcze do-
kumenty zjazdowe oraz podjęła uchwa-
łę dotyczącą organizacji wojewódzkich 
zjazdów wyborczych Związku, które 
mają odbyć się do dnia 30 września 
2020 roku. 

W dniu 3 marca br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”, w którym uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.
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W  obchodach uczestniczyła Prze-
wodnicząca NSZZ RI „Solidarność” 
Pani Poseł na Sejm RP Teresa Hałas, 
Przewodniczący senackiej Komisji 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, zastępca 

przewodniczącej Związku Senator Je-
rzy Chróścikowski, Wojewoda Podkar-
packi Pani Ewa Leniart, Senator Zdzi-
sław Pupa, Poseł na Sejm RP Fryderyk 
Kapinos, Poseł na Sejm RP Andrzej 
Szlachta oraz Pani Poseł na Sejm RP 
Teresa Pamuła. Obecni byli również 
Przewodniczący Małopolskiej Rady 

Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” 
Wojciech Włodarczyk oraz Przewodni-
czący Lubelskiej Rady Wojewódzkiej 
NSZZ RI „Solidarność” Tomasz Ob-
szański.

Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą koncelebrowaną w  intencji Oj-
czyzny  i polskich rolników w Katedrze 
Rzeszowskiej. Homilię wygłosił ks. dr 
Krzysztof Golas. Nawiązując do nie-
dzielnych rozważań ewangelii (Mt 5, 
38-48) 

…A Ja wam powiadam: Nie stawiaj-
cie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy 
w prawy policzek, nadstaw mu i drugi”  
przypomniał, że rolnicy którzy w  lu-
tym 1981 roku pragnęli wolności dążyli 

do podpisania porozumień pokojowo, 
walczyli z  potężnym wrogiem nie dla 
siebie.

Bezpośrednio po mszy św. Przewod-
nicząca NSZZ RI „Solidarność” Teresa 
Hałas odczytała list, który skierował do 
zebranych Prezydent RP Andrzej Duda. 
„Porozumienia ustrzycko-rzeszowskie 
były niezwykle ważnym elementem 
zmian w  polskim życiu i  jako świadec-
two jedności narodowej umacniały wiel-
kie dzieło Polskiego Sierpnia. To tutaj, 
na Podkarpaciu, za sprawą Porozumień 
Rzeszowsko-Ustrzyckich tak znacząco 
został poszerzony wyłom w  autorytar-
nym systemie komunistycznym. Nie-
długo później znalazło to potwierdzenie 
w  kolejnym chłopskim sukcesie, jakim 
było zarejestrowanie Niezależnego Sa-
morządnego Związku Zawodowego Rol-
ników Indywidualnych „Solidarność”. 
Składam hołd mężnym patriotom i  do-
brym gospodarzom tej pięknej ziemi, któ-
rzy upomnieli się wtedy o  swoje prawa, 
godne warunki życia oraz poszanowanie 
wolności religijnej.

Razem z Państwem oddaję cześć wie-
lu wybitnym ludziom Kościoła, w sposób 
szczególny uosabianym przez wspaniałe 

39. rocznica podpisania Porozumień 
Rzeszowsko–Ustrzyckich
23 lutego 2020 r. w Rzeszowie odbyły się uroczystości 39. rocznicy podpisania Porozumień Rzeszow-
sko–Ustrzyckich. Zorganizował je Przewodniczący Podkarpackiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Soli-
darność” Jerzy Bednarz oraz Duszpasterstwo Rolników na czele z Duszpasterzem Rolników Diecezji 
Rzeszowskiej ks. Kanonikiem Jerzym Uchmanem.
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postacie św. Jana Pawła II i  księdza ar-
cybiskupa Ignacego Tokarczuka, którym 
wyrazili Państwo naszą nieustającą pa-
mięć i  wdzięczność, składając kwiaty 
przed tablicą im poświęconą. Świadec-
two zasług licznych kapłanów, którzy 
nieśli strajkującym posługę sakramen-
talną i  słowa pokrzepienia, przetrwało 
we wspomnieniach uczestników tamtych 
zdarzeń, ale – paradoksalnie – także 
w  dokumentach komunistycznej policji 
politycznej, w  których zapisano: Strajk 
rozleciałby się dawno, gdyby nie religia, 
oprawa mszy, kazania oraz niechęć do 
przeszłości – którą to niechęć należy od-
czytywać jako odrzucenie porządków pa-
nujących w PRL.

Serdecznie pozdrawiam organi-
zatorów i  uczestników dzisiejszych 
uroczystości w  Rzeszowie. Dziękuję, 
że wciąż trwają Państwo na straży 
pamięci tamtego ważnego zwycię-
stwa na polskiej drodze do wolności. 
Jestem przekonany, że tu, na Podkar-
paciu – oraz wszędzie, gdzie polskość, 
wiara i tradycja, szacunek dla ojczy-
stej ziemi i  uczciwa praca są warto-
ściami szczególnie cenionymi – bę-
dzie trwało żywe, mocne świadectwo 
ducha narodowego i  obywatelskie-
go, ducha swobody i  solidarności. 
Życzę wszystkim Państwu i Państwa 
bliskim wewnętrznego umocnienia, 
sukcesów w  pracy społecznej i  za-
wodowej oraz dumy i  radości z  po-
myślnego rozwoju Polski – w  tym 
również Państwa małych ojczyzn 
i rodzinnych stron.”

 Następnie złożono kwiaty pod tabli-
cą upamiętniającą abpa Ignacego Tokar-
czuka i pomnikiem Jana Pawła II.

Obchodom towarzyszyła konferen-
cja w  dawnym Domu Kolejarza w  Rze-
szowie. Gości przywitał gospodarz uro-
czystości Przewodniczący Podkarpac-
kiej Rady Wojewódzkiej Jerzy Bednarz. 

W  swoim przemówieniu podkreślił, że  
rok 2020 to rok szczególny ze wzglę-
du na ważne wydarzenia rocznicowe 
tj. Stulecie „Bitwy Warszawskiej” oraz 
setna rocznica urodzin św. Jana Pawła 
II. „Wszyscy pamiętamy jego prorocze 
słowa, które wypowiedział w  Warsza-
wie w  roku 1979: ‘Niech zstąpi Duch 
Twój! Niech zstąpi Duch Twój i  odnowi 
oblicze ziemi. Tej ziemi!’ Czyż nie było 
tak, że powstanie „Solidarności” w roku 
1980, było efektem nadziei, którą w ser-

ca Polaków wlały te słowa? W tym roku 
mija od tych wydarzeń 40 lat.  Żyjemy 
w czasach, kiedy to za granicą w sposób 
brutalny fałszuje się historię, a w kraju 
funkcjonuje stronnictwo „wstydu naro-
dowego”.  Wypiera ono ze swej świado-
mości dumę z  bycia Polakiem i  dumę 
z naszych osiągnięć.  My jednak jesteśmy  
świadomi roli prawdy, bronimy warto-
ści, które nieśli w  sobie nasi przodko-
wie. Tą świadomością jesteśmy silni, ta 
świadomość wielkiego zobowiązania  
sprawia, że w  obronie prawdy stoimy 
i  stać będziemy.  Patrząc w  przeszłość, 
nie możemy zapomnieć i o tych, którzy 
odważyli się taką postawę prezentować 
w czasach, kiedy nie było to łatwe. Mija 
właśnie 39 lat od podpisania Porozumień 
Rzeszowsko–Ustrzyckich, które zostały 
zawarte po tych w  Gdańsku, Szczecinie 
i  Jastrzębiu Zdroju. Wspominając to 
wydarzenie, myślimy o ludziach, którzy 
swe życie poświęcili tej ciężkiej ale jak-
że pięknej pracy, jaką jest praca na roli, 
o ludziach, którzy równocześnie potrafili 
skutecznie upomnieć się o prawdę, god-
ność, poszanowanie własności, swobodę 
religijną w czasach, kiedy nie było to ani 
łatwe, ani wygodne. Warto tu odwołać się 
do fragmentu „Przesłania Pana Cogito” 
Zbigniewa Herberta. Idź wyprostowany 
wśród tych, co na kolanach Wśród odwró-
conych plecami i  obalonych w  proch. 
To polski rolnik, wyprostowany, pełen 
godności i uporu, wbrew rzeczywistości, 
wbrew tym, którzy plecami się odwrócili, 
bo się być może bali, w  obliczu innych 
ludzi, pokonanych i upokorzonych przez 
totalitarny system, zażądał wolności, 
domagał się poszanowania własności 
prywatnej, mówił władzy ateistycznej, 
że chce mieć swe świątynie, że prawo do 
praktyk religijnych jest prawem podsta-
wowym. Ten dumny polski chłop, wystę-
pując przeciwko władzy, myślał o kolej-
nych pokoleniach, mówiąc – my chcemy 
nowych szkół wiejskich, chcemy świetlic, 
chcemy wiedzy i kultury na wsi. Innymi 
słowy, ci ludzie walczyli o coś, co dzisiaj 
w  demokratycznym państwie nazywa-
my samorządnością.  Dzisiaj, w miejscu, 
które było świadkiem tych wydarzeń, 
będąc wśród bohaterów tamtych lat, chy-
limy przed nimi czoła i  mówimy: dzię-
kujemy. Mamy jednak świadomość, że 
i dzisiaj taka postawa jest potrzebna. Jest 



www.solidarnoscri.pl

7Z ŻYCIA ZWIĄZKU marzec/kwiecień 2020

potrzebna, gdy kwestionuje się demokra-
tyczny wybór społeczeństwa, gdy interes 
niektórych grup społecznych stawiany 
jest ponad interes publiczny. Postawa 
wyprostowana jest potrzebna, gdy wal-
czyć trzeba o  prawdę historyczną, gdy 
wbrew modom stawać trzeba naprzeciw 
poprawności politycznej, broniąc tra-
dycyjnych wartości. Z  wdzięcznością 
myślimy o  tych działaniach Prezydenta 
Rzeczpospolitej oraz Rządu Dobrej zmia-
ny, które ukierunkowane są na człowie-
ka, na to, aby realnie zmieniać życie nie 
tylko wybranym grupom społecznym, ale 
po prostu Polakom, bo to im się po prostu 
należy. Programy wspierające rodzinę,  
programy senioralne, ustawa o  sprze-
daży bezpośredniej, duże środki na klę-
ski w  rolnictwie, zwiększenie środków 
na zwrot akcyzy, uszczelnienie podatku 
VAT, realizowana idea Trójmorza, wresz-
cie zniesienie wiz do USA to tylko niektó-
re działania, które już przyniosły realne 
i  wymierne skutki.  Idea służby drugie-
mu człowiekowi przyświecała bohaterom 
strajku sprzed prawie czterdziestu lat. 
Niech i  dzisiaj motywuje nas do działa-
nia, niech rządzi naszym życiem społecz-
nym i  politycznym. Jestem przekonany, 
że Polacy docenią te starania. Dali temu 
wyraz w  kolejnych wyborach, dadzą 
i w tych, które przed nami. Pamiętajmy, 
aby z  przeszłości czerpać naukę, odda-
wać hołd jej bohaterom. Przyszłości zaś 
poświęćmy swe siły i  zaangażowanie, 
a wpatrzeni w biel i czerwień, powiedz-
my głośno: moja wiedza i  umiejętności, 
moja praca i  trud dla Ciebie ukochana 
Ojczyzno, dla Ciebie mój rodaku.

Przewodnicząca Związku, Pani Poseł 
Teresa Hałas wygłosiła referat pt.: „O coś 
więcej niż wieś… Rzeszów i  Ustrzyki 
Dolne – porozumienia 1981”. Mówiąc 
dzisiaj o roli i znaczeniu zrywu solidar-
nościowego trzeba powiedzieć – Wielki. 
Mówiąc o  roli działaczy wiejskich trze-
ba powiedzieć, że z  honorem wypełnili 
ten historyczny okres. Zarówno jedni 
jak i drudzy swój sukces na tamten czas 
zawdzięczają bezwzględnie własnej od-
wadze i determinacji. Tak też było i tu-
taj w  Ustrzykach Dolnych i  Rzeszowie, 
gdzie strajki chłopskie zapoczątkowały 
dążenia polskiej wsi do wolności i spra-
wiedliwości, zabezpieczenia potrzeb na-
rodowych i  społecznych rozwoju i  do-

stępności do należnej oświaty i  kultury, 
zachowaniu tradycji i  wiary, trwałości 
i  rozwoju gospodarstw rodzinnych jako 
gwaranta pracy na rzecz zabezpieczenia 
potrzeb żywnościowych Narodu. To pod-
stawy tej walki w  dużej mierze wycho-
dziły poza ramy własnego chłopskiego 
„ja”. Bez wątpienia największym atutem 
tych zmagań była miłość do ziemi i  po-
czucie wolności rolników. Ale też i  etos 
ich pracy, który kształtował mentalność 
i  formułę całego społeczeństwa. I  tak 
było zawsze… choć te dążenia i ta walka 
przecież tak wiele kosztowała historycz-
nie polscy opozycjoniści w tym też miesz-
kańcy wsi przeszli przez bolesny okres 
stanu wojennego, prześladowań i aresz-

towań, utraty zdrowia czy życia jak poda-
je przykład zamordowanego przez służby 
działacza rolników Piotra Bartoszcze. 
I  wtedy i  dzisiaj mamy świadomość, że 
jako grupa społeczna nie dokonalibyśmy 
tego wszystkiego sami, że to pomoc dzia-
łaczy Solidarności Robotniczej… która 
nadawała ton tej walce i  postawa, po-
moc i  niezłomność Kościoła Katolickie-
go pozwoliły nam tą walkę i  prowadzić 
i wygrać.  Duch wolności i niezależności 
wzmacniany był modlitwą, wspólnymi 
rozmowami, realizował się w  przeka-
zach z ambon polskich kościołów. Tak to 
wszystko prawda, dlatego tak bardzo je-
steśmy wdzięczni opaczności za Niezłom-
ność Biskupa Ignacego za zrozumienie 
i uszanowanie dla pracy rolnika Księdza 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego i zawsze 
dziękować będziemy za ich mądrość i wi-
zję… dzięki temu jako środowisko nauczy-

liśmy się rozmawiać i  negocjować… do-
strzegać potrzebę kompromisu wszędzie 
tam… gdzie nie było prostych rozwiązań… 
bo przecież walkę podnosiliśmy o  coś 
więcej niż tylko potrzeby wsi… a  mimo 
to nasza droga do rejestracji związku za-
wodowego była wciąż odległa… na to nie 
było zgody ani Polskiego ani Sowieckiego 
rządu. To prowadziło do wielu inicjatyw 
i  wzmagało bunt tym bardziej… kiedy 
został zarejestrowany Niezależny Zwią-
zek Robotników. Ostatecznie po podpisa-
niu porozumień rzeszowsko-ustrzyckich 
przyszedł czas na wydarzenia Bydgo-
skie, a  następnie zjazd zjednoczeniowy 
w  Poznaniu. Ale to starania i  pomoc 
Księdza Prymasa Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego, któremu powstanie naszego 
związku leżało szczególnie na sercu… 
przyczyniły się do ustępstwa władzy. On 
sam pomimo postępującej choroby na-
ciskał na władze coraz mocniej. W dniu 
6 lutego 1981 roku zwrócił się z  listem 
do faktycznego władcy PRL Pierwszego 
Sekretarza Komitetu Centralnego PZPR 
Stanisława Kani… co pozwolę sobie we 
fragmentach zacytować:  „Szanowny 
Panie Sekretarzu… sytuacja polityczna 
i społeczna, jaka wytworzyła się w kraju 
w ciągu ostatnich tygodni sprawia, że pi-
szę te słowa powodowany głęboką troską 
o  dalsze losy Ojczyzny… Przyjął Pan na 
siebie trudne zadanie w momencie wyra-
żenia zgody na objęcie stanowiska Pierw-
szego Sekretarza w Partii, która dominu-
je w życiu politycznym kraju. Jak dotąd 
potrafił Pan tak pokierować decyzjami 
politycznymi, że rozładowane zostały na-
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pięcia i osiągnięte zostały porozumienia. 
Chcę wyrazić nadzieję, że i tym razem bę-
dzie miał Pan dość siły, rozwagi i odwagi 
na przeprowadzenie decyzji, które będą 
zmierzały do uspokojenia i  rozładowa-
nia napięć. 

Jedna sprawa leży mi szczególnie na 
sercu… i  chcę ją także położyć na serce 
Pana - jest to sprawa rolników indy-
widualnych, którzy żywią nasz naród. 
Słusznie Pan kiedyś powiedział „Polski 
nikt nie weźmie na utrzymanie” Nie jest 
to potrzebne. Polska może utrzymać się 
sama. Potrzeba jednak do tego nowego 
i  rozważnego podejścia do rolników, do 
ludności rolniczej. Osobiście wielokrotnie 
występowałem publicznie i  w  pismach 
do Władz rządzących i  politycznych, 
zwracając uwagę na niebezpieczną poli-
tykę stosowaną wobec wsi. Nie byłem wte-
dy rozumiany, chciałbym być rozumiany 
obecnie. Narosłych bólów i nieufności do 
dotychczasowej polityki Partii i  Rządu 
wobec wsi nie da się załatwić ani deklara-
cjami, ani posunięciami organizacyjny-
mi, które przez większość rolników nie są 
aprobowane. Rolnik ma dość powodów, 
aby nie ufać tym deklaracjom… jest on 
bardzo podejrzliwy, ale i zaangażowany 
patriotycznie. Ma dziś większą niż kiedy-
kolwiek świadomość odpowiedzialności 
za kraj i świadomość obowiązków wobec 
kraju. Żeby mógł pracować i  produko-
wać nie tylko dla siebie, ale i  dla Naro-
du, potrzeba mu gwarancji prawnych do 
własności uprawianej ziemi, potrzeba 
mu pomocy ze strony Państwa i różnych 
sektorów gospodarki narodowej. Zbyt 
wiele eksperymentów zrobiono w  okre-

sie powojennym na polskiej wsi, na kon-
kretnych ludziach. Zbyt wiele wyrządzo-
no krzywd, żeby samymi zapewnieniami 
rozwiązać nabrzmiałe problemy i  lęk 
rolnika o własny warsztat pracy. W tych 
trudnych okresach wsi rolnik zmagał się 
samotnie z  władzą, broniąc własnych 
praw, a także polskiej racji stanu. Orga-
nizacje, które miały go wspomagać, stały 
się narzędziem nacisków. Nic więc dziw-
nego,  że dzisiaj powstaje ogólne drążenie 
rolników do stworzenia niezależnych 
związków…”. Ostatecznie władza zezwa-
la na rejestrację NSZZ RI „Solidarność”, 
a  ta dokonuje się decyzja warszawskie-
go sądu 12 maja 1981 roku. Wkrótce, bo 
28 maja tegoż 1981 roku umiera Prymas 
Polski Kardynał Stefan Wyszynki. Tak 
więc nasza wdzięczność dla jego oddania 
chłopskiej sprawie jest nad wyraz prze-
ogromna. Odejście Księdza Prymasa za-
znaczyło ogromną pustkę intelektualną 
i  duchową. Niejednokrotnie zastanawia 
nas fakt jak późniejsze eksperymenty 
gospodarcze po roku 1989 przeżyłby 
i  ocenił Prymas Tysiąclecia… chociażby 
wyprzedaż polskiego majątku za bezcen, 
koncentracji obcego kapitału, produkcję 
niezdrowej żywności przemysłowej, nad-
miernego fiskalizmu, chęci szybkiego bo-
gacenia się w wielkim globalnym świecie, 
emigracje naszej młodzieży i  nowe za-
grożenia, które przynoszą nam rozpasa-
ne nowe niezrozumiałe przyzwyczajenia 
i  porządki upadku moralnego, donosi-
cielstwa na własny kraj do czynników 
władzy zewnętrznej w  strukturach UE 
czy innych. Dlatego na koniec pozwolę 
sobie podnieść temat własnej samooceny 

każdego  z nas przestrzeni dziejowej lat 
osiemdziesiątych w zestawieniu z dniem 
dzisiejszym XXI wieku… pozwolę sobie 
zrozumieć i poprzeć tych… którzy wciąż 
uważają… że umowy okrągłostołowe… 
były zwykłym zabiegiem dogadujących 
się stron… pozostawiając gdzieś daleko 
w tyle ideę za którą walczyły miliony. 

Następnie zebrani wysłuchali wy-
stąpienia ks. Kanonika Jerzego Uchma-
na pt.: „Dziękujemy za papieża św. Jana 
Pawła II – nauczyciela i  Ojca Narodu”. 
Natomiast dr Marcin Bukała z OBBH IPN 
w  Rzeszowie wygłosił wykład „Strajki 
w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie jako 
symbol zmagań rolników i  mieszkań-
ców wsi o lepszą Polskę.

List do uczestników wystosowała 
Pani Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, 
Prezes Rady Ministrów Mateusz Mora-
wiecki oraz Prezes PiS Jarosław Kaczyń-
ski oraz Marszałek Województwa Pod-
karpackiego Władysława Ortyl.

Po wygłoszonych referatach, w  dys-
kusji, odwoływano się do wydarzeń 
historycznych z  okresu strajku i  kształ-
towania się Solidarności Rolników jak 
również wygłaszano opinie i poglądy do-
tyczące bieżącej sytuacji w kraju i w rol-
nictwie. W trakcie odmówiono modlitwę 
za zmarłych kolegów związkowców.

Uroczystość uświetniła drużyna har-
cerska ze Szkoły Podstawowej im. Św. Ja-
dwigi Królowej w Kamieniu Prusinie.

W  Domu Kolejarza uczestnicy mogli 
zwiedzić wystawę przygotowaną przez 
IPN Oddział w Rzeszowie „Represje wobec 
wsi i ruchu ludowego w latach 1944-1956”.

MN, JW
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20 lutego br. Nagroda im. Ks. Bp. 
Romana Andrzejewskiego za rok 2019 
została przyznana i  wręczona przez 
Kapitułę Jego Ekscelencji Księdzu Ar-

cybiskupowi Henrykowi Hoserowi 
- Biskupowi Seniorowi Diecezji War-
szawsko-Praskiej, wizytatorowi apo-
stolskiemu o  charakterze specjalnym 
dla parafii w  Medjugorie.  Wyróżnienie 
Fundacji „Solidarna Wieś”, przyznawa-
ne za zasługi dla polskiej wsi, wręczono 

w Sekretariacie Konferencji Episkopatu 
Polski w  Warszawie. W  tej podniosłej 
uroczystości wzięła udział Przewodni-
cząca NSZZ RI „Solidarność” Pani Poseł 
Teresa Hałas wraz z  dyrektorem Biura 
Rady Krajowej Grzegorzem Cymińskim. 

Tą nagrodą Kapituła uhonorowała 
tradycję, którą na przestrzeni pokoleń 
od 1844 roku niósł ród Hoserów zasłu-
żonych dla polskiego ogrodnictwa... 
ale nie tylko... w rodzinie Hoserów wal-
ka o  niepodległą Polskę była nakazem 
obywatelskiej postawy... stąd pomoc 
i  współpraca z  AK... czy udział w  po-
wstaniu Warszawskim, podczas którego 
w  1944 na warszawskiej Woli Niemcy 
zamordowali jego ojca i  dziadka... ich 
ciał nigdy nie odnaleziono – podkreśliła 
Przewodnicząca Teresa Hałas. 

Abp Henryk Hoser podziękował 
za otrzymaną nagrodę, podkreślając 
ogromną wdzięczność za otrzymane 
wyróżnienie. „Zwracając się do rolni-
ków, już jako biskup, uświadamiałem im 
że są nośnikami wolności i polskości, to 
oni brali udział w powstaniach – podkre-

ślił abp Hoser. Zauważył, że to właśnie 
rolnicy w  trudnych czasach dostarczali 
żywność mieszkańcom miast.

Sam Abp. to wielki orędownik i przy-
jaciel rolników. W  swoim wystąpieniu 
zobrazował swoją pracę na wsi jako 
młodego chłopca ,,pasłem krowy i  pil-

nowałem, aby nie weszły w szkodę”, ale 
nie tylko, bo bronował, pracował ręcznie 
z  motyką w  pieleniu kapusty czy kala-
fiora... wykształcił się na lekarza, a póź-
niej wybrał powołanie księdza.

Nagroda im. ks. bp. Romana Andrze-
jewskiego ustanowiona została 21 maja 
2004 roku przez Fundację „Solidarna 
Wieś”. Coroczna nagroda im. bp. Roma-
na Andrzejewskiego została ustanowio-
na, by honorować osoby, za szczególne 
osiągnięcia w pracy na rzecz środowisk 
wiejskich i  małomiasteczkowych, ich 
rozwoju kulturalnego i  gospodarczego. 
Aktywna postawa laureatów ma być 
przykładem pozytywnej pracy, możli-
wej w  każdych warunkach, zgodnej ze 
wskazaniami nauczania społecznego 
Kościoła. Fundator nagrody pragnie, aby 
praca laureatów nie była zapomniana.

Uroczystość wręczenia 
Nagrody im. ks. bp. Romana 
Andrzejewskiego za 2019 rok
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dukt polski”  umożliwia konsumentom 
łatwiejsze wyszukiwanie produktów 
wytworzonych w Polsce z użyciem pol-
skich surowców oraz inicjatywę „Polska 
Smakuje” , której celem jest zwiększanie 
rozpoznawalności, zbudowanie silnej 
marki polskich produktów żywnościo-
wych oraz  rozpowszechnianie wśród 
konsumentów zdrowej, certyfikowanej 
polskiej żywności.

Dziś, w  obliczu panującej pandemii 
wirusa SARS-CoV-2, wsparcie kampa-
nii  „Produkt  Polski – Kupuj Świado-
mie”  jest tym bardziej ważne.   Celem 
kampanii jest zwiększenie świadomo-

ści Polaków na temat znaczenia świa-
domych decyzji zakupowych. Niestety 
obecna sytuacja na pewno odciśnie 
piętno na sytuacji ekonomicznej i  go-
spodarczej w naszym kraju.

Społeczeństwo musi być świadome 
jak wielki wpływ na funkcjonowanie go-
spodarki oraz sytuację polskich gospo-
darstw rodzinnych mają ich codzienne 
wybory zakupowe. Wybieranie polskich 
produktów żywnościowych to wsparcie 
dla polskich rolników i przedsiębiorców.

W  obecnej trudnej sytuacji nasza 
solidarnościowa, patriotyczna postawa, 
także w  codziennych wyborach konsu-
menckich, jest niezmiernie ważna.  

Wybierajmy świadomie polskie pro-
dukty. W ten sposób przyczynimy się do 
uratowania wielu gospodarstw i  miejsc 
pracy.

Pamiętaj, że kupując polskie pro-
dukty, masz wpływ na wzrost sprzeda-
ży krajowych produktów i  zachęcasz 
producentów do umieszczania na ar-
tykułach żywnościowych znaku Pro-
dukt Polski.

Pamiętaj! Twój wybór ma znaczenie!

Wspierajmy polskich rolników!
PRODUKT POLSKI – KUPUJ ŚWIADOMIE

MRiRW wraz z  KOWR od kwietnia 
br. rozpoczyna kontynuację ogólnopol-
skiej kampanii informacyjnej „Kupuj 
świadomie - Produkt polski”, której ce-
lem jest zwiększanie wiedzy Polaków 
nt. znaczenia świadomych decyzji zaku-
powych.

Wybieranie polskich produktów 
żywnościowych to wsparcie dla pol-
skich rolników i przedsiębiorców szcze-
gólnie w tak trudnym czasie jak pande-
mia wirusa SARS-CoV-2.

NSZZ RI „Solidarność” od samego 
początku wspiera ogólnopolską kam-
panię pn. „Produkt Polski”. Znak  „Pro-
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Samorządy ubezpieczają sięgając po ubezpieczenia w TUW-ach

Z  początkiem roku każdy samorząd chce jak najlepiej zrealizować niedawno zaplanowany 
i  uchwalony budżet. By móc zrealizować jak najwięcej potrzeb, inwestycji niezbędne są 
oszczędności. Tylko, w  jakiej dziedzinie je poczynić? Zwykle wiąże się to z  przesuwaniem 
finansów z  jednych celów na inne. Jednak wtedy część założeń może nie zostać  
zrealizowanych. Wiele samorządów zaczęło więc szukać innych rozwiązań – np. zweryfikowało 
swoje wydatki na ubezpieczenia i skorzystało z oferty towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW).

Jakie korzyści płyną z ubezpieczeń wzajemnych?

Coraz częściej w  mediach słychać o  korzyściach, jakie 
mogą odnosić samorządy korzystając oferty towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych. Podnosi się argument niemałych 
oszczędności, które wynikają z  niższych składek w  TUW-
ach. Są one bowiem pochodną różnic między TUW-ami 
a  ubezpieczycielami komercyjnymi. Towarzystwa Wzajemne 
są wolne od konieczności  osiągnięcia zysku, który zadowoliłby  
akcjonariuszy – jak jest w  przypadku towarzystw działających 
w  formie spółki akcyjnej. Brak wymogu osiągnięcia 
odpowiedniego zysku wpływa natomiast na kalkulację składki, 
która w TUW-ie ma wystarczyć na pokrycie kosztów odszkodowań 
i  świadczeń oraz kosztów związanych z  działalnością zakładu, 
takich jak likwidacja szkód czy koszty administracyjne. Pomija się 
tutaj zysk, który jeżeli zostanie wypracowany i tak zostaje w TUW-
ie. Inne czynniki, które wpływają na wysokości składki, a również 
wynikają z  charakteru działalności TUW-ów, to ograniczenie 
kosztów związanych z  reasekuracją, czyli przerzucaniem części 
ryzyka, jakie komercyjny zakład ubezpieczeniowy za opłatą 
przenosi na inną instytucję finansową. 

Istnieje jednak możliwość, że TUW-y mogą wykazać 
ujemny wynik finansowy, który powstanie np. wtedy, gdy 
likwidacja szkód będzie wyższa niż wpływy ze składek. 
W  takim przypadku niedobór, który powstał, może być 
uzupełniony przez dopłaty członków TUW-ów. Jednak zdarza 
się to niezwykle rzadko, a  jeżeli już miało to miejsce, to 
towarzystwa wzajemne same rezygnują z tego przywileju, bo 
przede wszystkim kierują się perspektywą dalszej współpracy 
z samorządami. Jeżeli chodzi o ubezpieczycieli komercyjnych, 
to ich składki mają już wliczony koszt reasekuracji.

TUW-y dla samorządów

Samorządy często także rezygnują z  oferty ubezpiecze-
niowej w  TUW-ach, która zawierana jest na analogicznych 
zasadach jak u komercyjnego ubezpieczyciela, tylko zakładają 
swój własny TUW, w  którym ubezpieczony będzie sam 

samorząd oraz jednostki mu podległe. Oznacza to konsolidację 
podmiotów w jednym zakładzie ubezpieczeniowym, co z kolei 
przekłada się na możliwość pełnej kontroli nad wydatkami 
związanymi z ubezpieczeniami oraz nad właściwym zakresem 
ochrony ubezpieczeniowej. Dzięki temu obniża się nie tylko 
wydatki związane z  obsługą ubezpieczeń, ale także unika 
dublowania ubezpieczeń w  ramach samorządu. Ważne 
jest również, że taki samorządowy TUW może z  łatwością 
pozyskiwać dodatkowe środki z  funduszu prewencyjnego, 
który jest tworzony na poczet finansowania działań mających 
zapobiegać powstawaniu szkód. Fundusz taki tworzony jest 
z  1% wpłaconych składek – a  to są niemałe kwoty, którymi 
można sfinansować np. zabezpieczenie posiadanego majtku.

Samorządy także chętnie korzystają ubezpieczenia w TUW-
ach, bo nie muszą się wtedy stosować do określonych przepisów 
o zamówieniach publicznych. Chcąc zawrzeć umowę na usługi, 
dostawy czy ubezpieczenia, zobowiązane są do zorganizowania 
przetargu. Jednak w przypadku ubezpieczenia z   oferty TUW-
ów wymóg ten nie obowiązuje. Zgodnie z ustawą o działalności 
ubezpieczeniowej, umowy ubezpieczenia zawierane 
z  towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych przez samorządy 
będące członkami tego towarzystwa, nie podlegają przepisom 
o  zamówieniach publicznych. W  konsekwencji samorządy 
terytorialne mają wpływ na podpisaną umowę. Mogą 
bowiem negocjować jej warunki. W przypadku komercyjnych 
towarzystw samorządy mają do dyspozycji oferty zgłoszone do 
przetargu – mogą z nich tylko skorzystać lub je odrzucić. 

TUW-y otwierają więc przed samorządami terytorialnymi 
wiele możliwości. Korzyści z  propozycji ubezpieczycieli 
wzajemnych wiążą się przede wszystkim z  oszczędnościami, 
które przekładają się na większe możliwości samorządowych 
budżetów. Dają także możliwość kształtowania zakresu ochrony 
oraz ograniczają formalności i  procedury. O  takich korzyściach 
przekonały się między innymi władze miasta Łodzi i  wiele 
mniejszych gmin. Dla nich często propozycje ubezpieczycieli 
komercyjnych zgłoszone w przetargach są poza zasięgiem, więc 
decydują się na negocjacje i podpisanie umowy z TUW-ami.
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Innowacje to klucz do postępu 
w  każdej dziedzinie. Sektor rolny, 
z  uwagi na swoją specyfikę, nie jest 
w stanie przeznaczyć wystarczające-
go kapitału na działania rozwojowe. 
Dlatego też konieczne staje się po-
dejmowanie wysiłków w  kierunku 
prowadzenia procesów innowacyj-
nych, które spowodują, że polscy rol-
nicy i  producenci rolni będą konku-
rencyjni na zmieniającym się rynku 
globalnym. W tym celu w Krajowym 
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa powo-
łano pion innowacji i  rozwoju, który 
podejmuje szereg działań zmierza-
jących do efektywnego wdrażania 
innowacji w  rolnictwie i  sektorze 
rolno-spożywczym. Obecnie realizu-
je bardzo ważny projekt jakim jest  
„Platforma Żywnościowa”.  

Od marca 2020 r. Giełda Papierów Wartościowych uruchomiła nowy rynek – Rynek Towarów Rolno-Spo-
żywczych (RTRS), nazywany również Platformą Żywnościową. Projekt powstał z inicjatywy Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Realizuje go Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Instytu-
tem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Finansuje go Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
(NCBR) w ramach programu GOSPOSTRATEG.

Platforma Żywnościowa to pionierskie rozwiązanie na polskim rynku, wprowadzające standardy obrotu gieł-
dowego towarami rolno-spożywczymi. Przez pół roku (od marca do końca sierpnia 2020 r.)  trwa pilotaż 
systemu. Pilotaż giełdy towarów rolno-spożywczych, na zlecenie KOWR realizuje Towarowa Giełda Energii 
S.A. (TGE S.A.).

Transakcje będą dotyczyły pszenicy, na którą będą zawierane kontrakty typu spot, tj. rozliczane po aktualnych 
cenach z natychmiastową dostawą towaru. W fazie pilotażu  można kupić pszenicę w trzech standardach 
jakościowych: premium, konsumpcyjną i paszową.

Handel  odbywa się w formie elektronicznej poprzez Domy Maklerskie i System Magazynów Autoryzowanych 
świadczących usługi magazynowania lub nieświadczących usługi przechowywania. W  obrocie towaro-
wym bierze udział również Izba Rozliczeniowa, która prowadzi rozliczenia finansowe między stronami 
transakcji.

PLATFORMA ŻYWNOŚCIOWA - 
wiarygodny mechanizm obrotu 

produktami rolnymi
Platforma Żywnościowa to pionierskie rozwiązanie na polskim rynku, wprowadzające standardy obrotu gieł-

dowego towarami rolno-spożywczymi. To bezpieczny, wiarygodny i  transparentny sposób zawierania transak-
cji. Handel odbywa się w formie elektronicznej poprzez Domy Maklerskie i System Magazynów Autoryzowanych.



www.solidarnoscri.pl

13INFORMACJE marzec/kwiecień 2020

Projekt przewiduje także sprzedaż aukcyjną, która została wprowadzona dodatkowo, po konsultacjach z ryn-
kiem i skierowana do tych podmiotów, które mogą sprzedawać przez własne magazyny autoryzowane.

Platforma Żywnościowa jako mechanizm stworzony do obrotu produktami rolnymi ma być bezpiecznym, 
wiarygodnym i  transparentnym sposobem zawierania transakcji.   Ma zapewniać równowagę rynkową, 
wystandaryzowane i jednolite jakościowo partie  towarów, gwarancję zapłaty, dotrzymywanie terminów 
oraz równe traktowanie wszystkich uczestników rynku.

W przyszłości planuje się wprowadzenie kontraktów terminowych oraz rozszerzenie asortymentu, np. o ku-
kurydzę, rzepak, odtłuszczone mleko w proszku, koncentrat soku jabłkowego, cukier, półtusze wieprzowe.

Podstawą funkcjonowania Rynku Towarów Rolno-Spożywczych są Giełda, Izba Rozliczeniowa (IRGiT) i ma-
gazyny autoryzowane oraz domy maklerskie. Sieć autoryzowanych magazynów, pokrywająca docelowo 
obszar całego kraju, umożliwi fizyczne rozliczenie transakcji z dostawą towaru. Na giełdowym rynku rol-
nym magazyny autoryzowane są odpowiedzialne za weryfikowanie i  jakość przechowywanego towaru 
będącego w obrocie giełdowym, ewidencjonowanie towaru, rozliczenie transakcji w towarze i fizyczną 
dostawę produktów. IRGiT jest odpowiedzialna za obsługę zabezpieczeń i rozliczeń finansowych.

Pierwszym domem maklerskim - członkiem Rynku Towarów Rolno-Spożywczych - został Dom Maklerski BOŚ, 
który świadczy usługi pośrednictwa w zawieraniu i rozliczaniu transakcji w zakresie obrotu pszenicą. Ob-
rót pszenicą na RTRS jest prowadzony w  formule rynku kasowego (tzw. rynek spot). BOŚ od wielu lat 
uczestniczymy w kształtowaniu się mechanizmów giełdowego obrotu energią elektryczną, gazem ziem-
nym i prawami majątkowymi. Teraz, wszedł w nowy segment rynku rolnego, jakim jest obrót pszenicą.

Obecnie na RTRS jest 15 profesjonalnych magazynów autoryzowanych, które  zapewniają możliwości składo-
wania towarów będących przedmiotem obrotu giełdowego. Łączna pojemność przechowalnicza wynosi 
co najmniej 75 tys. ton. Warto odnotować, że na Platformie Żywnościowej jest 12 magazynów należących 
do ELEWARR-u. 
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W  związku z  trudną sytuacją w  na-
szym kraju, związaną z  epidemią ko-
ronawirusa,  przygotowaliśmy nowe 
wsparcie dla rolników. Uruchamiany 
dodatkowe kredyty preferencyjne. Od 
poniedziałku   rolnicy mogą składać już 
wnioski w  oddziałach swoich banków 
współpracujących z Agencją Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa – poin-
formował dziś minister rolnictwa i  roz-
woju Jan Krzysztof Ardanowski. – Banki 
wszystkie decyzje w  tej sprawie już 
mają przekazane – zaznaczył minister.

3 kwietnia 2020 r. Agencja udo-
stępniła współpracującym bankom na 
2020  r. dodatkowe limity akcji kredy-
towej oraz środki na dopłaty do opro-
centowania kredytów. Jeżeli wyczerpie 
się pula środków, zostanie zwiększona 
w miarę zapotrzebowania.

Łączna pula środków na kredyty wy-
niesie:
I. Kredyty na sfinansowanie części 
kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)
• limit akcji kredytowej w  wysoko-

ści 500 mln zł,
• środki w kwocie 4,0 mln zł na dopła-

ty do oprocentowania w/w kredytów.
II. Kredyty na wznowienie produkcji 
po klęskach żywiołowych (z linii K01, 
K02, DK01, DK02)
• limit akcji kredytowej w  wysokości   

1 mld zł,
• środki w  kwocie  21,8 mln zł  na do-

płaty do oprocentowania w/w  kre-
dytów.

I. Kredyty na sfinansowanie części 
kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)
Podmioty zajmujące się  produkcją rol-
ną mogą ubiegać się o udzielenie:
• kredytu na inwestycje w  rolnictwie 

i  w  rybactwie śródlądowym –  linia 
RR;

• kredytu na zakup użytków rolnych 
– linia Z.
Podmioty zainteresowane realiza-

cją  inwestycji w  przetwórstwie  pro-

duktów rolnych, ryb, skorupiaków 
i mięczaków mogą ubiegać się o kredyt 
z linii PR.

Kredyty inwestycyjne mogą być 
przeznaczone na zakup gruntów rol-
nych, budowę i  modernizację budyn-
ków służących do produkcji rolnej oraz 
tworzenie infrastruktury gospodarstw, 
zakup maszyn i  urządzeń rolniczych. 
Kwota kredytów inwestycyjnych dla 
jednego gospodarstwa rolnego wynosi 
5 mln zł, natomiast działy specjalne pro-
dukcji rolnej mogą uzyskać kredyty do 
wysokości łącznie 8 mln zł.

W  przypadku kredytów przezna-
czonych na przedsięwzięcia w  zakresie 
przetwórstwa kwota kredytu wynosi do 
16 mln zł.
II. Kredyty na wznowienie produkcji 
po klęskach żywiołowych (z linii K01, 
K02, DK01, DK02)

Kredyty  na wznowienie produkcji 
w  gospodarstwach rolnych i  działach 
specjalnych produkcji rolnej, stanowią-
ce pomoc rolnikom poszkodowanym 
przez niektóre zjawiska atmosferyczne.

Kredyty „klęskowe” tzw. obrotowe, 
czyli na przywrócenie produkcyjno-
ści –  na  zakup rzeczowych środków do 
produkcji rolnej, m.in. kwalifikowanego 
materiału siewnego i szkółkarskiego, na-
wozów mineralnych, środków ochrony 
roślin, paliwa na cele rolnicze, inwenta-
rza żywego, pasz treściwych i  koncen-
tratów, pasz objętościowych, a także

kredyty „klęskowe” inwestycyj-
ne  – na przywrócenie funkcji użytko-
wych zniszczonych lub uszkodzonych 
budynków inwentarskich, uszkodzo-
nych ciągników, maszyn i  urządzeń 
rolniczych, elementów infrastruktury 
rolniczej oraz zakup kwalifikowanego 
materiału szkółkarskiego i stada podsta-
wowego inwentarza żywego.

Rolnicy mogą ubiegać się o  kredyt 
na  wznowienie produkcji po klęskach 
żywiołowych  (z  linii K01, K02, DK01, 

DK02). W tym przypadku pula środków 
przeznaczonych na dopłaty do opro-
centowania wynosi 21,8 mln zł, a  limit 
akcji kredytowej – 1 mld zł. Do wniosku 
o  udzielnie kredytu klęskowego trzeba 
dołączyć protokół oszacowania szkód. 
Kwota kredytu nie może przekroczyć 
wysokości szkód w  uprawach rolnych 
lub zwierzętach gospodarskich oszaco-
wanych przez komisję – 5 mln zł na go-
spodarstwo rolne lub 8 mln zł na dział 
specjalny produkcji rolnej. O taki kredyt 
można ubiegać się  w ciągu 12 miesięcy 
od daty sporządzenia protokołu oszaco-
wania szkód.  Jego beneficjentami mogą 
być m. in. rolnicy indywidualni, mikro, 
małe, średnie przedsiębiorstwa. Do uzy-
skania kredytu nie jest konieczne wnie-
sienie wkładu własnego. Rozliczenie 
50% środków obrotowych odbywa się 
na podstawie dokumentów zakupu od 
dnia wystąpienia szkody.

Jak wygląda procedura udzielania 
kredytu?

W przypadku kredytu inwestycyjne-
go wnioskodawca składa w  banku plan 
przedsięwzięcia wraz z  wnioskiem kre-
dytowym. Bank analizuje dokumenty 
pod kątem spełnienia wymogów okre-
ślonych przez zasady udzielania kredy-
tów oraz wymogów stawianych przez 
bank. ARiMR dopłaca do oprocentowa-
nia kredytów.

Gdzie zaciągnąć taki kredyt?
Wnioski o  kredyty preferencyjne 

przyjmują: Bank Polskiej Spółdzielczo-
ści S.A. i SGB-Bank S.A., a także zrzeszo-
ne w nich Banki Spółdzielcze oraz BNP 
Paribas Bank Polska S.A., Krakowski 
Bank Spółdzielczy, PEKAO S.A., Santan-
der Bank Polska S.A.

Szczegółowe informacje znajdują 
się na stronie Agencji Restrukturyzacji 
i  Modernizacji Rolnictwa  www.arimr.
gov.pl  w zakładce „Pomoc krajowa” oraz 
w bankach udzielających kredytów.

Kredyty preferencyjne
Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o pomoc w formie preferencyjnych kredytów z dofinansowaniem 
ARiMR, mogą składać wnioski w bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Pomoc ARiMR polega na płaceniu za kredytobiorcę części oprocentowania kredytu 
udzielanego przez bank. W efekcie rolnik ma tańszy kredyt niż w przypadku, gdyby korzystał z kredy-
tu komercyjnego.
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Nie ma żadnych przeszkód, aby 
w okresie kwarantanny opiekę nad swo-
imi zwierzętami na terenie domu lub 
gospodarstwa sprawował ich posia-
dacz, o ile stan zdrowia mu na to pozwala 
i nie musi się on w związku z tym nigdzie 
przemieszczać. Osoby, które nie mogą 
zapewnić w  tym okresie zwierzętom 
należytej opieki, powinny w  pierwszej 
kolejności zwrócić się o  pomoc do są-
siadów, znajomych lub rodziny. W przy-
padku zwierząt domowych (psów), które 
muszą być regularnie wyprowadzane na 
zewnątrz, optymalnym rozwiązaniem 
jest  przeniesienie ich na czas trwania 
kwarantanny do domu nowego opieku-
na. Przy braku takiej możliwości należy 
zorganizować opiekę nad nimi tak, aby 
wykluczyć kontakt bezpośredni opie-
kuna z  osobą poddawaną kwarantannie 
oraz jej rodziną. W  przypadku  zwierząt 
gospodarskich, pomoc ta może polegać 
na obsłudze zwierząt w  pomieszcze-

niach gospodarskich osoby przebywają-
cej na kwarantannie.

W  przypadku braku osób z  rodziny, 
znajomych lub sąsiedztwa, które mogą 
przejąć opiekę nad zwierzętami, w  od-
niesieniu do zwierząt domowych moż-
na  rozważyć oddanie zwierzęcia na 
czas trwania kwarantanny do hotelu 
dla zwierząt, opcjonalnie  innego miej-
sca mogącego zapewnić bezpieczną 
nad nim opiekę. Należy również wziąć 
pod uwagę możliwość poszukania infor-
macji w  Internecie  o  grupach wsparcia 
dla osób potrzebujących pomocy w opie-
ce nad zwierzętami.

Osoby, które nie mogą skorzystać 
z powyższych rozwiązań powinny skon-
taktować się z  właściwym dla miejsca 
pobytu urzędem gminy. Organy samo-
rządu terytorialnego powinny zaangażo-
wać się w tym zakresie we wsparcie dla 
osób objętych kwarantanną, co wynika 
z zapisu art. 163 Konstytucji RP, zgodnie 

z  którym samorząd terytorialny wyko-
nuje zadania publiczne nie zastrzeżone 
przez Konstytucję lub ustawy dla orga-
nów innych władz publicznych. Można 
także skontaktować się z  najbliższym 
zakładem leczniczym dla zwierząt. Nie-
które z klinik, lecznic, przychodni i gabi-
netów weterynaryjnych mogą włączać 
się w pomoc osobom znajdującym się na 
kwarantannie, poprzez czasowe przyj-
mowanie ich zwierząt, W  miarę możli-
wości i posiadanej infrastruktury (boksy 
dla zwierząt, izolatki itp.), przy czym bę-
dzie to każdorazowo ich decyzja.

Inspekcja Weterynaryjna nie posiada 
możliwości objęcia takich zwierząt opieką.

Jednocześnie należy pamiętać, że nie 
ma dowodów naukowych świadczą-
cych o  przenoszeniu się wirusa SARS-
-CoV-2 na zwierzęta domowe i  gospo-
darskie ani na to, aby zwierzęta te mogły 
być biologicznym lub mechanicznym 
wektorem przenoszenia choroby.

COVID-19 a postępowanie ze zwierzętami 
domowymi i gospodarskimi
Wytyczne Głównego Inspektoratu Weterynarii

Informacja dotycząca wdrażania 
PROW 2014–2020 podczas stanu zagroże-
nia epidemicznego.

Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi uprzejmie informuje, że zaplanowa-
ne obecnie terminy naborów w  ramach 
PROW 2014-2020 mogą ulec zmianom po 
to, by umożliwić podmiotom ubiegającym 
się o przyznanie pomocy, skompletowanie 
niezbędnej dokumentacji w bezpiecznym 
dla nich okresie. Ma to związek z  wpro-
wadzeniem w  Polsce stanu zagrożenia 
epidemicznego, wynikającego z pandemii 
COVID-19.

Wydłużenie terminów naborów oraz 
terminów składania ofert

W każdym przypadku, gdy jest to moż-
liwe wydłużane będą terminy naborów 
(w  tym terminy na składanie ofert w  ra-
mach postępowań o udzielenie zamówie-
nia publicznego dla instrumentów wspar-
cia, których to dotyczy) albo ogłaszane 
będą kolejne nabory bezpośrednio po za-
mknięciu poprzedniego. W  szczególności 
będzie to miało miejsce w sytuacji niższej 
aktywności podmiotów ubiegających się 
o przyznanie pomocy w stosunku do po-
przednich naborów.

Informacje na temat terminów nabo-
rów dostępne będą w  ogłoszeniach pod-
miotów wdrażających poszczególne in-
strumenty wsparcia tj.: 
• Agencji Restrukturyzacji i  Moderniza-

cji Rolnictwa;
• Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-

twa;
• urzędów marszałkowskich.
Tylko kontakt telefoniczny lub e-mailowy 

Informacje dodatkowe
W ramach poszczególnych instrumen-

tów wsparcia:
1. podmioty ubiegające się o przyznanie 

pomocy oraz beneficjenci mogą wystą-
pić do podmiotu wdrażającego dany in-
strument wsparcia z prośbą odpowied-
nio o  przywrócenie lub przedłużenie 
terminu wykonania czynności w toku 
postępowania w  sprawie przyznania 
lub wypłaty pomocy w razie uchybie-
nia terminu wykonania określonych 
czynności w toku tych postępowań;

2.  możliwe jest całkowite lub częścio-
we zwolnienie beneficjentów przez 
podmiot wdrażający dany instrument 
wsparcia z  wykonania zobowiązania 
lub zmiana terminu jego wykonania 

w  przypadku niewykonania co naj-
mniej jednego ze zobowiązań z powo-
du okoliczności o charakterze siły wyż-
szej lub nadzwyczajnych okoliczności; 
przypadki siły wyższej i  nadzwyczaj-
nych okoliczności zgłasza się na piśmie 
właściwemu organowi wraz z  odpo-
wiednimi dowodami wymaganymi 
przez właściwy organ, w ciągu piętna-
stu dni roboczych od dnia, w  którym 
beneficjent lub upoważniona przez 
niego osoba są w  stanie dokonać tej 
czynności.
Wszelkich informacji na ten temat 

udzielają pracownicy odpowiednich pod-
miotów wdrażających.

Dalsze prace legislacyjne w toku
W  odniesieniu do tych instrumentów 

wsparcia, w których:
• nie ma obecnie możliwości wystąpie-

nia z prośbą o przywrócenie lub prze-
dłużenie terminu wykonania czynno-
ści w  toku postępowania w  sprawie 
przyznania lub wypłaty pomocy;

• ze względu na charakter zobowiązania 
nie jest obecnie możliwa zmiana termi-
nu wykonania tego zobowiązania;

Nabory PROW a koronawirus
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• obowiązujące w  tym zakresie rozwią-
zania, z uwagi na panującą sytuację, są 
niewystarczające,
trwają prace legislacyjne, których ce-

lem jest niezwłoczne wprowadzenie roz-
wiązań, które mają dać taką możliwość.

Powyższe informacje nie dotyczą dzia-
łań obszarowych PROW 2014-2020:

1.  Płatności dla obszarów z ograniczenia-
mi naturalnymi lub innymi szczegól-
nymi ograniczeniami,

2.  Płatności zalesieniowych (w  zakresie 
rocznych premii),

3.  Rolnictwo ekologiczne,
4.  Dobrostan zwierząt,

5.  Działanie rolno-środowiskowo-klima-
tyczne.
W  przypadku tych wniosków nabór   

rozpoczął się 15 marca. Prowadzony jest 
drogą elektroniczną.

Dzięki wprowadzonym rozwiąza-
niom prawnym ubezpieczeni w  Kasie 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
rolnicy i domownicy będą mogli szybciej 
i sprawniej nabyć prawo do zasiłku cho-
robowego, w  przypadku zachorowania 
na COVID-19.

Jednocześnie wprowadzona została 
wyższa stawka zasiłku chorobowego. 
Jest to wzrost do 150% poprzedniego po-
ziomu za każdy dzień czasowej niezdol-
ności do pracy spowodowanej chorobą.

Minister Jan Krzysztof Ardanow-
ski podpisał wczoraj rozporządzenie 
zmieniające rozporządzenie w  sprawie 
określenia wysokości jednorazowego 
odszkodowania z  tytułu wypadku przy 
pracy rolniczej lub rolniczej choroby za-
wodowej oraz zasiłku chorobowego.

Dzięki tym nowym rozwiązaniom 
prawnym ubezpieczeni w  KRUS rolni-
cy i  domownicy będą mogli szybciej 
i sprawniej nabyć prawo do zasiłku cho-
robowego.

Zgodnie z  tym rozporządzeniem na-
stępuje skrócenie okresu uprawniające-
go do wypłaty zasiłku chorobowego z 30 
do 14 dni czasowej niezdolności do pracy 
w gospodarstwie rolnym, jeżeli niezdol-
ność ta jest spowodowana zakażeniem 
lub chorobą układu oddechowego ozna-
czonymi w  zaświadczeniu lekarskim 
jako U07.1 COVID-19, zgodnie z  Między-
narodową Klasyfikacją Chorób i  Proble-
mów Zdrowotnych. 

Powyższe zmiany są odpowiedzią 
Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi na 
wprowadzenie w  Polsce stanu zagroże-

nia epidemiologicznego, które wynika 
z  rozprzestrzenianiem się koronawiru-
sa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę 
COVID-19. Zmiany związane są także 
z  wejściem w  życie przepisów ustawy 
z  dnia 2 marca 2020 r. o  szczególnych 
rozwiązaniach z  zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 374).

Rozporządzenie wchodzi w  życie 
z dniem następującym po dniu ogłosze-
nia, z mocą od dnia 8 marca 2020 r.

Wyższy zasiłek chorobowy dla rolnika

ARiMR uruchomi 31 marca 2020 r. 
nabór wniosków na „Restrukturyzację 
małych gospodarstw” finansowaną z bu-
dżetu PROW 2014-2020.  Wnioski będzie 
można przekazywać do oddziałów regio-
nalnych Agencji do 29 maja 2020 r.

O wsparcie finansowe może starać się 
rolnik posiadający gospodarstwo obejmu-
jące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub 
nieruchomość służącą do prowadzenia 
produkcji w  zakresie działów specjalnych 
produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna 
takiego gospodarstwa musi być mniejsza 
niż 13 tys. euro.

Wniosek może złożyć osoba zarówno 
ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma 
również zakazu jednoczesnego prowadze-
nia działalności gospodarczej lub pracy na 
etacie. Pod jednym warunkiem – dochód 
lub przychód z działalności rolniczej musi 
stanowić co najmniej 25 proc. całości do-
chodów lub przychodów.

O pomoc nie mogą ubiegać się osoby, 
którym wypłacono pomoc finansową z na-
stępujących programów wsparcia: „Uła-
twianie startu młodym rolnikom”, „Moder-

60 tys. zł premii na rozwój małego gospodarstwa
nizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowa-
nie w  kierunku działalności nierolniczej”, 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
objętych PROW 2007-2013, a  także „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych”; „Premia 
na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, 
„Premie dla młodych rolników” w ramach 
PROW 2014-2020.

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój 
swojego małego gospodarstwa, może uzy-
skać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej pre-
mii. Jest ona wypłacana w  dwóch ratach: 
80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warun-
ków określonych w  decyzji o  przyznaniu 
pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidło-
wej realizacji biznesplanu.  

Dotację  można przeznaczyć wyłącznie 
na działalność rolniczą lub przygotowanie 
do sprzedaży produktów rolnych wytwo-
rzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 
proc. otrzymanej   premii   należy wydać 
na inwestycje w środki trwałe. Ich katalog 
jest szeroki. Obejmuje m.in. budowę, prze-
budowę, remont budynków lub budowli, 
zakup   nowych maszyn, urządzeń oraz 
wyposażenia.   Premię można zainwesto-

wać w zakup gruntów, zakup stada podsta-
wowego zwierząt, czy zakładanie sadów 
i plantacji wieloletnich gatunków użytko-
wanych efektywnie dłużej niż 5 lat.

Premia może być przyznana tylko 
raz w  czasie realizacji PROW 2014-2020. 
W  przypadku małżonków pomoc może 
otrzymać tylko jedno z  nich, niezależnie 
od tego, czy prowadzą wspólne, czy odręb-
ne gospodarstwa.

W  związku z  sytuacją epidemiczną 
kraju ograniczona została możliwość 
osobistego załatwiania spraw we wszyst-
kich placówkach ARiMR, pracują one bez 
kontaktu z  interesantami. Możliwy jest 
wyłącznie kontakt telefoniczny lub pisem-
ny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej 
lub elektronicznej), numery telefonów 
i adresy e-mail są dostępne w widocznym 
miejscu przy wejściu do placówek Agencji.

We wszystkich jednostkach organi-
zacyjnych Agencji udostępnione zostały 
wrzutnie lub urny, w których można zosta-
wić dokumenty, wnioski, czy oświadcze-
nia bez konieczności kontaktu z pracowni-
kami Agencji.
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W  dniach 13 i  14 lutego 2020 roku 
w Brukseli z udziałem m.in. wiceprze-
wodniczącego Komisji Europejskiej 
Fransa Timmermansa oraz Bernarda 
van Goethema – z Dyrekcji Generalnej 
ds. Zdrowia i  Bezpieczeństwa Żywno-
ści ( DG SANTE) w odbyło się pierwsze 
w  tym roku posiedzenie Prezydium 
Copa Cogeca. W  posiedzeniu z  ramie-
nia NSZZ RI „Solidarność” udział wzię-
li: Zastępca Przewodniczącej Związku 
Aleksander Tadych oraz Dyrektor Biu-
ra Rady Krajowej Grzegorz Cymiński.

Głównym punktem pierwszego dnia 
posiedzenia była wymiana poglądów na 
temat Europejskiego Zielonego Ładu 
z  wiceprzewodniczącym wykonaw-
czym Komisji Europejskiej Fransem 
Timmermansem. Zgodnie z  koncepcją 
Zielonego Ładu do 2050 roku Euro-
pa ma stać się pierwszym neutralnym 
dla klimatu kontynentem (czyli takim 
który pochłania taką samą ilość ga-
zów cieplarnianych i  zanieczyszczeń 
jakie wyprodukuje) i  światowym lide-
rem w  dziedzinie działającym na rzecz 
ochrony klimatu i  środowiska natural-
nego. Transformacja ma objąć wszyst-
kie obszary gospodarki, a  tym samym 
także sektor rolnictwa i  rybołówstwa, 
a  w  związku z  tym także produkcji czy 
sprzedaży żywności. Dlatego Komisja 
Europejska opracowała strategię „Od 
pola do stołu”, jednak jej szczegóły nie 
zostały dotąd zaprezentowane publicz-
nie. Przeszkodziła w  tym pandemia 
koronawirusa SARS-CoV-2. Zielony Ład 
i  jego dynamiczne dążenie do zrówno-
ważenia emisyjności gazów cieplarnia-
nych i  zanieczyszczeń niesie za sobą 
konieczność nowych bardzo kosztow-
nych wymogów środowiskowych dla 
unijnych rolników, dlatego też budzi 
ona uzasadnione obawy środowiska 
rolniczego, tym bardziej że opracowy-
wany dokument na tym etapie nie jest 
konsultowany ze stroną społeczną. 

Zdaniem rolników rozmowa o  wdroże-
niu nowych zasad możliwe są jedynie 
w sytuacji zapewnienia odpowiedniego 
poziomu środków z  unijnego budżetu 
jako swoistego rodzaju rekompensaty 
za utracone dochody i konieczne inwe-
stycje dostosowujące gospodarstwa do 
nowych wymogów, ograniczeń w  tech-
nologii produkcji i stosowania środków 
ochrony roślin, nawozów itp. Niestety 
z  zapowiedzi Komisji Europejskiej wy-
nika, że środki na Wspólną Politykę Rol-
ną w  nowej perspektywie będą niższe 
niż obecnie. 

W  opinii Fransa Timmermansa 
mimo budzonych kontrowersji tzw. 
„Zielony Ład” może być sukcesem jeśli 
doprowadzi do zwiększenia dochodów 
rolników, zwiększenia jakości żywności 
dla konsumentów (standard produkcji, 
brak dodatków) i do zaangażowania jak 
największej liczby sektorów do tego 
procesu. Wiceszef Komisji Europejskiej 
chce większego zaangażowania i  naci-
sku na realizację wymogów środowi-
skowych w  ramach pierwszego filara, 
natomiast kwestią do dyskusji pozo-
staje jaki procent środków uzależnić od 
tego wymogu. Zdaniem Timmermansa 
zazielenienie nie doprowadziło do za-
mierzonych rezultatów, dlatego przy-
szłe wymogi środowiskowe były kon-
kretnymi  mechanizmami  i wiązały się 
z konkretnymi skutkami. 

„Nie chcemy tylko ekologizacji do-
płat ale realnych wyników” – podkreślił 
Timmermans. 

Podczas wymiany poglądów człon-
kowie Prezydium Copa Cogeca odnosili 
się krytycznie do proponowanych przez 
Komisję Europejską rozwiązań. Zda-
niem rolników Komisja Europejska  sto-
suje podwójne standardy z  jednej stro-
ny wymagając od unijnych rolników 
spełniana dodatkowych restrykcyjnych 
wymogów i  drastycznego przemode-
lowania systemu produkcji, a  z  drugiej 

strony dopuszcza umowy handlowe 
m.in. z  krajami tzw. Mercosuru, które 
stosują dużo niższe standardy wytwa-
rzania żywności (także poprzez stoso-
wanie niedozwolonych w  UE  pestycy-
dów) oraz degradują środowisko w celu 
zintensyfikowania  produkcji rolniczej 
(m.in. poprzez wylesienia na ogromną 
skalę). 

Zdaniem europejskich rolników 
wspomniane podwójne standardy sta-
wiają w  uprzywilejowanej pozycji pro-
ducentów rolnych z  krajów Mercosur, 
a  dyskryminują rodzimych europej-
skich rolników.

Zdaniem Timmermansa mimo do-
strzegalnych zagrożeń ze strony Merco-
sur dla rolnictwa i jego poszczególnych 
działów (m.in. sektor wołowiny), wspo-
mniana umowa handlowa jest szansą 
dla europejskiej gospodarki i mimo róż-
nych standardów produkcji, za pomo-
cą Zielonego Ładu w  Europie, poprzez 
przykład można ich zachęcać do zmia-
ny modelów produkcji i  przestawienia 
gospodarek na technologie mniej in-
tensywne i  przyjazne środowisku na-
turalnemu oraz pokazać im, że Europa 
chce żywności o wysokich standardach. 
Nie odniósł się jednak do konieczności 
wymagania tych standardów w  przyję-
tych umowach handlowych. Ta ponie-
kąd dosyć pokrętna i  dość zaskakująca 
interpretacja wiceprzewodniczącego 
Komisji Europejskiej nie spotkała się ze 
zrozumieniem uczestników obrad.

Posiedzenie 
Prezydium Copa Cogeca
Pierwsze tegoroczne posiedzenie Prezydium Copa Cogeca pod znakiem Wspólnej Polityki Rolnej, Zie-
lonego Ładu, Brexitu i ASF
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Polska delegacja popierając przed-
stawione przez innych europejskich 
rolników argumenty, podkreślała także 
zagrożenia i problemy wynikające z na-
pływem żywności z  Ukrainy w  opar-
ciu o  bezcłowe unijne kontyngenty, co 
destabilizuje przede wszystkim polski 
rynek żywności, gdzie koncentruje 
się znaczna część tych kontyngentów. 
Zdaniem polskich rolników sprawa ta 
wymaga nowego podejścia  i zweryfiko-
wania postępowania ze strony KE i prze-
prowadzenie analiz także z  udziałem 
komisarzy rolnictwa i handlu.

Członkowie Copa Cogeca apelowali, 
by ewentualne wprowadzanie Zielo-
nego Ładu opierać o  twarde dowody 
naukowe a nie o często nierealne żąda-
nia populistów. Zdaniem europejskich 
rolników, przez nieodpowiedzialne 
działania, zbyt wysokie rygory dla eu-
ropejskich rolników oraz brak tych ry-
gorów dla krajów spoza UE (co będzie 
powodować że żywność spoza Unii 
będzie tańsza przede wszystkim ze 
względu na koszty produkcji które będą 
znacznie niższe) takie działania mogą 
spowodować, że  jako Europa staniemy 
się importerem netto w  zamian za wy-
eksportowanie naszych idei odnośnie 
ochrony klimatu. Zdaniem rolników 
taka konstrukcja zielonego ładu przy-
niesie skutek odwrotny do zamierzeń. 
Jeśli rolnicy nie będą jego częścią a pra-
ca nad zielonym ładem odbędzie się bez 
udziału rolników, może on doprowadzić 
europejski sektor rolny do nieodwracal-
nych niekorzystnych zmian. 

Następnie odbyła się wymiana po-
glądów z  Bernardem van Goethemem 
dyrektorem do spraw zarządzania kry-
zysowego w  żywności oraz u  roślin 
i  zwierząt, DG SANTE w  Komisji Euro-
pejskiej na temat najnowszych przypad-
ków wystąpienia afrykańskiego pomoru 
świń. Podczas dyskusji z  uczestnikami 
Prezydium przedstawiciel Komisji Eu-
ropejskiej potwierdził, że zarządzanie 
populacją dzików i  sprawa ich maksy-
malnej depopulacji jest kwestią kluczo-
wą metodą walki z rozprzestrzenianiem 
się ASF, obok koniecznej do stosowania 
bioasekuracji. Jeśli chodzi o  sprawy 
eksportu europejskiej wieprzowiny, 
przedstawiciel DG Sante poinformował, 
że Komisja przekonuje partnerów z kra-

jów trzecich do tzw. regionalizacji czyli 
ustanowienia stref zakażeń a nie elimi-
nacji całego rynku. Ustanowienie stref 
zakażeń jest międzynarodowym instru-
mentem zwalczania chorób zwierząt 
i  ułatwiania handlu międzynarodowe-
go. Jeśli pozytywny przypadek ASF zo-
stanie potwierdzony na danym obsza-
rze, granice geograficzne są określone 
dla danego obszaru zgodnie z zasadami 
Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt 
(OIE). Z tego obszaru nie można ekspor-
tować wieprzowiny. Obszary poza tą 
strefą są jednak uważane za wolne od 
choroby i  w  ramach uzgodnień handel 
mięsem wieprzowym będzie mógł być 
tam kontynuowany. Przedstawiciel DG 
Sante poinformował o  konieczności 
przeglądu środków w  celu utrzymania 
wiarygodności systemu walki z  ASF, 
także po to by był on bardziej zrozumia-
ły dla społeczeństwa także w kontekście 
szerokich ataków na rolników ze strony 
tzw. organizacji pro zwierzęcych.

W kontekście rozprzestrzeniania się 
ASF Bernard van Goethem zaprezen-
tował opinię, iż to małe gospodarstwa 
(określanie przez Komisję Europejską 
jako gospodarstwa przyzagrodowe) są 
w  głównej mierze odpowiedzialne za 
rozprzestrzenianie się ASF, co nie po raz 
pierwszy spotkało się ze sprzeciwem 
polskiej delegacji, która podkreśliła po 
raz kolejny że w  Polsce nawet gospo-
darstwa utrzymujące jedną sztukę zo-
bowiązane są do zachowywania tych 
samych zasad co przemysłowe fermy, 
dlatego generalizowanie i  obarczanie 
winą za ASF małych gospodarstw jest 
nieuprawnione. Przedstawiciele Copa 
Cogeca podkreślali, że aby skutecznie 
walczyć z  wirusem afrykańskiego po-
moru świń należy ujednolicić i  zhar-
monizować prawodawstwo i  schematy 
działań na poziomie unijnym. 

Z  kolei zdaniem przedstawicieli 
polskich organizacji, najważniejsze jest 
zapewnienie odpowiednich środków 
finansowych na walkę z  ASF. Podkre-
ślono, że Polska od 2014 roku poniosła 
wielkie straty związane z  ASF, w  wyni-
ku czego zlikwidowano nie tylko małe 
ale i  średnie oraz duże gospodarstwa. 
Dlatego w  tym momencie jednym 
z głównych zadań jest zaproponowanie 
alternatywnych rozwiązań i  mechani-

zmów pozwalających przebranżowić 
się rolnikom zmuszonym do rezygnacji 
z  produkcji trzody chlewnej, tak by ich 
gospodarstwa nie upadły. Na zadane 
pytanie o  finansowanie budowy przez 
Niemcy ogrodzenia na Odrze chronią-
cego przed ASF, van Goethem stwier-
dził, że zdaniem Komisji ogrodzenia nie 
sprawdzają się na dużych odległościach, 
natomiast Komisja  uważa, że sprawdza-
ją się one punktowo, dlatego m.in. środ-
kami europejskimi wsparto budowę ok. 
350 kilometrowego ogrodzenia w Belgii. 
Na temat finansowania niemieckiego 
ogrodzenia jednoznacznej odpowiedzi 
nie uzyskano. Przypomnijmy, że w 2018 
roku unijny komisarz ds. zdrowia Vytenis 
Andriukaitis odmówił Polsce przyznania 
środków na planowaną przez ówczesne-
go ministra Krzysztofa Jurgiela budowę 
ogrodzenia na wschodniej granicy.

W  drugim dniu posiedzenia dysku-
towano głównie na temat sytuacji ryn-
kowej oraz skutków Brexitu.

W ramach dyskusji na temat sytuacji 
rynkowej w  poszczególnych sektorach 
produkcji rolnej omówiono również 
kwestię pszczelarstwa. Copa-Cogeca 
reagując na alarmującą sytuację na ryn-
ku miodu opracowała w  ramach grupy 
roboczej projekt planu działań. Główną 
przyczyną trudności dla europejskich 
pszczelarzy jest niezrównoważona 
konkurencja z  jaką zmaga się europej-
ski miód w  obliczu rosnącego przywo-
zu produktów  „miodopodobnych” va 
nazywanych miodem po bardzo ni-
skich cenach z  krajów trzecich, w  tym 
w szczególności z Chin i Ukrainy. Copa-
-Cogeca zaproponowały rozwiązania 
w  ramach planu działania w  krótkim, 
średnio i długookresowym terminie. 

Sekretarz Generalny Pekka Peso-
nen omówił sytuację handlową zwra-
cając szczególną uwagę na trudniejsze 
obecnie relacje handlowe  ze Stanami 
Zjednoczonymi i możliwe nowe sankcje 
w formie ceł na niektóre produkty rolne 
pochodzące z Unii Europejskiej. Kolejna 
ważna sprawa to ustawiczne monito-
rowanie sytuacji związanej z  Brexitem 
a  także omawiane pierwszego dnia 
kwestie handlu międzynarodowego 
w  kooperacji z  planowanym wprowa-
dzeniem Zielonego Ładu. 

Grzegorz Cymiński
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Spodziewając się narastających 
trudności spowodowanych pandemią 
COVID-19 dla producentów owoców 
i  warzyw oraz ich spółdzielni, Copa 
i Cogeca wysłały dziś pismo do Komi-
sji Europejskiej z  listą propozycji, jak 
dostosować wspólnotowy program 
pomocy w tym sektorze. Copa i Coge-
ca zaapelowały o wprowadzenie środ-
ków nadzwyczajnych i  dostosowanie 
reguł zarządzania administracyjnego 
dla programów operacyjnych. 

W  piśmie wysłanym dziś do dyrek-
tora generalnego DG AGRI Copa i Coge-
ca wyrażają swoje głębokie zaniepoko-
jenie obecną i przyszłą sytuacją sektora 
owoców i warzyw, na którym szczegól-
nie odbijają się środki służące zapobie-
ganiu rozprzestrzeniania się COVID-19. 
Już teraz obserwuje się zakłócenia 
w  popycie na niektóre typy produkcji 
(truskawek, warzyw itd.) w  konkret-
nych regionach lub dla pewnych klien-
tów. Wprowadzanie do obrotu owoców 
i warzyw oraz dostarczanie ich podmio-
tom przemysłu przetwórczego może 
stać się bardziej skomplikowane w  wy-
niku narastających problemów związa-
nych z dostępnością siły roboczej, trans-
portem towarów i  środków produkcji 
rolnej, przepływem osób oraz zmianami 
w popycie i konsumpcji. 

Biorąc pod uwagę niedobór siły ro-
boczej (oznaczający, że trzeba będzie 
szybko umożliwić dostęp do wystar-
czającej liczby pracowników w  rolnic-
twie) oraz znając niską trwałość tych 
produktów, obawy Copa i  Cogeca stale 
rosną. Jak powiedział przewodniczą-
cy grupy roboczej „Warzywa i  owoce” 
Luc Vanoirbeek, „Copa i  Cogeca ape-
lują o  udostępnienie nadzwyczajnych 
środków dla wszystkich producentów 
warzyw i  owoców oraz dostosowanie 
reguł zarządzania administracyjnego 
programów operacyjnych organizacji 
producentów, by ograniczyć trudności, 
z którymi się w tej chwili mierzą”.

Z  kolei Pekka Pesonen, sekretarz 
generalny Copa-Cogeca powiedział, że 
„W  związku z  niezrównoważoną sytuacją 
na rynku dotykającą coraz bardziej niektó-
re z unijnych sektorów rolnych Copa i Co-
geca nawołują, by Komisja przyznała spe-
cjalne finansowanie spoza budżetu WPR”. 

Copa i Cogeca pragną podkreślić, że 
pandemia COVID-19 wywrze trwałe, ne-
gatywne skutki rynkowe dla sektora wa-
rzyw i owoców. Komisja zatem powinna 
podjąć teraz dalsze kroki, ponieważ de-
cyzje te wpłyną na kształt i  przyszłość 
sektora w najbliższych miesiącach, a na-
wet latach.  

16.03.2020

Plan działania dotyczący gospodarki 
o  obiegu zamkniętym - wniosek w  do-
brym kierunku choć z wieloma elementa-
mi do poprawy z perspektywy rolnictwa. 

Copa i  Cogeca z  zadowoleniem przy-
jęły opublikowany nowy europejski plan 
działania dotyczący gospodarki o  obiegu 
zamkniętym. Doceniono w nim potencjał 
biogospodarki o obiegu zamkniętym oraz 
unijnej strategii na rzecz biogospodarki 
w zwiększaniu szans na osiąganie obiegu 
zamkniętego. Jednakże to na ile biogospo-
darka będzie sprawnie działać, zależy od 
dynamiki funkcjonowania sektorów rol-
nictwa i leśnictwa. Aby można było w peł-
ni wykorzystać jej potencjał, musi ona 
pozostać priorytetem UE. Niezbędna jest 
w  tym celu także dostępność spójnych 
środków oraz finansowanie - również 
w ramach w przyszłej WPR. Dla rolników, 
właścicieli lasów i  ich spółdzielni to wa-
runek konieczny, by mogli oni zwiększać 
swój wkład. W tym kontekście plan zapro-
ponowany przez Komisję jest dobry, jed-
nak zdaniem Copa-Cogeca jeszcze wiele 
rzeczy należy w nim poprawić.   

Według Copa i Cogeca ważne jest ob-
jęcie tym planem działania marnotrawie-
nia żywności jako jednego z kluczowych 
elementów. Należy zatem postawić jasną 
granicę między tym, czego da się uniknąć, 
a  czego nie. Unii Europejskiej potrzebne 

są spójne ramy prawne, wsparcie gospo-
darcze dopasowane do jej potrzeb oraz 
podejmowanie decyzji w  oparciu o  do-
wody naukowe, by rolnictwo znalazło się 
w centrum gospodarki o obiegu zamknię-
tym, a  rolnicy mieli dostęp do szerszego 
zestawu narzędzi oraz innowacji (bio-
logicznych, technologicznych i  społecz-
nych). Europa potrzebuje kompleksowe-
go podejścia opartego na porozumieniu 
zainteresowanych stron, by gromadzić 
niesprzedaną, niespożytą żywność, a tak-
że żywność niezdatną do spożycia i prze-
kazywać ją wytwórniom pasz, biopaliw 
czy biogazu. Rolnictwo jest kluczowym 
sektorem, koniecznym do ograniczania 
luk w łańcuchu żywnościowym oraz spra-
wienia, że społeczeństwo będzie funkcjo-
nować zgodnie z  zasadami gospodarki 
o obiegu zamkniętym  

Copa i  Cogeca wyrażają zadowolenie 
z  tego, że Komisja uznała, że usuwanie 
dwutlenku węgla z atmosfery przy pomo-
cy zrównoważonej gospodarki leśnej i rol-
nictwa sprzyjającego pochłanianiu CO2 
przez glebę powinno być podstawą celów 
w  zakresie neutralności klimatycznych. 
Zdaniem Copa i Cogeca ramy prawne re-
gulujące certyfikację usuwania dwutlen-
ku węgla w oparciu o porządny i przejrzy-
sty system rozliczania pochłoniętego CO2 
mogłyby zapewnić jasność rolnictwu i le-
śnictwu w  perspektywie długotermino-
wej. Jednakże uważamy również, że wyni-
ków w zakresie zrównoważoności nie po-
winno się ustalać na podstawie metod wy-
liczania śladu środowiskowego produktów 
(PEF). W tej chwili mechanizm doradztwa 
stron zainteresowanych w ramach PEF nie 
jest wyważony, jeżeli chodzi o  uwzględ-
nianie poglądów wszystkich stron zain-
teresowanych. Ponadto we wszystkich 
metodach oceny śladu zrównoważoności 
powinny być brane pod uwagę efekty ze-
wnętrzne takie jak pochłanianie dwutlen-
ku węgla, różnorodność biologiczna czy 
zarządzanie zasobami wodnymi. W  tym 
kontekście dalsze prace Komisji z zakresie 
usuwania dwutlenku węgla z atmosfery są 
niezbędne. 

Komunikaty prasowe
W obecnym zamęcie Copa i Cogeca apelują do Komisji o wdrożenie nadzwyczajnych środków dla bran-
ży owocowo-warzywnej. 
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Zapewnienie sprawnego 
funkcjonowania jednolitego rynku:

Europejscy rolnicy, właściciele la-
sów i ich spółdzielnie mierzą się z coraz 
trudniejszą sytuacją. Kryzys epidemio-
logiczny wynikający z  rozprzestrze-
niania się Covid-19, wraz z  poważnymi 
konsekwencjami dla zdrowia, wywiera 
obecnie dramatyczne skutki na najbar-
dziej dotkniętych obszarach wiejskich 
UE. Ta walka na wielu frontach rów-
nocześnie bardzo szybko negatywnie 
odbiła się na głównych sektorach rolnic-
twa i  leśnictwa zarówno w  odniesieniu 
do następstw natychmiastowych jak 
i w perspektywie średnio- i długotermi-
nowej. 

Ponadto narastający kryzys może za-
chwiać zarówno rynkiem jednolitym jak 
i  rynkami międzynarodowymi, stano-
wiąc zagrożenie dla łańcuchów dostaw, 
miejsc pracy i  koniec końców bezpie-
czeństwa żywnościowego.  Wzywamy 
instytucje Unii Europejskiej i  państwa 
członkowskie do podjęcia niezbędnych 
środków i wdrożenia ich w celu zapew-
nienia prawidłowego funkcjonowania 
jednolitego rynku, a  w  szczególności 
unijnego sektora rolnego. 

Ponadto należy utrzymać ciągłość 
działalności gospodarstw rolnych i spół-
dzielni rolniczych, aby zagwarantować 
codzienne dostawy żywności i  współ-
produktów dla obywateli UE w  świe-
tle dalszego zaostrzania ograniczeń.  
W  związku z  tym należy wprowadzić 
wszelkie środki, dzięki którym można 
będzie chronić działalność rolniczą i  jej 
łańcuch wartości oraz zagwarantować 
jej utrzymanie. 

W  poniższej analizie uwzględniono 
rozwój sytuacji w  całym łańcuchu rol-
no-spożywczym. Niniejszy dokument 
jest niewyczerpującym zestawieniem 
informacji uzyskanych od krajowych 
organizacji członkowskich Copa i Coge-
ca z  UE-28. Doceniamy również ważne 

informacje rynkowe, które otrzymali-
śmy od naszych partnerów w  ramach 
Koalicji na rzecz Łańcucha Rolno-Spo-
żywczego (Agri-Food Chain Coalition), 
która reprezentuje 11 wiodących stowa-
rzyszeń branżowych z  całego łańcucha 
rolno-spożywczego.

Analiza sektorowa 
Produkty mleczne:

Mimo że na rynku mleczarskim 
panuje względny spokój, pojawiają się 
już pewne sygnały świadczące o  po-
tencjalnych zakłóceniach. Po utracie 
niektórych możliwości przetwarzania, 
przetwórcy muszą znaleźć alternatyw-
ne rynki zbytu, co jest coraz trudniejsze. 
Oczywiste jest, że sektor musi móc wy-
bierać spośród licznych opcji, aby pora-
dzić sobie ze zmieniającymi się zacho-
waniami konsumentów. 

Przepływ produktów mlecznych ma 
kluczowe znaczenie dla prawidłowego 
funkcjonowania rynku. Łańcuch war-
tości produktów mlecznych jest dobrze 
zintegrowany i  wspólnie dostosowuje 
się do wyzwań rynkowych. Obejmuje 
to m.in. dostęp do urządzeń do przetwa-
rzania mleka w proszku i sera w całej UE. 
Prywatne przechowywanie może rów-
nież okazać się potrzebne, aby pomóc 
w złagodzeniu części presji rynkowej.

Kwiaty i rośliny ozdobne:
Sektor materiału szkółkarskiego, 

roślin kwiatowych i  rabatowych został 
mocno dotknięty. Okres wiosenny jest 
odpowiedzialny za znaczną część rocz-
nego obrotu (50-70%). Obecny poziom 
sprzedaży jest niższy od normalnego 
o co najmniej 60-70%. Nie ma możliwo-
ści pokrycia kosztów produkcji, a plano-
wanie przyszłych cykli produkcyjnych 
zostało wstrzymane. Inwestycje w  pro-
dukcję w 2021 r. są zagrożone z powodu 
braku płynności finansowej. 

Biorąc pod uwagę, że sektor ten nie 
dysponuje specjalnymi środkami WOR 
w  zakresie zarządzania kryzysowego, 
powinniśmy wypracować kilka alter-
natywnych sposobów wsparcia, w  tym 
środki promocyjne. 

Warzywa i owoce:
Po krótkotrwałym wystąpieniu 

szczytowego popytu rynek osłabł, 
a ceny spadają. Zamknięcie wielu lokali 
w  sektorze hotelarsko-restauracyjnym 
zrodziło krytyczną sytuację w tych wy-
specjalizowanych usługach gastrono-
micznych. W  niektórych podsektorach 
dostępność pracowników sezonowych 
kieruje podejmowaniem decyzji. Orga-
nizacje producentów rozważają wpro-
wadzenie zmian w  programach opera-
cyjnych, by uruchomić środki zarządza-
nia kryzysem. 

Wino i oliwa z oliwek:
Oprócz spadku konsumpcji w  UE, 

trwających sporów handlowych, spo-
wolnienia eksportu i obaw o dostęp do 
siły roboczej, utrzymanie się kryzysu 
Covid-19 grozi pojawieniem się nad-
miaru wina i  oliwy z  oliwek na rynku 
tuż przed kolejnymi zbiorami. W  przy-
padku wina może to oznaczać znaczny 
spadek cen i/lub ograniczenie skupu 
winogron.

Sektor mięsa:
Konsumpcja poza domem drastycz-

nie spadła ze względu na zamknięcie lo-
kali świadczących usługi gastronomicz-
ne, takich jak hotele, restauracje i  ca-
tering. Zapotrzebowanie na produkty 
przetworzone ze strony supermarketów 
jest wysokie. Rośnie popyt na produkty 
takie jak mięso mielone i ćwierci przed-
nie, a maleje na kawałki o wyższej war-
tości i  produkty sezonowe jak jagnięci-
na. Ponadto w Hiszpanii i Portugalii za-
potrzebowanie na prosięta praktycznie 

Wpływ Covid-19 na sektor  
rolny, leśny i rybołówstwa 
OCENA COPA I COGECA 20-30 marca 2020 r.
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zanikło. Wszystkie te zmiany wpłyną 
na pewno na zyski sektora. Zwiększył 
się udział w  rynku sklepów mięsnych 
i  handlu detalicznego. Należy dokonać 
przeglądu przywozu do UE kawałków 
mięsa o  wysokiej wartości, w  szczegól-
ności wołowiny. Spada eksport żywca.

Transport żywych zwierząt musi 
mieć możliwość przechodzenia przy-
śpieszonych kontroli granicznych, rów-
nież ze względu na wymogi dotyczące 
dobrostanu zwierząt. Wzywamy do po-
nownego wprowadzenia przetworzo-
nego białka zwierzęcego dla zwierząt 
innych niż przeżuwacze, aby obniżyć 
koszty produkcji. Ponadto, w pełni po-
pieramy wszelkie działania mające na 
celu ograniczenie rozprzestrzeniania 
się afrykańskiego pomoru świń w nie-
których częściach UE. 

Nie możemy sobie pozwolić na 
kompromisy w  zakresie zdrowia 
zwierząt, dlatego też niezbędne jest, 
aby wszystkie państwa członkowskie 
wdrożyły nowe wytyczne Komisji 
(23  marca 2020 r.) i  uznały wszystkie 
leki weterynaryjne (tj. szczepionki, 
leki, genomikę, diagnostykę, czuj-
niki i  inne  narzędzia wymagane do 
produkcji zwierzęcej) oraz materiał 
hodowlany „za dobra podstawowe” 
i  związane z  nimi usługi „za usługi 
podstawowe” (weterynarze, personel 
służby zdrowia zwierząt).

Zboża i rośliny oleiste:
Na rynku europejskim wzrost popy-

tu ze strony konsumentów na produkty 
pszenne, takie jak mąka, chleb i  maka-
ron wpływa na przemysł przetwórczy, 
np. młyny, oraz na ich zapotrzebowanie 
na surowce. 

We Francji podmioty gospodarcze 
napotykają na wiele trudności w zaopa-
trywaniu fabryk lub młynów, co prowa-
dzi do tego, że przetwórcy starają się jak 
najszybciej się zaopatrzyć. W  istocie, 
biorąc pod uwagę niedobory siły robo-
czej, logistyka nie pozwala na zapewnie-
nie optymalnego przepływu towarów. 
W  Polsce co najmniej dziewięciu na-
bywców nie skupuje zbóż od rolników. 
Niektórzy nabywcy postanowili zawie-
sić skup zbóż od rolników i nie przepro-
wadzać analiz laboratoryjnych przez 
podmioty zewnętrzne do 25 marca 

2020 r. We Francji i w Polsce występuje 
obecnie zwiększone zapotrzebowanie 
na pasze, a  tym samym na surowce do 
ich produkcji. Jednak obserwowany 
wzrost popytu na śrutę nie wpływa na 
dostępność zbóż do produkcji pasz. We 
Francji niektórzy rolnicy mają problemy 
ze zdobyciem nasion roślin wysokobiał-
kowych (soczewica). 

W  sektorze ryżu występuje chwilo-
wy wzrost popytu, któremu towarzy-
szy ogólny wzrost cen. Niemniej jednak 
ceny utrzymują się na niskim poziomie 
ze względu na preferencyjne umowy 
importowe, które UE zawarła w  szcze-
gólności z Mjanmą.

Utrzymanie domieszki biopaliw 
w  paliwach kopalnych ma kluczowe 
znaczenie, gdyż zapewnia stałe dosta-
wy wysokobiałkowej paszy.

Ziemniaki:
Czyszczenie magazynów ziemnia-

ków po decyzji UE w  sprawie zakazu 
stosowania chloroprofamu może się 
opóźnić ze względu na wstrzymanie 
wywozu ziemniaków mrożonych. 

Cukier:
Po trzech latach ciągłego kryzysu 

i  w  obliczu dalszych skutków Covid-19 
wzywamy do wykorzystania wszyst-
kich dostępnych środków nadzwyczaj-
nych, takich jak sieci bezpieczeństwa, 
dopłaty do prywatnego przechowywa-
nia i  zabezpieczenia importu. Ma to na 
celu zapobieżenie dalszym niszczącym 
nieprawidłowościom w  funkcjonowa-
niu rynku.

Akwakultura i rybołówstwo:
Rynki akwakultury przeżywają dra-

matyczne pogorszenie koniunktury 
i  mają trudności z  przyjmowaniem do-
staw oraz dystrybucją produktów koń-
cowych. Hodowle ryb mają ograniczone 
możliwości zmniejszenia kosztów ope-
racyjnych, w  szczególności kosztow-
nych dostaw paszy. 

Sektor rybołówstwa stanął w  obli-
czu poważnego spadku popytu na owo-
ce morza na całym świecie. Już niskie 
ceny pewnych gatunków dramatycznie 
spadły, przez co nad niektórymi pod-
miotami zawisło widmo bankructwa. 

Proponujemy wprowadzenie popra-
wek do rozporządzenia (UE) 508/2014 
w  sprawie Europejskiego Fundu-
szu Morskiego i  Rybackiego (EFMR). 
W  szczególności, obecna procedura 
zwrotu kosztów powinna zostać zastą-
piona przez płatności zaliczkowe. Pro-
ponujemy również uproszczenie proce-
dur administracyjnych związanych z re-
alizacją inwestycji w produkcję. Ponadto 
właściwe organy państw członkowskich 
powinny być w stanie szybciej analizo-
wać oczekujące na rozpatrzenie wnioski 
w ramach EFMR. Wpłynęłoby to na po-
prawę płynności finansowej w sektorze. 
Co więcej należy udzielić wsparcia tym 
przedsiębiorstwom rybackim, które są 
zmuszone do wstrzymania działalności.

Leśnictwo:
Sektor leśny UE nadal cierpi z  po-

wodu poważnej suszy, która wystąpiła 
latem 2018 r., gwałtownych burz i  wy-
nikającej z  nich inwazji szkodników 
w  wielu regionach. W  szczególności 
kornik drukarz powoduje znaczne szko-
dy gospodarcze w  lasach iglastych, na 
przykład w Austrii, Niemczech, Francji, 
Czechach i Szwecji. Ponadto, z powodu 
łagodnej i  suchej zimy kornik drukarz 
pojawił się w  tym roku znacznie wcze-
śniej niż zazwyczaj. 

Zamówienia już są anulowane ze 
względu na ogólne trudności ekono-
miczne, wysoki poziom zapasów, ogra-
niczenia w handlu i brak wystarczającej 
ilości kontenerów. Covid-19 może być 
źródłem dalszych poważnych konse-
kwencji dla sektora. Doprowadził do 
niedoboru siły roboczej i spadku popytu 
ze strony przemysłu przetwórczego ze 
względu na jego ograniczoną zdolność 
do kontynuowania własnej działalności.

Materiały paszowe:
Działalność w  sektorze paszy jest 

utrudniona ze względu na coraz więk-
sze problemy ze znalezieniem kontene-
rów wywozowych i statków. Co ważne, 
dotyczy to również składników paszy, 
takich jak mikroelementy, które są pro-
dukowane w  Chinach. Najprawdopo-
dobniej będziemy mieli do czynienia 
z  niedoborem tych podstawowych dla 
żywienia i zdrowia zwierząt produktów. 
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Obawy kierowców ciężarówek doty-
czące zdrowia są uzasadnione. Kierow-
cy transportujący żywność i  surowce 
paszowe potrzebują sprzętu ochronne-
go, a  także środków pozwalających na 
dostarczenie im odpowiedniej doku-
mentacji umożliwiającej im uniknięcie 
kontroli granicznej i  kontroli przepro-
wadzanych przez lokalną policję, tak by 
towary mogły dotrzeć na miejsce prze-
znaczenia. Na przejściach granicznych 
UE kierowcy ryzykują kwarantannę 
i  stanie w  długich kolejkach, co może 
łatwo doprowadzić do przekroczenia 
maksymalnego czasu prowadzenia po-
jazdu. Pasze i  surowce paszowe muszą 
mieć możliwość skorzystania z  proce-
dury przyśpieszonej na przejściach gra-
nicznych.

Międzynarodowe rynki:
Covid-19 stał się druzgocącym do-

datkiem do aktualnych trudności w han-
dlu międzynarodowym. Liczne spory 
handlowe (np. sprawa Airbusa w  WTO, 
cła nałożone na oliwki, rosyjskie embar-
go), zagrożenie ze strony chorób roślin 
i  zwierząt (afrykański pomór świń, Xy-
lella, kornik drukarz) i brak pewności co 
do brexitu już teraz hamują działalność 
rolniczą. Na pewno pojawią się dalsze 
ograniczenia ze względu na wąskie gar-
dła w  procedurach administracyjnych, 
niedociągnięcia logistyczne i  działania 
umotywowane politycznie skierowa-
ne przeciw towarom pochodzącym zza 
granicy, zarówno w  UE jak i  na arenie 
międzynarodowej. Biorąc pod uwagę 
wszystkie oparte na dowodach nauko-
wych obawy związane ze zdrowiem pu-
blicznym, UE musi utrzymać przepływy 
handlowe, zarówno wewnętrzne, jak 
i zewnętrzne, monitorując jednocześnie 
zmiany w każdym z sektorów produkcji 
rolnej w UE.

Dostęp do siły roboczej:
Sektor rolny i  leśny napotyka na 

pewne poważne wyzwania związane 
z  zatrudnieniem. Spodziewany się, że 
sytuacja ta utrzyma się przez kilka ty-
godni. Najprawdopodobniej wystąpią 
niedobory siły roboczej z powodu ogra-
niczeń w  przepływie osób, zamykania 
granic państwowych i  w  wyniku po-

średnich konsekwencji nieskoordyno-
wanych działań krajowych. 

Rolnicy w  UE są w  coraz większym 
stopniu uzależnieni od pracowników se-
zonowych, którzy zapewniają cenną po-
moc w szczytowych okresach sadzenia, 
przycinania, zbiorów lub innych prac 
związanych z rolnictwem. Zatrudnianie 
pracowników sezonowych opiera się na 
długoterminowych planach w  zakresie 
zarządzania i  jest zgodne z  przepisami 
wszystkich państw członkowskich do-
tyczącymi rynku pracy. Niedawne ogra-
niczenia w  wewnątrzunijnym przepły-
wie pracowników wykwalifikowanych 
już poważnie wpłynęły na plany sezo-
nowe.  Konsekwencje tych działań będą 
odczuwalne przez cały rok, a nawet dłu-
żej. Wzywamy do utrzymania przepły-
wu pracowników sezonowych między 
regionami i  państwami członkowskimi 
przy jednoczesnym poszanowaniu nie-
zbędnych wymogów w  zakresie zdro-
wia publicznego.

Ponadto wykwalifikowani pracow-
nicy mają kluczowe znaczenie dla do-
brze funkcjonującego przemysłu prze-
twórstwa spożywczego, np. spółdzielni 
i przemysłu środków produkcji. W wie-
lu państwach członkowskich siła robo-
cza w  sektorze rolno-spożywczym już 
zmaga się z obawami dotyczącymi zdro-
wia, trudnościami z opieką nad dziećmi 
i  kwarantanną pracowników poten-
cjalnie zakażonych Covid-19. Mimo że 
naszym priorytetem jest zdrowie i bez-
pieczeństwo, w  tych nadzwyczajnych 
okolicznościach dążymy do utrzyma-
nia skupu, przetwórstwa, sprzedaży 
i  marketingu w  formie jak najbardziej 
zbliżonej do normy. Unijne spółdzielnie 
rolnicze i  rolnicy mogą dać możliwości 
zatrudnienia osobom, które tymczaso-
wo straciły pracę.

Żadne ograniczenia krajowe nie 
mogą mieć zastosowania do osób dojeż-
dżających do pracy za granicą i kierow-
ców ciężarówek, którzy odgrywają waż-
ną rolę w  łańcuchu dostaw produktów 
rolno-spożywczych. Wspólnie z Geopa-
-Copa (Europejska Organizacja Praco-
dawców Rolnych) wzywamy instytucje 
UE i państwa członkowskie do monito-
rowania zatrudnienia i elastycznego eg-
zekwowania odpowiednich przepisów, 

w sposób skoordynowany, aby uniknąć 
dalszych zakłóceń w  łańcuchu rolno-
-spożywczym. 

Inicjatywa inwestycyjna 
w odpowiedzi na koronawirusa

Wzywamy instytucje UE i  państwa 
członkowskie do podjęcia spójnych 
i  konsekwentnych działań na rzecz 
wsparcia sektora rolnego. Bezpieczeń-
stwo żywności i żywnościowe mają nie-
podważalne znaczenie dla UE. W  tym 
kontekście należy docenić i  zabezpie-
czyć zasadniczą rolę, jaką odgrywa rol-
nictwo. Dlatego też trzeba zagwaran-
tować, że sektor będzie kwalifikować 
się do działań w  ramach „Inicjatywy 
inwestycyjnej w odpowiedzi na korona-
wirusa”, która będzie źródłem nowych, 
dodatkowych funduszy w  tych wyjąt-
kowych okolicznościach.

Wspólna Polityka Rolna:
Copa i  Cogeca z  zadowoleniem 

przyjęły decyzję Komisji umożliwiającą 
państwom członkowskim przedłużenie 
okresu składania wniosków o  pomoc 
w  zakresie płatności bezpośrednich 
i  innych płatności obszarowych oraz 
innych środków dotyczących hodowli 
zwierząt o miesiąc, czyli do 15 czerwca. 

Uważamy jednak, że ta elastycz-
ność powinna być również rozszerzona 
na środki rozwoju obszarów wiejskich, 
a w szczególności na zwiększenie mak-
symalnej kwoty zaliczek. Wzywamy do 
łagodniejszego podejścia do terminów 
wdrażania i  realizacji innych środków 
(takich jak te związane z  inwestycja-
mi w  gospodarstwach rolnych i  cela-
mi określonymi w  ich biznesplanach) 
i  uznania poczynionych wydatków 
za kwalifikujące się, w  przypadku gdy 
nie można zagwarantować realizacji 
środków ze względu na wystąpienie 
siły wyższej. Należy również rozważyć 
wprowadzenie prostszych procedur 
i odstępstw od niektórych obowiązków, 
aby uniknąć ryzyka zmniejszenia po-
tencjału produkcji.

Komisja powinna również ułatwić 
wszelkie zmiany w  krajowych/regio-
nalnych programach rozwoju obszarów 
wiejskich, które państwa członkowskie 
mogą chcieć wprowadzić w  odpowie-
dzi na tę pandemię. Niemniej jednak ta 
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elastyczność w  zarządzaniu środkami 
i  stosowanie prostszych procedur nie 
powinny zagrażać terminowym wypła-
tom wsparcia dla rolników w  sytuacji, 
gdy ich płynność finansowa została po-
ważnie ograniczona.

Bardzo ważne jest również złagodze-
nie kontroli, ograniczenie kontroli na 
miejscu oraz uprzywilejowanie alterna-
tywnych metod kontroli. Należy wziąć 
pod uwagę obecne okoliczności wią-
żące się z  wystąpieniem siły wyższej. 
Wszelkie sankcje/kary za brak zgodno-
ści powinny być uchylone w przypadku 
siły wyższej, która odnosi się do trwa-
jącej pandemii. W  przypadku płatności 
obszarowych i  innych odpowiednich 
środków w ramach programów rozwoju 
obszarów wiejskich, zwrot wsparcia nie 
powinien być wymagany w przypadku, 

gdy nie ma możliwości wywiązania się 
z prawnie wiążącego zobowiązania.

W  perspektywie krótkoterminowej 
potrzebujemy decyzji w sprawie rozpo-
rządzenia przejściowego, aby zapewnić 
rolnikom płynne i  stabilne przejście na 
nową WPR w  przyszłym roku. W  tym 
względzie kluczowe znaczenie będzie 
miała długość okresu przejściowego, po-
nieważ uważamy, że roczny okres przej-
ściowy zaproponowany przez Komisję 
jest niewystarczający. Okres przejścio-
wy nie powinien jednak być dłuższy niż 
dwa lata, by zapewnić płynne przejście 
na nowy model realizacji.  

W  perspektywie średniotermino-
wej zasadnicze znaczenie ma refleksja 
nad miejscem i  rolą WPR w  polityce 
europejskiej. Dlatego też zarówno spo-
łeczeństwo, jak i  decydenci muszą zro-

zumieć, że sektor rolny odgrywa klu-
czową rolę w  dostarczaniu konsumen-
tom bezpiecznej, przystępnej cenowo, 
pożywnej żywności w wystarczających 
ilościach. A  co za tym idzie, polityka ta 
musi uzyskać odpowiednie wsparcie 
publiczne.

Wieloletnie ramy finansowe:
Potrzebujemy także decyzji w  spra-

wie wieloletnich ram finansowych, nie 
może to być jednak decyzja nieprzemy-
ślana. Takiej, która uzna wartość doda-
ną wspólnej pracy w  Unii Europejskiej 
z  korzyścią dla wszystkich. Takiej, któ-
ra dostrzeże znaczenie sektora rolnego 
jako pierwszego producenta żywności 
i  która przeznaczy odpowiednie środ-
ki na WPR. Dlatego też wzywamy do 
utrzymania wydatków na rolnictwo 
w WRF 2021-2027.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy 
życzymy Państwu zdrowia i siły na każdy nowy dzień. 
Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia nasze serca 

nadzieją, ufnością, wiarą i pokojem.

Pracownicy 
Biura Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” 

oraz 
Redakcja „Naszej Ziemi”

Chrystus Zmartwychwstał.
Prawdziwie Zmartwychwstał.

Alleluja.
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Na wieść o  zdarzeniach do Byd-
goszczy przyjechali przedstawiciele 
Krajowej Komisji Porozumiewawczej 
NSZZ „Solidarność”. W reakcji na bez-
prawną akcję w  sali WRN, „Solidar-
ność” odwołała rozmowy z władzami 
i  ogłosiła stan gotowości strajkowej. 
Solidarność robotnicza i  Solidarność 
chłopska w  tamtym trudnym czasie, 
dzięki wytrwałości i  zjednoczeniu 
działaczy, doprowadziły do powstania 
NSZZ Rolników Indywidualnych „So-
lidarność”. 

Co roku 19 marca w  Bydgoszczy 
Kujawsko-Pomorska Rada Wojewódz-
ka NSZZ RI „Solidarność”, Zarząd 

Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidar-
ność”, Zarząd Regionu Toruńsko-Wło-
cławskiego NSZZ „Solidarność wraz 
Wojewodą Kujawsko-Pomorskim or-
ganizują wspomnienie tych ważnych 
wydarzeń, niestety w  tym roku z  po-
wodu stanu epidemii, obchody zosta-
ły odwołane.  

Genezy wydarzeń marcowych 
w  Bydgoszczy należy dopatrywać 
się w  porozumieniach w  Rzeszowie 
i Ustrzykach, a także w odmowie Sądu 
Najwyższego dotyczącej rejestracji 
rolniczej Solidarności w dniu 10 lute-
go 1981 roku. Skutkiem tych działań 
było połączenie sił trzech niezależ-
nie od siebie działających organiza-
cji chłopskich. Była to „Solidarność 
Wiejska”, „Solidarność Chłopska” oraz 
Związek Zawodowy Rolników Indy-
widualnych. Te trzy organizacje 13 
lutego 1981 r. powołały Krajową Ko-
misję Porozumiewawczą NSZZ Rolni-
ków Indywidualnych „Solidarność”. 

W  dniach 8-9 marca 1981 r. w  Pozna-
niu odbył się wspólny zjazd wyżej wy-
mienionych organizacji, podczas któ-
rego przyjęły one nazwę: Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy Rol-
ników Indywidualnych „Solidarność”. 
Na przewodniczącego nowopowstałe-
go związku mianowano Jana Kułaja.

W  dniu 12 marca 1981 r. w  komu-
nikacie WKZ NSZZ RI „Solidarność” 
w  Bydgoszczy informowano, że Wo-
jewódzki Związek Kółek Rolniczych 
zwrócił się do związku o  pomoc. 
Trwał tam spór z własnym kierownic-
twem o legalność niedawno odbytego 
zjazdu w Poznaniu. Wkrótce sprzecz-
ka przerodziła się w poważny konflikt, 
który zapisał się w  historii jako „wy-
darzenia bydgoskie” lub „prowokacja 
bydgoska”.

Do zaostrzonej sytuacji doszło 16 
marca 1981 r., kiedy wojewoda złamał 
umowę o udostępnieniu chłopom lo-
kalu w  WZKiOR (Wojewódzki Zwią-

zek Kółek i  Organizacji Rolniczych). 
Wtedy to grupa ok. 50 zdesperowa-
nych rolników, na czele z  Romanem 
Bartoszcze wraz z  zarządem WZKR, 
rozpoczęła strajk okupacyjny sąsied-
niego budynku w  siedzibie Woje-
wódzkiego Komitetu Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego (WK ZSL). 

39. rocznica Bydgoskiego Marca 
39 lat temu, 19 marca 1981 r. funkcjonariusze MO i SB siłą usunęli z sali obrad Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej w Bydgoszczy delegację „Solidarności” i brutalnie pobili trzech delegatów. Związkowcy mieli 
przedstawić sprawy dotyczące wyżywienia narodu oraz przedstawić postulaty rolników prowadzą-
cych strajk okupacyjny w siedzibie bydgoskiej WK ZSL.
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17 marca powstał Ogólnopolski 
Komitet Strajkowy NSZZ RI „Solidar-
ność” na którego czele stanął Roman 
Bartoszcze. Do Bydgoszczy zaczę-
li przybywać rolnicy z  całej Polski, 
a  strajk przyjął formę ogólnopolskiej 
akcji protestacyjnej. Zaczęto wysu-
wać postulaty. Strajkujący domagali 
się przede wszystkim uznania przez 
władze partyjno-państwowe NSZZ 
RI „Solidarność”, jako reprezentanta 
wszystkich rolników. 

W  związku z  napiętą sytuacją 
strajku chłopskiego w  Bydgoszczy 19 
marca 1981 r. na sesję Wojewódzkiej 
Rady Narodowej przybyła delegacja 
27 członków „Solidarności” na cze-
le z  przewodniczącym bydgoskiego 
MKZ Janem Rulewskim. Delegacja 
miała na celu reprezentowanie pro-
testujących rolników w  rozmowach 
z  przedstawicielami władz. Po czte-
rech godzinach obrad Prezydium 
WRN niespodziewanie zakończyło 
posiedzenie. W związku z niedopusz-
czeniem do głosu przedstawicieli „So-
lidarności”, a następnie brutalnej akcji 
milicji doszło do pobicia Michała Bar-
toszcze, Jana Rulewskiego oraz Ma-
riusza Łabentowicza, którzy w  cięż-
kim stanie trafili szpitala.

22 marca 1981 roku Prezydium 
OKZ ogłosiło gotowość strajkową rol-
ników na terenie kraju. Natomiast 23 
i  24 marca w  Bydgoszczy odbyło się 
spotkanie KKP NSZZ „Solidarność”, na 
którym ustalono, że 27 marca przepro-
wadzony zostanie 4 godzinny strajk 
ostrzegawczy, a jeśli to nie przyniesie 
planowanego rezultatu to 31 marca 
odbędzie się strajk generalny.

W  dniach 28-29 marca 1981 roku 
w  Jarosławiu miało miejsce pierwsze 
powiedzenie OKZ NSZZ RI „Solidar-
ność”. Omawiano sytuację w  Byd-
goszczy oraz postulowano nadanie 
porozumieniom rzeszowsko-ustrzyc-
kim rangi równej porozumieniom 
sierpniowym.

Sytuację kryzysową po zajściach 
w  Bydgoszczy zakończyło tzw. poro-
zumienie warszawskie zawarte mię-
dzy władzami a „Solidarnością”. Przy-
czyniły się do tego trwające kilka dni 
negocjacje, w  których uczestniczyli 
przedstawiciele Kościoła. Porozumie-
nie zawarto 30 marca 1981 roku na 
dzień przed planowanym strajkiem 
generalnym. Władze nie deklarowały, 
że od razu zarejestrują NSZZ RI „So-
lidarność”, lecz obiecały, że nie będą 
traktować organizacji jako nielegalnej. 

Warto zauważyć, że reprezentanci rol-
ników nie zostali włączeni w skład ze-
społów negocjujących. 

Pod wpływem wydarzeń marco-
wych władze pozwoliły jednak na za-
legalizowanie rolniczej „Solidarności”. 
17 kwietnia 1981 r. w Bydgoszczy pod-
pisano ze strajkującymi rolnikami po-
rozumienie. Porozumienie to, zwane 
bydgoskim, przewidywało rejestrację 
rolniczej „Solidarności”. 12 maja 1981 
roku Sąd Wojewódzki w  Warszawie 
zarejestrował NSZZ Rolników Indy-
widualnych „Solidarność”. Należy 
podkreślić, że postulaty strajkują-
cych rolników nie miały charakteru 
roszczeniowego. Chłopi domagali się 
samorządu gospodarczego, walczyli 
z  kontraktacją i  gospodarką planową, 
chcieli przejąć sprawy w swoje ręce.

Bydgoski Marzec stał się symbo-
lem walki o  wolną Polskę, przypo-
mina o  wartościach, które były i  są 
fundamentem polskiego społeczeń-
stwa. Mimo brutalnej reakcji władz, 
nie udało powstrzymać dążenia pol-
skich rolników do samostanowienia, 
nie udało się zdusić poczucia naro-
dowej wspólnoty.
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39. rocznica podpisania Porozumień Rzeszowsko–Ustrzyckich



Kampanię wspiera: 


