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Posiedzenie Prezydium 
Rady Krajowej NSZZ Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”
W dniu 8 maja br. obyło się kolejne zdalne posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Soli-
darność”.To kolejne po dwóch wcześniejszych posiedzeniach odbytych pod koniec kwietnia br., 
w czasie których władze NSZZ RI „Solidarność” przeanalizowały bieżącą sytuację w polskim rol-
nictwie w szczególności w kontekście obecnej sytuacji klimatycznej i epidemiologicznej, związa-
nej nie tylko z walką z COVID-19, ale także z występującymi od dłuższego czasu chorobami zakaź-
nymi zwierząt, w tym ASF oraz ptasiej grypy. Ponadto Prezydium Związku, ponownie przekazało 
pismo skierowane do Prezydenta RP Andrzeja Dudy ws. zajęcia stanowiska wobec związkowego  
projektu ustawy znoszącego obowiązek przekazania ziemi za emeryturę rolniczą.

Efektem prac w  przedmiocie dia-
gnozy sytuacji w  polskim rolnictwie 
jest przygotowana przez Prezydium 
Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” 
strategia działań w  obecnej sytuacji 
kryzysowej pod nazwą „Kierunki dzia-
łań osłonowych w  związku z  obecną 
sytuacją w rolnictwie”.

Strategia zawiera zbiór instrumen-
tów o  charakterze systemowym oraz 
doraźnym, które zdaniem Związku 
pozwolą gospodarstwom na łagod-
niejsze przejście przez obecną kryzy-
sową sytuację i pozwolą na zapewnie-
nie społeczeństwu bezpieczeństwa 
żywnościowego i zapobiegną niekon-
trolowanemu wzrostowi cen.

Przygotowana przez Prezydium 
Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” 
została przekazana Premierowi Ma-
teuszowi Morawieckiemu oraz Mini-
strowi Rolnictwa Janowi Krzysztofo-
wi Ardanowskiemu.

„W związku z kryzysową sytuacją, 
która wystąpiła wskutek skumulowa-
nia się w  rolnictwie pandemii wirusa 
SARS-Cov-2 wywołującego chorobę 

o  nazwie COVID-19, długotrwałej su-
szy, wirusa afrykańskiego pomoru 
świń (ASF) i  ptasiej grypy NSZZ Rol-
ników Indywidualnych „Solidarność” 
zwraca się do Pana Premiera o nada-
nie branży rolniczej statusu strategicz-
nej gałęzi gospodarki państwa. – napi-
sała w  piśmie do Premiera Mateusza 
Morawieckiego Przewodnicząca NSZZ 
RI „Solidarność” Teresa Hałas. - Zgod-
nie z artykułem 23 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej podstawą ustroju 
rolnego Państwa jest gospodarstwo 
rodzinne i  to te właśnie podstawy są 
w  obecnej sytuacji najbardziej zagro-
żone.

Indywidualne gospodarstwa rolne 
w  głównej mierze zapewniają bezpie-
czeństwo żywnościowe Polski i  zasłu-
gują na najwyższą rangę w  polityce 
strategicznej Państwa. 

Pandemia COVID-19 jednoznacznie 
pokazała, jak ważną dziedziną gospo-
darki jest rolnictwo. Niestety gospodar-
stwa rodzinne są szczególnie narażone 
na negatywne oddziaływanie zarówno 
czynników politycznych, jak i  obiek-

tywnych takich jak pandemia, klęski 
żywiołowe czy choroby zakaźne zwie-
rząt. 

Dekoniunktura na wielu rynkach 
rolnych związana z  COVID-19 dopro-
wadziła do zerwania wielu powiązań 
handlowych zarówno krajowych jak 
i  zagranicznych. Rolnicy mają pro-
blemy ze sprzedażą żywca wołowego, 
wieprzowego, mleka i  drobiu. Dodat-
kowo choroby zakaźne zwierząt takie 
jak ASF czy ptasia grypa dziesiątkują 
stada ograniczając hodowlę zwłaszcza 
trzody chlewnej i  doprowadzają go-
spodarstwa na skraj bankructwa. 

Należy też szczególnie podkreślić 
negatywny wpływ długotrwałej su-
szy na kondycję ekonomiczną gospo-
darstw.- podkreśliła Przewodnicząca 
NSZZ RI „Solidarność”.

Przekazując postulaty Związku, 
Przewodnicząca Teresa Hałas podkre-
śliła gotowość Związku do konstruk-
tywnej współpracy na rzecz wypraco-
wania odpowiednich rozwiązań.
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Przekazany Prezydentowi An-
drzejowi Dudzie przez Związek w  lu-
tym br. projekt nowelizacji ustawy 
o  ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków jest realizacją od lat zgłaszanego 
przez Związek postulatu i  prowadzi 
do likwidacji funkcjonującej od lat 
i  dyskryminującej rolników zasady 
zmuszającej ich do przekazania go-
spodarstwa rolnego za emeryturę, co 
zdaniem NSZZ RI „Solidarność” na-
rusza zagwarantowane konstytucją 
prawo własności i  równą dla wszyst-
kich ochronę prawną. Wcześniej bo 4 
sierpnia 2017 roku zapisy te znalazły 
się w przekazanym Prezydentowi pro-
jekcie ustawy o zmianie ustawy o ren-
tach strukturalnych i  ubezpieczeniu 
społecznym rolników autorstwa NSZZ 
RI „Solidarność” 

„W  załączeniu przekazuję Panu 
Prezydentowi autorski projekt ustawy 
Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Rolników Indywidualnych 
„Solidarność” dotyczący zmiany ustawy 
o  ubezpieczeniu społecznym rolników, 
zawierającą postulowaną i  oczekiwaną 
przez środowisko rolnicze zmianę doty-
czącą warunków przejścia na emeryturę 
rolniczą bez konieczności zaprzestania 
prowadzenia działalności rolniczej - na-
pisała w  piśmie z  dnia 11 lutego 2020 
roku Przewodnicząca NSZZ RI „Solidar-
ność” Poseł Teresa Hałas.

Obecnie w Polsce warunkiem otrzy-
mania emerytury rolniczej jest zaprze-
stanie prowadzenia działalności rol-
niczej. Jednak zapis ten dyskryminuje 
rolników, gdyż pracujący w innych dzie-
dzinach działalności gospodarczej nie 
mają przymusu pozbywania się swojego 
warsztatu pracy, mogą pobierać emery-
turę i  kontynuować działalność gospo-
darczą. Należy także zwrócić uwagę, że 
coraz trudniej jest rolnikom przekazać 
gospodarstwa rolne następcom, z  po-
wodu braku chętnych nowych, młodych 
rolników do podejmowania działalności 
rolniczej. Skutkuje to sytuacją, że wielu 
rolników mimo spełnienia pozostałych 
wymogów związanych z  możliwością 

przejścia na emeryturę nie ma komu fi-
zycznie tego gospodarstwa przekazać. 
Alarmujące dane dot. wymiany pokole-
niowej rolników zostały przedstawione 
w raporcie specjalnym „Unijne wsparcie 
dla młodych rolników powinno być le-
piej ukierunkowane, tak aby zapewniało 
rzeczywisty wkład w wymianę pokoleń” 
Europejskiego Trybunału Obrachunko-
wego (ETO).  Dlatego też mając na wzglę-
dzie głęboką troskę i  zainteresowanie 
Pana Prezydenta sprawami polskiej wsi 
i  rolnictwa liczymy na przychylność 
Pana Prezydenta oraz zrozumienie dla 
poruszanej problematyki, zwracamy 
się do Pana Prezydenta o  skorzystanie 
z prerogatywy przysługującej Prezyden-
towi Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie 
z  artykułem 118 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej i  podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej w powyższej tematyce – 
podkreśliła dalej Przewodnicząca NSZZ 
RI „Solidarność”.

Wspomniany projekt ustawy to 
nie pierwszy wniosek NSZZ RI „Soli-
darność” do Prezydenta RP o  podjęcie 
inicjatywy ustawodawczej. Jak wspo-
mniano powyżej wcześniej, bo jeszcze 
w 2017 roku.

Związek przekazał Prezydentowi 
RP Andrzejowi Dudzie dwa projek-
ty ustaw dotyczące wcześniejszych 
emerytur rolniczych oraz rent struk-
turalnych w  rolnictwie. Projekty te 
były przedmiotem posiedzenia Sekcji 
„Wieś, Rolnictwo” w  dniu 6 paździer-
nika 2017 roku.

Od wspomnianego 11 lutego br. pro-
jekt ustawy o  zmianie ustawy o  ubez-
pieczeniu społecznym rolników zno-
szący wymóg przekazania ziemi za 
emeryturę podlega analizie w Kancela-
rii Prezydenta RP. W  tym czasie NSZZ 
RI „Solidarność” dwukrotnie monito-
wał w  Kancelarii Prezydenta pisma-
mi z  dnia 28 kwietnia br. oraz z  dnia  
11 maja br.

Kancelaria Prezydenta skierowała 
do Przewodniczącej NSZZ RI „Soli-
darność” pismo z  podziękowaniem 
za przedstawiony projekt ustawy 

o  zmianie ustawy o  ubezpieczeniu 
społecznym rolników, przewidujący 
zniesie wymogu zaprzestania prowa-
dzenia działalności rolniczej jako wa-
runku przejścia na emeryturę.

„Składam serdeczne podziękowania 
za przedstawiony przez Panią Prze-
wodniczącą w  imieniu NSZZ Rolników 
Indywidualnych „Solidarność” projekt 
ustawy o zmianie ustawy o ubezpiecze-
niu społecznym rolników, przewidujący 
zniesienie wymogu zaprzestania prowa-
dzenia działalności rolniczej jako wa-
runku przejścia na emeryturę. Dziękuję 
także za złożoną w imieniu Związku de-
klarację współpracy z  Prezydentem RP 
na rzecz tworzenia dobrego, przyjaznego 
Polakom prawa. 

Pragnę poinformować, że w  Kan-
celarii Prezydenta RP trwa obecnie 
szczegółowa analiza przedstawionych 
przez Państwa propozycji legislacyjnych 
i  możliwości ich wdrożenia”- napisała 
w piśmie Szefowa Kancelarii Prezyden-
ta RP Halina Szymańska.

W  liście podkreślono, że ewentu-
alne zmiany ustawy o  ubezpieczeniu 
społecznym rolników dotyczące li-
kwidacji konieczności przekazywa-
nia ziemi za emeryturę oznaczać będą 
przemodelowanie istniejącego obecnie 
systemu ubezpieczeń społecznych rol-
ników, w  którym rolnik uzyskuje pra-
wo do świadczenia emerytalnego czy 
rentowego przy założeniu, ze z powodu 
wieku lub stanu zdrowia utraci zdolność 
do pracy w gospodarstwie rolnym, czyli 
możliwość jego prowadzenia. Skutkuje to 
zaprzestaniem działalności rolnej, a po-
średnio stymuluje wymianę pokoleniową 
wśród właścicieli gospodarstw rolnych. 
Wstępne wnioski wskazują zatem na 
konieczność uwzględnienia w  rozważa-
niach odnośnie ewentualnych zmian ich 
wpływu na cały system ubezpieczeń spo-
łecznych. 

W piśmie poinformowano również, 
że obecnie trwają  konsultacje w  tej 
sprawie z  Ministerstwem Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi oraz Kasą Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego.

Projekt NSZZ RI „Solidarność” ws. nowelizacji 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
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„Zważywszy na wspólne nam prze-
konanie, że Rzeczpospolita Polska jako 
dobro wspólne wszystkich obywateli 
powinna tworzyć, szczególnie w trud-
nych czasach, mocne  fundamenty 
współdziałania na rzecz pomyślnego 
rozwoju naszej Ojczyzny, w trosce o jej 
byt i przyszłość, a także 
- doceniając zasługi NSZZ Rolników 

Indywidualnych „Solidarność” na 
rzecz wolnej i  niepodległej Rzeczy-
pospolitej, która stwarza swoim oby-
watelom optymalne warunki dla re-
alizowania osobistych aspiracji oraz 
dobrego życia;   

- realizując wyrażoną w  art. 23 Kon-
stytucji  RP zasadę, że podstawą 
ustroju rolnego Rzeczypospolitej 
jest gospodarstwo rodzinne;

- doceniając niezmienne - widoczne 
szczególnie w czasie pandemii - zna-
czenie rolnictwa, jako  tej  gałęzi go-
spodarki narodowej, która zapewnia 
Polakom bezpieczeństwo żywno-
ściowe;

- uznając za fundament wzajemnych 
relacji zasadę dialogu społecznego:

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda, kontynuując swoje 
dotychczasowe zaangażowanie na 
rzecz polskiej wsi i  polskich rolni-
ków, zdając sobie sprawę, że  miesz-
kańcy obszarów wiejskich mają pra-
wo oczekiwać, że w ramach społecz-
nej solidarności polityka państwa 
będzie wspierać rozwój wsi oraz 
rolnictwa, deklaruje dalsze działa-
nia na rzecz zwiększenia ochrony 
producentów żywności a  ponadto 
zobowiązuje się do złożenia w Parla-
mencie nowelizacji ustawy o  ubez-
pieczeniu społecznym rolników, 
przy  uwzględnieniu następujących 
założeń:

1) gwarancji dla praw emerytalnych 
rolników;

2) poszanowania prawa własności zie-
mi w  oparciu o  art. 64 Konstytucji 
RP; 

3) poszanowania celów i  instrumen-
tów państwa, które w ramach dbało-
ści o  bezpieczeństwo żywnościowe 
społeczeństwa realizuje politykę rol-
ną, także w relacjach z UE i w odnie-
sieniu do Wspólnej Polityki Rolnej.       

2. Przewodnicząca Teresa Hałas 
oświadcza, że Rada Krajowa NSZZ 
Rolników Indywidualnych „Solidar-
ność” udziela poparcia kandydato-

wi w  wyborach na Prezydenta RP 
Andrzejowi Dudzie i  deklaruje, że 
zwróci się o poparcie tej kandydatu-
ry do członków i sympatyków NSZZ 
Rolników Indywidualnych „Solidar-
ność” oraz wszystkich obywateli 
posiadających prawo wybierania 
Prezydenta Rzeczypospolitej a  po-
dzielających wspólne dla nas warto-
ści NSZZ Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”. 
Niniejsze porozumienie jest tak-

że, z  woli jego stron, zaproszeniem do 
współpracy dla związków zawodowych, 
organizacji i innych środowisk, na rzecz 
deklarowanych w  niniejszym doku-
mencie celów i wartości.”

Spotkanie Władz Związku z  Prezy-
dentem RP Andrzejem Dudą odbyło się 
w  symbolicznym miejscu – w  Centrum 
Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego 
Witosa w  Wierzchosławicach. Prezy-
dent Andrzej Duda po podpisaniu po-

rozumienia odwołał się do dziedzictwa 
Wincentego Witosa. – „Dziękuję za moż-
liwość” zawarcia porozumienia z Nieza-
leżnym Samorządnym Związkiem Za-
wodowym Rolników Indywidualnych 
„Solidarność” właśnie tu, w  Wierzcho-
sławicach, to miejsce jest bardzo ważne 
dla wszystkich ludzi polskiej wsi, i  dla 
wszystkich tych w  naszym kraju, dla 
których sprawy polskiej wsi są istotne 
i  którzy rozumieją, jak niezwykle do-
niosła jest jej rola” – zaznaczył. „NSZZ RI 
„Solidarność” jest bardzo ważną organi-
zacją świata polskiego rolnictwa i środo-
wiska rolniczego, stanu rolniczego. Ci, 
którzy stworzyli Solidarność Rolników 
Indywidualnych walczyli o  wolną, su-
werenną i  niepodległą Polskę. Ci o  któ-
rych można powiedzieć żywią i bronią.  
Ostatnie lata to czas wielkich zmian, 
także jeżeli chodzi o  zmiany nastrojów 
wśród tych, którzy zajmują się pracą 
na roli. Obiecuję Państwu, że uczynię” 
wszystko, aby pieniądze idące z Unii Eu-
ropejskiej zostały jak najlepiej spożyt-
kowane dla polskiej wsi” – powiedział 
Prezydent Andrzej Duda. „To porozu-
mienie podpisałem jako moją dekla-
rację na najbliższe pięć lat służby dla 
Rzeczpospolitej, na którą patrzę przez 
pryzmat człowieka żyjącego na całym 
jej terytorium, nie tylko tych którzy są 
beneficjentami różnego rodzaju dóbr 
wynikających z  życia w  wielkim mie-
ście, ale także tych, których praca trwa 
24 godziny na dobę i 365 dni w roku, bo 
przez cały rok rolnik pracuje i przez cały 
rok ma zajęcie w swoim gospodarstwie” 
– wskazał Andrzej Duda.

Przewodnicząca NSZZ RI „Solidar-
ność” Pani Teresa Hałas w swoim wystą-
pieniu podziękowała Panu Prezydento-
wi za dotychczasową dobrą współpracę 
– „ To Pan Prezydent zaprosił NSZZ RI 
„Solidarność” do pracy na forum Na-
rodowej Rady Rozwoju w  sekcji Wieś, 
rolnictwo, gdzie poruszane są najważ-
niejsze problemy i potrafimy je rozwią-
zywać. Cieszę, się, że Prezydent Andrzej 
Duda umie tak poprowadzić dialog 

Umowa Programowa NSZZ RI „Solidarność” 
z Prezydentem RP Andrzejem Dudą
22 czerwca br. w Wierzchosławicach podpisana została umowa programowa zawarta pomiędzy Pre-
zydentem Rzeczypospolitej Polskiej Panem Andrzejem Dudą a Niezależnym Samorządnym Związ-
kiem Zawodowym Rolników Indywidualnych „Solidarność”, reprezentowanym przez Przewodniczącą 
Związku, Panią Teresę Hałas.
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Podczas spotkania władze Związ-
kowe przekazały Komisarzowi swoje 
wątpliwości i uwagi dotyczące przyjętej 
przez KE w dniu 20 maja br. Strategii „od 
pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, 
zdrowego i przyjaznego dla środowiska 
systemu żywnościowego. Podkreślając, 
że ambitne założenia środowiskowe 
zawarte w  tym dokumencie są bardzo 
trudne do zrealizowania, a  także mogą 
się negatywnie odbić na rolnikach. 
Przed podjęciem działań legislacyjnych 
należy przeprowadzić szczegółową 
ocenę skutków. Bardzo ważna jest kwe-
stia zabezpieczenia gospodarstw rol-
nych aby nie zagrozić bezpieczeństwu 
żywnościowemu, konkurencyjności 
oraz dochodom z działalności rolniczej.

Komisja Europejska zapropono-
wała zwiększenie powierzchni upraw 
ekologicznych do 25%, naszym zda-
niem nie jesteśmy w stanie zrealizować 
tego celu, tym bardziej w  tak krótkim 
czasie, biorąc pod uwagę, że obecnie 
powierzchnia upraw ekologicznych 
w Polsce wynosi niecałe 3,4% gruntów. 
Zagrozić to może zrównoważonej pro-
dukcji rolniczej. Przyjęcie takiego celu 
może również doprowadzić do dużego 
zróżnicowania tempa rozwoju poszcze-
gólnych państw członkowskich w  tym 
zakresie. Uwzględniając zaproponowa-
ne wyłączenie 10% użytków rolnych 
z  uprawy do ugorowania (tzw. EFA), 
produkcja rolnicza ulegnie znacznemu 
zmniejszeniu, a koszty produkcji wzro-
sną, co doprowadzi również do zmniej-
szenia dochodów rolników.

Wspomniana strategia   wymaga od 
rolników poniesienia znacznych kosz-

tów inwestycyjnych w  swoich gospo-
darstwach, które nie wpłyną na zwięk-
szenie ich dochodowości. W  przypad-
ku zaprzestania stosowania środków 
ochrony roślin, sprzedaży środków 
przeciwdrobnoustrojowych, stosowa-
nia nawozów, proponując zwiększe-
nie w  zakresie produkcji ekologicznej, 
należy uwzględnić skutki ekonomicz-
ne dla rolników związane z  niższymi 
plonami w  tym segmencie produkcji, 
sytuację rynkową, a  także spadek plo-

nów konwencjonalnych ze względu na 
brak niezbędnych środków. Niewątpli-
wie nastąpi wzrost kosztów produkcji 
konwencjonalnej oraz ekologicznej. 
Ograniczenie stosowania chemicznych 
środków ochrony roślin wymagać bę-
dzie zmian w  organizacji gospodarstw. 
Takie ograniczenia mogą również do-
prowadzić do stosowania środków 
niedopuszczonych do obrotu. Brak 
ochrony roślin może prowadzić do strat 
żywności ze względu na choroby roślin, 
a  niższe plony negatywnie wpłyną na 
bezpieczeństwo żywnościowe kraju. 

W sprawie ASF Władze Związku za-
apelowały do Komisarza o  interwencję 
dotyczącą likwidacji niektórych stref 
niebieskich – tak aby były przekwalifi-

kowywane w  sytuacji, gdy na danym 
terenie od dłuższego czasu nie odno-
towywano ognisk ASF. Przedłużające 
utrzymywanie strefy zagrożenia na 
obszarach, gdzie od wielu miesięcy nie 
stwierdzono nowych przypadków ASF 
u świń, powoduje znaczne utrudnienia 
w obrocie trzody chlewnej  i spadek do-
chodowości gospodarstw rolnych. Ko-
misarz zadeklarował interwencje w  tej 
sprawie.

Komisarz Janusz Wojciechowski 
zapewnił, że polityka Unii Europejskiej 
gwarantuje nam rozwój gospodarstw 
głównie rodzinnych, ale też w  tej no-
wej polityce unijnej mówi się o rozwoju 
małych i średnich gospodarstw, gospo-
darstw ekologicznych. KE będzie chcia-
ła zachęcać rolników do dobrowolnych 
zmian, zamiast ich do nich zmuszać 
– zaznaczył. W  nowej perspektywie na 
lata 2021-2027 KE zaproponowała wię-
cej o 26,5 mld euro środków na Wspól-
ną Politykę Rolną, dla Polski będzie to 
3,3 mld euro więcej, tj. łączna pula środ-
ków dla polskich rolników ma wynieść 
33,5 mld euro – podkreślił komisarz. Za-
uważył, że zdecydowanie większa kwo-
ta ze zwiększonej puli trafi na rozwój 
obszarów wiejskich. Komisarz Janusz 
Wojciechowski podkreślił, że wszystkie 
zakładane cele są bardzo ambitne, tym 
bardziej, że przed Europą stoją nowe 
wyzwania związane ze zmianą funk-
cjonowania rolnictwa, które mają być 
bardziej przyjazne dla środowiska.  Ko-
misarz Wojciechowski podziękował 
władzom Związku za wsparcie i współ-
pracę.

Spotkanie Prezydium NSZZ RI „Solidarność” 
z Komisarzem Januszem Wojciechowskim
W dniu 22 czerwca br., tuż przed podpisaniem umowy programowej z Prezydentem RP Andrzejem 
Dudą, odbyło się spotkanie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” z Komisarzem UE ds. rol-
nictwa Januszem Wojciechowskim.

i dyskusję, że wiele spraw udaje nam się 
wspólnie rozwiązać” – podkreśliła Prze-
wodnicząca Związku. Ze wzruszeniem  
wspomniała również współpracę ze śp. 
Prezydentem Lechem Kaczyńskim. Pani 
Przewodnicząca Teresa Hałas podzię-
kowała Panu Prezydentowi RP za trzy-
krotną obecność na obchodach urodzin 
Wincentego Witosa organizowanych 

przez NSZZ RI „Solidarność”, a  także 
za zrozumienie środowiska rolniczego 
oraz otwartość. Przewodnicząca zaape-
lowała do członków oraz sympatyków 
Związku o  czynny udział w  wyborach 
i oddanie głosu na Prezydenta Andrzeja 
Dudę. Podsumowując, Przewodnicząca 
jeszcze raz podziękowała Panu Prezy-
dentowi oraz Ministrom w  otoczeniu 

Pana Prezydenta za działania podejmo-
wane na rzecz polskiej wsi – „Dziękuję, 
że postrzegacie Państwo mieszkańców 
polskich wsi, w tym rolników, nie tylko 
jako suwerena ale jako gwaranta bezpie-
czeństwa żywności w naszym w kraju.” 
– oświadczyła Przewodnicząca NSZZ RI 
„Solidarność” Teresa Hałas.
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W związku z opracowaniem i opu-
blikowaniem przez Ministerstwo Rol-
nictwa i  Rozwoju Wsi oraz Główny 
Inspektorat Sanitarny wytycznych 
i  zaleceń dotyczących ułatwienia 
w  przejeździe pracowników sezo-
nowych do Polski i  procedurą obcią-
żenia rolników kosztami testów na 
obecność COVID-19 u  pracowników 
sezonowych z  zagranicy, Przewodni-
cząca NSZZ RI „Solidarność” Teresa 
Hałas wystosowała pismo do Ministra 
Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanow-
skiego z wnioskiem o zwolnienie rol-
ników z tych kosztów. 

Zgodnie wytycznymi po przybyciu 
na teren gospodarstwa docelowego 
wymagane jest wykonanie u  wszyst-
kich przybyłych pracowników wyma-
zu do testu PCR, celem wykluczenia 
zakażenia, czego   organizacja i  koszt 
leży po stronie zatrudniającego pra-
cowników gospodarza. Z  uzyskanych 
informacji wynika, że koszt takiego 
badania to ok. 540 zł. Ponadto istnieje 
możliwość, aby najwcześniej w 7 dniu 
kwarantanny pobrać pracownikowi 
wymaz do badania PCR, a  po otrzy-
maniu wyniku ujemnego zwolnić go 
z odbywania dalszej części kwarantan-
ny. Koszt takiego badania również leży 
po stronie rolnika.

„Pragnę zauważyć, o  czym Pan 
Minister doskonale wie, że specyfika 
prac sezonowych w  rolnictwie wyma-
ga w krótkim okresie czasu znacznego 
zwiększenia poziomu zatrudnienia 
(w  przypadku zbioru truskawki jest to 
na przykład konieczność zatrudnienia 
jednorazowo do zbioru ok. 15 osób na 
1 hektar plantacji). W obecnej sytuacji, 
oprócz kosztów zatrudnienia w  opar-
ciu o  obowiązujące przepisy prawa, 
wykonanie testu pojedynczego czy 

podwójnego (możliwość wykonania 
kolejnego badania najwcześniej w  7 
dniu kwarantanny) zwiększa rolnikowi 
bardzo znacznie i w bardzo krótkim od-
stępie czasu koszty zatrudnienia takich 
pracowników. Tak skumulowanego 
kosztu wielu rolników nie jest w  sta-
nie udźwignąć. Należy zauważyć też, 
że w  żadnej innej grupie zawodowej, 
nawet w  wypadku zaleconych badań 
przesiewowych, nie obarcza się niko-
go kosztami wykonania takich badań” 
- napisała w  piśmie do Ministra Jana 
Krzysztofa Ardanowskiego Przewod-
nicząca NSZZ RI „Solidarność” Teresa 
Hałas.

W  wyniki interwencji NSZZ RI 
„Solidarność” i  wniosku Przewodni-
czącej Związku Poseł Teresy Hałas 
z  dnia 13 maja br. resort rolnictwa 
poinformował, że testy dla pracowni-
ków sezonowych na COVID-19 będą 
bezpłatne, a  nie jak w  pierwotnych 
założeniach- ponoszone przez rolnika 
zatrudniającego pracownika. 

„– Państwo to wspólnota. Dobrze 
funkcjonuje, gdy jest współpraca i wza-
jemne zrozumienie. Dziękuję ministrowi 
Szumowskiemu, który zdaje sobie spra-
wę z wagi problemu. Mam dobre wiado-
mości dla rolników legalnie zatrudniają-
cych cudzoziemców. Za niezbędne testy, 
wykonywane pracownikom sezonowym 
przyjeżdżającym z  zagranicy, zapłaci 
budżet państwa”– poinformował w  ko-
munikacie minister rolnictwa i rozwoju 
wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Przypomnijmy, że w  związku 
z  opracowaniem i  opublikowaniem 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi oraz Główny Inspektorat Sanitar-
ny wytycznych i  zaleceń dotyczących 
ułatwienia w przejeździe pracowników 
sezonowych do Polski i  procedurą ob-

ciążenia rolników kosztami testów na 
obecność COVID-19 u pracowników se-
zonowych z  zagranicy, Przewodniczą-
ca NSZZ RI „Solidarność” Teresa Hałas 
wystosowała pismo do Ministra Rol-
nictwa Jana Krzysztofa Ardanowskie-
go z wnioskiem o zwolnienie rolników 
z tych kosztów.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Ka-
miński wyjaśnił PAP, że sfinansowanie 
testów ze środków budżetowych jest 
możliwe dzięki uznaniu pracowników 
sezonowych za pomocników rolnika. 
Pomocnik rolnika jest to osoba ubez-
pieczona w Kasie Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego, za którą składki 
płaci rolnik ją zatrudniający. Ubezpie-
czenie w  KRUS pozwala na opłacenie 
testów na koronawirusa.

Przypomnijmy, że to z  inicjatywy 
NSZZ RI „Solidarność” i wielokrotnych 
spotkaniach w  Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i  Polityki Społecznej oraz w  Mi-
nistertwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
doszło do przyjęcia ustawy o  zmianie 
ustawy o  ubezpieczeniu społecznym 
rolników oraz niektórych innych ustaw, 
która wprowadziła m.in.   nowy rodzaj 
umowy tzw. pomocnika przy zbiorach. 
To NSZZ RI „Solidarność” bronił usta-
wy i  przekonywał Prezydenta do jej 
podpisania podczas negocjacji w  Pała-
cu Prezydenckim, kiedy to podpisaniu 
ustawy przeciwstawiał się NSZZ „Soli-
darność” na czele z Piotrem Dudą.

To także NSZZ RI „Solidarność” 
wspólnie z  ekspertami z  zakresu pra-
wa pracy jako pierwszy   przygotował 
wzory umów o  pomocy przy zbio-
rach  i  umowy o  użyczenie lokalu 
w  związku z  umową o  pomocy przy 
zbiorach.

Wniosek NSZZ RI „Solidarność” 
w sprawie zwolnienia rolników 
z kosztów testów na COVID-19 
u pracowników sezonowych z zagranicy
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Państwo musi być gotowe do pomo-
cy rolnikom w przypadku klęsk żywio-
łowych, takich jak powódź, gradobicie, 
niespodziewany przymrozek czy susza. 
Zaznaczył, że w zeszłym roku większość 
mniejszych gospodarstw otrzymała tzw. 
suszowe, czyli odszkodowanie za straty 
związane z suszą.

- Jeszcze niewielka część tych wiel-
kich gospodarstw nie otrzymała – są to 
bardzo duże kwoty. Cały czas zabiegam 
– mimo trudnej sytuacji epidemicznej, 
jaką w tej chwili mamy – by te wszystkie 
odszkodowania zostały wypłacone, bo 
dla mnie to także kwestia honoru pol-
skiego państwa wobec rolników, realiza-

cji tych zobowiązań. W  związku z  tym 
rząd musi tego dopełnić, to niezwykle 
ważny postulat - podkreślił prezydent.

Andrzej Duda zwracał uwagę, że 
jednym z rodzajów bezpieczeństwa jest 
bezpieczeństwo żywnościowe, które za-
pewniają rolnicy.

- Jako prezydent Rzeczpospolitej, 
jako głowa państwa mam szczególny 
obowiązek myślenia o  sprawach rolni-
ków, dbania o  sprawy rolników, pilno-
wania tych spraw i  też wzywania, by 
z  szacunkiem podchodzić do codzien-
nego trudu pracy rolnika - podkreślił 
prezydent.

Mówił, że różne rządowe programy 
i  inicjatywy mają spowodować wy-
równanie poziomu i  jakości życia mię-
dzy wielkimi miastami a  polską wsią 
i mniejszymi miastami.

- My dzisiaj ogromy nacisk kładzie-
my i  to jest mój ogromnie ważny cel, 
żeby ten rozwój Polski był równy, żeby 
stworzyć także na wsi i  w  mniejszych 
miastach bardzo dobre warunki życia, 
żeby ludzie po prostu byli zadowoleni - 
powiedział prezydent Duda.

- Ja się czuję patronem w jakimś sen-
sie polskiej wsi - zaznaczył.

Źródło: PolskieRadio24

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że jednym z jego 
obowiązków jest stanie na straży bezpieczeństwa 
państwa, w tym bezpieczeństwa żywnościowego

Weź pieniądze na posadzenie lasu
Rolnicy, którzy mają w  swoim 

gospodarstwie grunty słabszej jako-
ści i  chcą posadzić na nich las, mogą 
uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji 
Restrukturyzacji i  Modernizacji Rol-
nictwa w  ramach PROW 2014-2020. 
Wnioski o taką pomoc można składać 
w  biurach powiatowych ARiMR od 1 
czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

„Wsparcie na zalesianie i tworzenie 
terenów zalesionych” skierowane jest 
do rolników (osób fizycznych lub praw-
nych, jak i  grup takich osób), którzy są 
właścicielami lub współwłaścicielami 
gruntów przeznaczonych do zalesie-
nia lub grunty te stanowią własność 
małżonka. O pomoc może wnioskować 
rolnik, któremu został nadany numer 
identyfikacyjny w  trybie przepisów 
o krajowym systemie ewidencji produ-
centów, ewidencji gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wniosków o  przyznanie 
płatności.  Beneficjentem mogą być 
również jednostki samorządu tery-
torialnego i  jednostki organizacyjne 
gmin, powiatów oraz województw.

Działka, na której ma być posadzony 
las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i mi-
nimum 20 m szerokości, chyba że gra-

niczy ona z lasem – wtedy nie ma zna-
czenia szerokość gruntu. Do zalesienia 
nie można przeznaczyć więcej niż 20 
ha.  W  przypadku gruntów z  sukcesją 
naturalną średni wiek drzew lub krze-
wów wyrosłych w wyniku zaprzestania 
użytkowania rolniczego nie może prze-
kroczyć 20 lat. Aby takie grunty można  

było zalesić, wymóg posadzenia lasu 
musi wynikać z  planu zalesienia spo-
rządzonego przez Nadleśniczego Lasów 
Państwowych. To dokument, który na-
leży dołączyć do wniosku o dotację.

Wsparcie na zalesienie to jednorazo-
wa, zryczałtowana płatność,  która ma 
zrekompensować koszty wykonania 
zalesienia oraz jego ochronę. Jej wy-
sokość wynosi od 8307 zł/ha do 12 707 
zł/ha  w  zależności od grupy gatunków 
drzew użytych do zalesienia (iglaste i li-
ściaste), gruntu, nachylenia terenu, wy-
boru sposobu zabezpieczenia uprawy 
leśnej. Rolnik może uzyskać pieniądze 
również za ogrodzenie zalesionego tere-

nu w wysokości 8,82 zł/mb lub za zabez-
pieczenie drzewek 3 palikami  w wyso-
kości 1132 zł/ha.

Ponadto do zalesionych gruntów 
rolnik  może otrzymać premię pielę-
gnacyjną. Wypłacana jest ona przez 5 
lat od zalesienia w wysokości od 794 zł/
ha do 1628 zł/ha. A  także premię zale-
sieniową, która stanowi zryczałtowaną 
płatność z tytułu pokrycia kosztów utra-
conych dochodów z  działalności rolni-
czej. Wypłacana jest ona w  wysokości 
1215 zł/ha, corocznie przez 12 lat od zale-
sienia. Do otrzymania premii pielęgna-
cyjnej i  zalesieniowej nie są uprawnio-
ne jednostki samorządu terytorialnego 
i  jednostki organizacyjne gmin, powia-
tów oraz województw.

Wnioski przyjmują biura powiatowe 
ARiMR właściwe ze względu na miejsce 
zamieszkania albo siedzibę wniosko-
dawcy. Można je przekazywać za po-
średnictwem platformy ePUAP, przesłać 
na elektroniczną skrzynkę podawczą 
lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocz-
tową. Dokumenty można także dostar-
czyć do specjalnych wrzutni, które usta-
wione są w  placówkach terenowych 
Agencji lub osobiście.



www.solidarnoscri.pl

16 INFORMACJEmaj/czerwiec 2020

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW PRZY PRACACH 
SEZONOWYCH – INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Podstawowym celem wdrażanych 
procedur jest:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa pra-

cownikom sezonowym i  gospoda-
rzom przebywającym na terenie go-
spodarstwa.

2. Umożliwienie pracownikom zza 
granicy warunków do odbycia 
14-dniowej kwarantanny w  warun-
kach gospodarstwa, z  możliwością 
bezpiecznego wykonywania pracy 
i pobytu.

3. Zmniejszenie liczby kontaktów na 
terenie gospodarstwa, celem umoż-
liwienia sprawnej identyfikacji osób 
z  najbliższego kontaktu z  osoba-
mi, które będą wykazywać objawy 
wskazujące na zakażenie.

4. Utrzymanie płynnej pracy w  gospo-
darstwie z  zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa epidemiologicznego.
W  związku z  powyższym przez 

okres obowiązywania na  terenie Polski 
stanu epidemii zalecane jest stosowanie 
następujących rekomendacji:
A. Procedury zapobiegawcze: zapew-

nienie transportu i  warunków kwa-
rantanny.

B. Procedury ograniczające rozpo-
wszechnienie się wirusa.

C. Procedury w przypadku podejrzenia 
zakażenia koronawirusem u  jedne-
go z pracowników. W każdym z po-
wyższych punktów wskazane zosta-
ły rekomendowane procedury.
Uwzględniając konieczność zacho-

wania ciągłości produkcji zasadne jest, 
aby poszczególne elementy procedur 
zostały wdrożone jak najszybciej, przy 
czym obiektywny brak możliwości 
natychmiastowego wdrożenia części 
procedur nie powinien wstrzymywać 
wdrożenia pozostałych ich części.

REKOMENDACJE
A. Procedury zapobiegawcze: zapew-
nienie transportu i warunków kwaran-
tanny.
1. Po przekroczeniu granicy RP przez 

cudzoziemca dokonuje się, obok 
rutynowych działań służb, obowiąz-

kowego pomiaru temperatury ciała 
oraz wpisu wszystkich osób prze-
kraczających granicę, oprócz kierow-
cy, do sytemu EWP celem objęcia 
14-dniową kwarantanną.

2. Pracownicy otrzymują informację 
pisemną nt. ich obowiązków, zasad 
kwarantanny, postępowania w przy-
padku zachorowania (w języku pol-
skim i ojczystym), co zapewnia pra-
codawca.

3. Przewóz pracownika sezonowego 
do konkretnego gospodarstwa rol-
nego odbywa się transportem zor-
ganizowanym (np. bus) lub trans-
portem zapewnionym przez rolnika 
- transport indywidualny poprzez 
osobisty odbiór przy czym każda 
z  osób przed wejściem do pojazdu 
myje i dezynfekuje ręce oraz zakłada 
osłonę na nos i usta do czasu dotar-
cia na miejsce docelowe; rekomen-
duje się, aby strefa kierowcy była 
oddzielona od strefy pasażera prze-
słoną. Kierowca jest obowiązany do 
stosowania się do aktualnych zasad 
wynikających z  obowiązujących 
przepisów prawa.

4. Czas przejazdu pracownika sezono-
wego od momentu przekroczenia 
granicy RP do docelowego gospo-
darstwa nie może przekroczyć 24 h. 
W czasie przerw w trakcie przejazdu 
– korzystania np. z toalety – koniecz-
na jest osłona ust i nosa, rękawiczki 
lub dezynfekcja rąk przed i po czyn-
nościach higienicznych.

5. Po przyjeździe do miejsca docelo-
wego pracodawca zatrudniający zo-
bowiązany jest do zgłoszenia PPIS 
właściwemu ze względu na miejsce 
lokalizacji gospodarstwa faktycznej 
listy osób zatrudnionych w  gospo-
darstwie zobowiązanych do odby-
wania w nim obowiązkowej kwaran-
tanny.

6. Pracownik sezonowy odbywa 
14-dniową kwarantannę na terenie 
gospodarstwa (siedlisko gospodar-
stwa wraz z działkami do niego nale-
żącymi).

7. Po przybyciu na teren gospodar-
stwa docelowego wymagane jest 
wykonanie wymazu do testu PCR, 
celem wykluczenia zakażenia bezo-
bjawowego. Organizacja i koszt leży 
po stronie zatrudniającego pracow-
ników gospodarza. Każdy dodatni 
przypadek powinien jak najszybciej 
opuścić gospodarstwo i  zostać od-
izolowany w ramach izolacji instytu-
cjonalnej.

8.  Podczas pierwszych 14-dni pobytu 
w  gospodarstwie, podczas których 
pracownik jest objęty obowiązkiem 
odbywania kwarantanny, ma moż-
liwość świadczenia pracy z  zastrze-
żeniem, że obowiązuje całkowity 
zakaz opuszczania gospodarstwa 
w  okresie odbywania kwarantanny, 
ogranicza się kontakt także do nie-
zbędnego minimum z  osobami za-
mieszkującymi dane gospodarstwo.

9. W  czasie odbywania kwarantanny 
Policja sprawuje dozór nad osobami 
obowiązanymi do jej odbycia; zła-
manie obowiązku grozi karą w  wy-
sokości do 30 tys. zł (ok. 7 100 USD, 6 
600 EUR, 190 840 UAH).

10. Jest możliwość, aby najwcześniej 
w  7 dniu kwarantanny pobrać pra-
cownikowi wymaz do badania PCR, 
a  po otrzymaniu wyniku ujemnego 
zwolnić go z odbywania dalszej czę-
ści kwarantanny. Koszt testu pokry-
wa rolnik, u  którego docelowo za-
trudniony jest pracownik sezonowy. 
W  przypadku otrzymania wyniku 
dodatniego sposób postępowania 
określa dalsza cześć wytycznych.

11. Należy zapewnić osobom kwaran-
tannowanym odpowiednie warunki 
zakwaterowania z  pełnym węzłem 
sanitarnym i  wydzielonymi po-
mieszczeniami do pobytu. W  przy-
padku dużej liczby pracowników 
w  gospodarstwie należy wydzielić 
oddzielne kwatery (oddzielne wej-
ścia) dla niewielkich grup osób – do 
max 10 pracowników, i  tak zorga-
nizować ich pobyt, aby w  okresie 
odbywania kwarantanny grupy nie 
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stykały się ze sobą zarówno w  pra-
cy, jak i poza nią w pomieszczeniach 
socjalnych, podczas transportu na 
pole/miejsce wykonywania pracy, 
na podwórku, itp., Takie postępo-
wanie pozwoli, aby w  przypadku 
wystąpienia zakażenia u  jednego 
z pracowników „wyeliminowane zo-
stały” tylko osoby z danej grupy (10 
pracowników), a  nie wszyscy pra-
cownicy będący w kwarantannie.

12. Zaleca się, aby pracownicy sezonowi 
w  trakcie kwarantanny, którzy pro-
wadzą zbiór owoców miękkich (ma-
liny, truskawki, jagody etc) i warzyw 
zielonych jedzonych na surowo (sała-
ta, rukola, szpinak etc) oraz pracujący 
przy obróbce (np. obieranie, krojenie 
owoców, porcjowanie etc) żywności 
przeznaczonej do bezpośredniego 
spożycia stosowali zarówno osłonę 
ust i nosa jak również rękawiczki jed-
norazowe, które muszą być często 
zmieniane. Wszelkie objawy choro-
by zakaźnej, w tym ze strony układu 
pokarmowego, powodują odsunięcie 
pracownika od wszelkich prac zwią-
zanych z żywnością.

13. Należy zapewnić systematyczne 
wietrzenie wszystkich pomiesz-
czeń, w których przebywają ludzie.

14.  Wyłączyć z  użytkowania pomiesz-
czenia, w których mogą tworzyć się 
skupiska ludzi takie jak wspólne sale 
telewizyjne, stołówki.

15. Podczas pobytu pracownik sezono-
wy w  gospodarstwie musi mieć za-
pewniony bieżący dostęp do wody, 
mydła, środków do dezynfekcji rąk, 
papieru higienicznego jednorazowe-
go (chusteczki higieniczne, ręcznik 
papierowy), kosze na odpady wyło-
żone jednorazowymi workami itp. 
po to, aby zapewnić mu możliwość 
zachowania wymagań higienicz-
nych (właściwa higiena rąk, stoso-
wanie odpowiednich środków do 
dezynfekcji, higiena podczas kaszlu, 
kichania).

16. Zatrudniający rolnik powinien mieć 
listę telefonów do każdej z  osób, 
a  także przekazać pracownikom 
najważniejsze numery telefonów 
(pogotowie, powiatowa stacja sani-
tarno-epidemiologiczna, infolinia 
NFZ).

B. Procedury ograniczające rozpo-
wszechnienie się wirusa.
1. Gospodarstwo zapewnia zatrudnio-

nym cudzoziemcom środki ochrony 
osobistej, w  tym maseczki/ osłonę 
ust, nosa w  zależności od potrzeb 
i specyfiki pracy, rękawiczki ochron-
ne, środki do dezynfekcji rąk oraz do 
mycia i dezynfekcji powierzchni.

2. Gospodarz wywiesza w  miejscach 
zakwaterowania i  wykonywania 
pracy instrukcje dot. mycia i dezyn-
fekcji rąk, zdejmowania i zakładania 
rękawiczek, zdejmowania i zakłada-
nia maseczki (w języku polskim i ję-
zyku ojczystym pracowników).

3. Gospodarstwo dysponuje termo-
metrem (optymalny bezdotykowy 
pomiar temp) - w przypadku innego 
termometru - dezynfekcja obowią-
zuje po każdym jego użyciu. Po-
miar temperatury jest wykonywany 
u  pracowników przynajmniej 1 raz 
dziennie przez wyznaczoną osobę 
– optymalnie przed rozpoczęciem 
pracy. Gospodarz powinien uzyskać 
zgodę pracownika na pomiar tempe-
ratury. Temperatura powyżej 370C 
kwalifikuje do odsunięcia pracowni-
ka od świadczenia pracy, pozostania 
na kwaterze i  częstszego pomiaru 
temperatury. Jeśli temperatura ro-
śnie – wskazana teleporada.

4. Pracownicy powinni zostać zapo-
znani z  wytycznymi dotyczącymi 
postępowania podczas epidemii ta-
kimi jak:
a) Przed rozpoczęciem pracy, obo-

wiązkowo należy umyć ręce 
wodą z mydłem.

b)  Zachować bezpieczną odległość 
od  zewnętrznych rozmówców 
i  współpracowników poza sta-
nowiskiem pracy (na stanowisku 
pracy 1,5 m, poza rekomendowa-
ne są 2 m).

c) Regularnie często i  dokładnie 
myć ręce wodą z  mydłem zgod-
nie z  instrukcją znajdującą się 
przy umywalce i  dezynfekować 
osuszone dłonie środkiem na ba-
zie alkoholu (min. 60%).

d) Podczas kaszlu i kichania zakryć 
usta i  nos zgiętym łokciem lub 
chusteczką –  jak najszybciej wy-

rzucić chusteczkę do  worka/ko-
sza i umyć ręce.

e) Starać się nie dotykać dłońmi 
okolic twarzy, zwłaszcza ust, 
nosa i oczu.

f) Dołożyć wszelkich starań, aby 
stanowiska pracy były czyste 
i  higieniczne, szczególnie po  za-
kończonym dniu pracy (jeśli nie 
jest to pole).

g)  Należy dbać o  higienę w  miej-
scu zakwaterowania; mycie i de-
zynfekcja toalet –  przynajmniej 
3  razy dziennie leży po  stronie 
pracowników. Środki do  mycia 
i  dezynfekcji zapewnia gospo-
darz, który  nadzoruje procesy 
higieniczne.

h) Gospodarz zapewnia pranie 
odzieży, pościeli itp.; pranie po-
winno odbywać się w  tempera-
turze, co najmniej 600C z dodat-
kiem detergentu.

i) Gospodarz zapewnia regularne 
(kilka razy w  ciągu dnia) czysz-
czenie powierzchni wspólnych, 
z którymi stykają się pracownicy, 
np. klamki drzwi wejściowych, 
poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

j) Należy unikać powitania po-
przez podawanie ręki.

5.  Zaleca się, aby praca w  gospodar-
stwie odbywała się w  niewielkich 
grupach (zalecane tak jak przy po-
dziale na  kwatery), z  zachowaniem 
co najmniej 1,5-metrowej odległo-
ści między pracownikami lub praca 
w maseczkach.

6.  Zaleca się wprowadzenie różnych 
godzin przerw, zmniejszenie licz-
by pracowników korzystających 
ze  wspólnych obszarów w  danym 
czasie (np. przez rozłożenie przerw 
na posiłki).

7.  Pomiędzy wymianą grup należy za-
chować odstęp czasowy umożliwia-
jący przewietrzenie pomieszczenia 
pracy (jeśli odbywa się ona w  po-
mieszczeniu), ewentualnie przepro-
wadzenie czynności porządkowych, 
w  tym dezynfekcji powierzchni na-
rażonych na częste dotykanie, w za-
leżności od  rodzaju pomieszczenia 
i specyfiki pracy.

8.  Posiłki powinny być pracownikom 
dostarczane w  pojemnikach zbior-
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czych, aby mogli rozdzielić dania 
w  poszczególnych grupach, lub 
w  naczyniach jednorazowych. Je-
śli stosowane są naczynia i  sztućce 
wielorazowego użytku, powinny być 
myte w  bieżącej wodzie z  użyciem 
detergentu w temperaturze powyżej 
600C, a  o  ile to  możliwe -  wyparza-
nie. Dopuszcza się, aby pracownicy 
posiadali swoje naczynia i  sztućce, 
do  użytku wyłącznie indywidualne-
go.

9.  Przy pracach na  polu, jak również 
innych pracach rolniczych np. sor-
towanie, obieranie, krojenie sta-
nowiska pracy poszczególnych 
osób muszą być oddalone od  siebie 
o  co najmniej 1,5 metra. Jeśli nie 
można zapewnić takiej odległości 
to  pracownicy powinni stosować 
środki ochrony osobistej związanej 
ze  zwalczaniem epidemii, a  więc 
przede wszystkim maseczki.

10.  Rekomenduje się wyznaczenie w go-
spodarstwie osób/osoby do  kontak-
tu z  pracownikami sezonowymi, 
które będą odpowiedzialne m.in. 
za  transport na  pole i  dostarczanie 
żywności oraz  realizację najpilniej-
szych potrzeb życiowych pracow-
ników. Osoby te mają ściśle prze-
strzegać zasad higieny i  reżimu sa-
nitarnego (w tym: osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezyn-
fekcja rąk, zachowanie odległości 
od innych osób min. 2 m, mycie rąk).

11.  Rekomenduje się wyznaczenie w go-
spodarstwie osób/ osoby do  kontak-
tu zewnętrznego -  osoba nie może 

Nawet 100 tys. euro rocznie może 
otrzymać uznana przez ARiMR grupa 
producentów rolnych lub organiza-
cja producentów. 19 czerwca rusza 7. 
nabór wniosków w  ramach działania  
9 – „Tworzenie grup producentów 
i  organizacji producentów” finanso-
wanego z  budżetu PROW 2014-2020. 

WSPÓLNE DZIAŁANIE WARTE JEST NAWET 100 TYS. 
EURO ROCZNIE - WSPARCIE GRUP PRODUCENTÓW 
ROLNYCH I ORGANIZACJI PRODUCENTÓW

Wnioski będą przyjmowały oddziały 
regionalne ARiMR. Ostatnim dniem na 
ich złożenie będzie 17 sierpnia 2020 r.

19 czerwca, rozpocznie się 7. w  ra-
mach PROW 2014-2020 nabór wnio-
sków o  przyznanie pomocy na tworze-
nie grup producentów i organizacji pro-
ducentów rolnych. Warto pamiętać, że 

taka forma zrzeszania ułatwia negocja-
cje cenowe – dotyczy to zarówno sprze-
daży produktów, jak i  zakupu środków 
do produkcji.

Podmioty zainteresowane tą formą 
współpracy mogą składać wnioski w od-
działach ARiMR do 17 sierpnia.

mieć kontaktu z  pracownikami se-
zonowymi i  innymi, przebywający-
mi w  kwarantannie. Osoby te mogą 
kontaktować się z otoczeniem gospo-
darstwa w tym dostarczać płody rol-
ne do skupu, realizować zakupy itp., 
pod  warunkiem, że  nie występują 
u nich objawy wskazujące na choro-
bę zakaźną.

12.  W  przypadku, gdy  w  gospodarstwie 
wystąpi przypadek zachorowania, 
gospodarstwo kontynuuje swoją 
produkcję, z  wyłączeniem tej  części 
w której wystąpiło zdarzenie.

C. Procedury w  przypadku podejrzenia 
lub stwierdzenia zakażenia koronawiru-
sem u pracownika.
1.  Każdy dodatni przypadek, potwier-

dzony badaniami, powinien jak naj-
szybciej opuścić gospodarstwo i  zo-
stać odizolowany w  ramach izolacji 
instytucjonalnej.

2.  Pracownicy powinni zostać poinstru-
owani, że w  przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów zabronione 
jest świadczenie pracy. Powinni po-
zostać w  miejscu zakwaterowania 
i  skontaktować się telefonicznie ze 
wskazaną osobą.

3.  Osoba wyznaczona w  gospodarstwie 
do kontaktu z  kwarantannowanymi 
pracownikami powiadamia gospoda-
rza/ pracodawcę i kontaktuje się z po-
wiatową stacją sanitarno-epidemiolo-
giczną w celu ustalenia postępowania. 
W razie pogarszania się stanu zdrowia 
pracownika z nr 999 lub 112.

4.  Zaleca się bieżące śledzenie informa-
cji Głównego Inspektora Sanitarnego 

i  Ministra Zdrowia, dostępnych na 
stronach gis.gov.pl lub https://www.
gov.pl/web/koronawirus/, a także obo-
wiązujących przepisów prawa.

5.  W  przypadku wystąpienia u  pracow-
nika wykonującego swoje zadania na 
stanowisku pracy niepokojących obja-
wów sugerujących zakażenie korona-
wirusem należy niezwłocznie odsu-
nąć go od pracy i przewieść transpor-
tem indywidualnym do miejsca za-
kwaterowania. Osoba powinna mieć 
osłonięte usta i nos. Należy powiado-
mić właściwą miejscowo powiatową 
stację sanitarno-epidemiologiczną 
i  stosować się ściśle do wydawanych 
instrukcji i  poleceń oraz postępować 
jak w pkt. C.3.

6.  Pracownik powinien oczekiwać na 
transport medyczny w wyznaczonym 
pomieszczeniu, w  którym jest moż-
liwe czasowe odizolowanie go od in-
nych osób.

7.  Zaleca się ustalenie obszaru w  obiek-
cie, w którym poruszał się i przebywał 
pracownik, przeprowadzenie rutyno-
wego sprzątania tego obszaru, zgod-
nie z  obowiązującymi procedurami 
oraz zdezynfekowanie powierzchni 
dotykowych (klamki, poręcze, uchwy-
ty itp.).

8.  Rekomenduje się stosowanie się do 
zaleceń państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego przy ustala-
niu, czy należy wdrożyć dodatkowe 
procedury, w  tym w  stosunku do in-
nych osób, biorąc pod uwagę zaistnia-
ły przypadek.
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Kto może złożyć wniosek 
o wsparcie?

Program skierowany jest do no-
wych grup producentów rolnych 
uznanych od 1 czerwca 2019 r. na pod-
stawie ustawy z  15 września 2000 r. 
o  grupach producentów rolnych i  ich 
związkach. Grupy te muszą składać 
się z  osób fizycznych, prowadzących 
działalność jako mikro, małe lub śred-
nie przedsiębiorstwo.

O  dofinansowanie mogą starać się 
również organizacje producentów 
uznane na podstawie przepisów usta-
wy z  11 marca 2004 r. o  organizacji 
niektórych rynków rolnych albo usta-
wy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji 
rynku mleka i przetworów mlecznych.

Wsparcia nie może otrzymać pod-
miot zrzeszający producentów drobiu, 
wyrobów z  mięsa drobiowego i  jego 
podrobów oraz owoców i warzyw.

Jak to działa?

W  pierwszej kolejności podmiot 
zrzeszający rolników, musi uzyskać 
osobowość prawną, wraz z  rejestracją 
w Krajowym Rejestrze Sądowym – Reje-
strze Przedsiębiorców.

Kolejnym krokiem jest złożenie 
wniosku o uznanie za grupę producen-
tów rolnych lub za organizację produ-
centów wraz z  planem biznesowym 
do dyrektora oddziału regionalnego 
ARiMR. Od daty uznania grupa produ-
centów rolnych / organizacja produ-
centów jest zobowiązana do realizacji 
zatwierdzonego planu biznesowego.

Natomiast po uzyskaniu uznania 
grupa producentów rolnych / organiza-
cja producentów może złożyć wniosek 
o przyznanie pomocy finansowej do od-
działu regionalnego ARiMR w  terminie 
trwania naboru wniosków.

Złożone wnioski poddawane są oce-
nie punktowej. Liczba uzyskanych punk-

tów decyduje o  kolejności przyznania 
pomocy.

Dofinansowanie przyznawane jest 
w  formie rocznych płatności przez okres 
pierwszych 5 lat następujących po dacie, 
w której grupa producentów rolnych lub 
organizacja producentów została uznana.

Wsparcie stanowi procentowy ry-
czałt od wartości przychodów netto gru-
py producentów rolnych lub organizacji 
producentów i  wynosi odpowiednio: 
w pierwszym roku – 10 proc. przychodów 
netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim –  
8 proc, w czwartym roku – 7 proc. i w pią-
tym 6 proc.

Maksymalny limit pomocy to 100 
tys. euro w każdym roku pięcioletniego 
okresu przyznania wsparcia.

Szczegółowe informacje można 
otrzymać w  oddziałach regionalnych 
ARiMR, pod numerem bezpłatnej infoli-
nii 800 380 084 oraz na stronie interneto-
wej www.arimr.gov.pl.

Źrodło: ARiMR

Ziemniaki wyprodukowane w  Pol-
sce i  przemieszczane do innych 
państw członkowskich Unii Europej-
skiej muszą być zaopatrzone w  za-
świadczenie potwierdzające, że zosta-
ły one przebadane pod kątem agrofaga 
kwarantannowego – bakterii Clavibac-
ter sepedonicus i są wolne od tego or-
ganizmu. Badanie takich ziemniaków 
oraz wydawanie stosownych zaświad-
czeń wykonuje Państwowa Inspekcja 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

W  2019 r. przemieszczono do in-
nych państw członkowskich UE 6015 
ton ziemniaków wyprodukowanych 

PRZEMIESZCZANIE ZIEMNIAKÓW Z POLSKI DO INNYCH 
PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

w Polsce, dla których wystawiono łącz-
nie 285 zaświadczeń. 97 zaświadczeń 
wystawionych zostało dla 2 070 ton 
sadzeniaków ziemniaka, a 188 zaświad-
czeń dla 3 945 ton ziemniaków innych 
niż sadzeniaki.

Wysyłka ziemniaków do innych 
państw członkowskich Unii Europej-
skiej realizowana była z  terenu 13 wo-
jewództw. Najwięcej przesyłek wysła-
nych zostało z  terenu województw: 
zachodniopomorskiego – 84, łódzkiego 
i  podlaskiego – 54 oraz warmińsko-ma-
zurskiego – 28. Krajami gdzie skiero-
wano najwięcej przesyłek ziemniaków 

były: Bułgaria – 64, Niemcy – 53, Czechy 
– 35 oraz Holandia – 31 (wykres str. 20).

Zdaniem Głównego Inspektora 
Andrzeja Chodkowskiego, działania 
PIORiN umożliwiły zniesienie zakazu 
eksportu polskich ziemniaków do Unii 
Europejskiej, który obowiązywał do 
2004 r. Stopniowe łagodzenie rygorów 
fitosanitarnych skutkuje coraz większą 
skalą wywozu zarówno sadzeniaków, 
jak też ziemniaków towarowych, do in-
nych państw Wspólnoty.

Źródło: piorin.gov.pl.

Polski ebazarek (www.polskieba-
zarek.pl) to innowacyjne przedsię-
wzięcie realizowane  pod patronatem 
Ministerstwa Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi.  Jest to platforma internetowa, 
która umożliwia producentom rol-
nym bezpłatne zamieszczanie ofert 

sprzedaży żywności oraz promocję 
produktów wytworzonych w  gospo-
darstwach rolnych.

Działanie ma na celu ułatwienie sprze-
daży oraz zakupu produktów pochodzą-
cych od lokalnych producentów również 
w czasach zagrożenia epidemiologicznego.

Ma promować krótkie łańcuchy 
dostaw oraz wspierać producentów 
rolnych przy zbywaniu produktów nie-
przetworzonych oraz przetworzonych. 
Beneficjentami polskiego ebazarka są 
rolnicy oraz konsumenci końcowi, któ-
rzy poszukują produktów zdrowych, 

POLSKI EBAZAREK
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To kolejna inicjatywa Minister-
stwa Klimatu oraz Narodowego 

PROGRAM „MOJA WODA”
Prezydent RP Andrzej Duda zapowiedział rozpoczęcie naboru wniosków w ramach programu „Moja 
Woda”, który rozpoczyna się już od 1 lipca 2020 r. „Chciałbym, aby powstawało jak najwięcej małych 
zbiorników wodnych. Z programu „Moja Woda” będzie można uzyskać do 5 tys. zł dotacji na przydomo-
we instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe” – podkreślił podczas konferencji prasowej 
Prezydent RP Andrzej Duda.

Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej, które zainwe-

stują 100 mln zł w  łagodzenie skut-
ków suszy w  Polsce. Program „Moja 

świeżych i  powstałych w  wyniku pro-
dukcji według tradycyjnych receptur 
oraz tradycyjnych metod wytwarzania, 
jak również produkowanych w  syste-
mach jakości.

Zamieszczenie oferty sprzedaży pro-
duktów na portalu jest bezpłatne. Warun-
kiem dodania ogłoszenia jest posiadanie 
statusu producenta rolnego, producenta 
i  przetwórcy regionalnej i  ekologicznej 
żywności, Koła Gospodyń Wiejskich, 
twórcy rękodzieła ludowego, hodowcy, 
usługodawcy usług rolniczych, sprze-
dawcy maszyn i urządzeń rolniczych.

Należy podkreślić, że regulamin 
serwisu ebazarek wymaga, aby produ-
cenci oferujący produkty żywnościowe 
byli zarejestrowani w  wybranej formie 
dzielności i  nadzorowani przez służby 
weterynaryjne lub sanitarne.

Użytkownikiem portalu może być 
każda osoba fizyczna chcąca doko-
nać zakupu towarów zamieszczonych 
w ofercie ebazarku. W celu wyszukania 
wybranego produktu bądź usługi na 
stronie www.polskiebazarek.pl klient 
powinien wybrać z interaktywnej mapy 
Polski interesujący go obszar, co umoż-
liwi wyświetlenie ofert w  danym wo-
jewództwie. Organizacją regionalnych 
ebazarków zajmują się wojewódzkie 
ośrodki doradztwa rolniczego.

Różnorodność ofert zamieszcza-
nych na portalu przyczynia się do atrak-
cyjności serwisu. Oferowane produkty 
pogrupowane są w grupy towarowe. Na 
regionalnych stronach ebazarku zaleźć 
można m.in. oferty sprzedaży owoców, 
warzyw, wędlin, przetworów owocowo-
-warzywnych oraz produkty nabiałowe 
i  zbożowe. Uzupełnieniem są oferty 
usług rolniczych, sprzedaży zwierząt 

hodowlanych, a także materiałów siew-
nych i sadzeniakowych. Ponadto oferty 
zawierają informacje o  sprzedawcy to-
waru, cenie oraz możliwości wysyłki, 
dowozu do klienta lub konieczności od-
bioru osobistego.

Hasło portalu „Cudze chwalicie, 
swoje poznajcie” ma podnosić świado-

mość ludzi oraz zwracać uwagę na wy-
soką jakość produktów pochodzących 
od polskiego producenta i  tym samych 
zachęcić do zakupów i wspierania lokal-
nego rolnictwa oraz przedsiębiorczości.

Źródło: www.cdr.gov.pl

Wykres 1. Liczba zaświadczeń wydanych w  2019 r. dla ziemniaków przemieszczanych do 
różnych państw członkowskich UE.

Wykres 2. Ilość ziemniaków (w  tonach) przemieszczanych do różnych państw członkow-
skich UE.
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Woda” pozwoli sfinansować aż 20 
tys. instalacji przydomowej reten-
cji. Ministerstwo Klimatu szacuje, 
że przydomowe inwestycje spowo-
dują zatrzymanie 1 mln metrów sze-
ściennych rocznie w  miejscu opadu 
wody, a  więc na prywatnych dział-
kach. To oznacza, że milion metrów 
sześciennych bardzo cennej wody 
odciąży kanalizację i  zmniejszy ry-
zyko podtopień w wyniku deszczów 
nawalnych.

Każdy właściciel domu jednoro-
dzinnego będzie mógł otrzymać do-
tację do 5 tys. zł, przy czym nie wię-
cej niż 80% kosztów, które zostaną 
poniesione po 1 czerwca 2020 r. Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i  Gospodarki Wodnej przekaże 
pieniądze do szesnastu wojewódz-
kich funduszy ochrony środowiska 
i  gospodarki wodnej, które są bliżej 
beneficjentów. To one będą przyj-
mowały od początku lipca 2020 r. 
wnioski właścicieli domów jednoro-
dzinnych na przydomowe mikroin-
stalacje wodne.

Wsparcie przewidziano na zakup, 
montaż i  uruchomienie instalacji 
pozwalających na zagospodarowa-
nie wód opadowych i  roztopowych 
na terenie nieruchomości objętej 
przedsięwzięciem, w  efekcie czego 
wody te nie będą odprowadzane na 
przykład do kanalizacji bytowo-go-
spodarczej, kanalizacji deszczowej, 
rowów odwadniających odprowa-
dzających poza teren nieruchomo-
ści, na tereny sąsiadujące, ulice, pla-
ce itp. Otrzymane pieniądze będzie 
można przeznaczyć na przewody 
odprowadzające wody opadowe (ze-
brane z  rynien, wpustów do zbior-
nika nadziemnego, podziemnego, 
oczka wodnego, instalacji rozsącza-
jącej), zbiornik retencyjny podziem-
ny lub nadziemny, oczko wodne, in-
stalację rozsączającą oraz elementy 
do nawadniania lub innego wyko-
rzystania zatrzymanej wody. Pro-
gram „Moja Woda” realizowany bę-
dzie w latach 2020-2024, przy czym 
podpisywanie umów o  dotacje za-
planowano do 30 czerwca 2024 r., 
a  wydatkowanie środków do końca 
2024 r.
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CZAS NA 
UBEZPIECZENIA ROLNICZE

Ciepła zima bez śniegu, sucha wiosna z  przy-
mrozkami – to złe zapowiedzi dla tegorocznych 
zbiorów. Ostatnie lata uczą, że zmieniający się 
klimat może szykować sporo niespodzianek po-
godowych, które szczególnie mogą odbić się na 
rolnikach. Oznacza to konieczność zadbania o  wy-
kupienie odpowiedniej polisy, np. w Towarzystwie 
Ubezpieczeń Wzajemnych.

– Konsekwencje zmieniającego się klimatu już 
wiele razy pokazały rolnikom, że muszą poważ-
nie podejść do zabezpieczenia swoich gospodarstw 
i płodów rolnych – zauważa Jarosław Bierecki, pre-
zes Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych 
(FWUW). − Co roku anomalie pogodowe powodują 
realne straty w  rolnictwie. W  2017 r. przymrozki 
zmniejszyły plony naszych sadowników o  30 proc., 
a  nawałnice spowodowały straty Lasów Państwo-
wych oszacowane na 1 mld zł. Z roku na rok koszty 
strat rosną i będą rosły, a nic nie zapowiada, by na-
tura zechciała odpuścić. Dlatego ubezpieczenia rolni-
cze wydają się minimum inwestycyjnym, jakie należy 
włożyć, by chronić zbiory i dobytek.

Rolnicy jednak wciąż z  rezerwą podchodzą do 
ubezpieczeń. Około 50 proc. z nich ubezpiecza ma-
szyny i sprzęt rolniczy, tylko 10 proc. uprawy rolne, 
a 5 proc. zwierzęta hodowlane. Wyjątek zastanowią 

jedynie obowiązkowe ubezpieczenia budynków 
w  gospodarstwach. Jednak źródła problemu nie 
można szukać w niechęci do ubezpieczeń, ale w co-
raz droższych polisach. Niestety rosnące prawdo-
podobieństwo wystąpienia anomalii pogodowych 
powoduje, że komercyjne towarzystwa ubezpie-
czeniowe podnoszą wysokość składek ubezpieczeń 
dla rolników. 

– Coraz droższe ubezpieczenia sprawiają, że rol-
nicy wolą ryzykować i narażać się na starty, niż po-
szukać alternatywnych rozwiązań. A takie przecież 
są – zauważa Jarosław Bierecki. − Jeżeli nie chcą się 
zgodzić na stawki komercyjnych towarzystw ubez-
pieczeniowych, mogą przecież skorzystać oferty TU-
W-ów lub założyć własne Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych. W takim rolniczym TUW-ie jego człon-
kowie mogą mieć duży wpływ na tworzenie oferty 
ubezpieczeniowej, w tym na jej zakres − bo przecież 
to oni znają najlepiej zagrożenia, jakie występują na 
ich terenie – a co za tym idzie, także na cenę. Założe-
nie własnego TUW-u dla grupy rolników nie jest też 
zbyt skomplikowane, a  przede wszystkim wcale nie 
musi przerastać ich możliwości finansowych. Zawsze 
mogą skorzystać z  pomocy, jaką oferuje Fundacja 
Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych – wyjaśnia 
prezes FWUW, Jarosław Bierecki.
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Posiedzenie 
Prezydium Copa Cogeca

Z  ramienia NSZZ RI „Solidarność” 
w posiedzeniu udział wziął Jerzy Chró-
ścikowski, zastępca Przewodniczącej 
NSZZ RI „Solidarność” oraz Dyrektor 
Biura Rady Krajowej Związku Grzegorz 
Cymiński.

27 maja 2020 r. Komisja Europejska 
przyjęła komunikat w  sprawie „Budże-
tu Unii, który zasili plan naprawczy dla 
Europy”. W dokumencie tym wyłożono 
plany i ambicje w zakresie ożywienia go-
spodarczego UE po pandemii COVID-19. 
Wniosek ten przedłożono wkrótce po 
ogłoszeniu natychmiastowego pakietu 
540 mld euro na środki nadzwyczajne 
przyjętego przez Komisję 23 kwietnia 
2020 r. Odpowiednie zasoby finansowe 
muszą dorównać wyzwaniom przed ja-
kimi staje Unia i  jej priorytetom, a pań-
stwa członkowskie powinny się do tego 
przyczynić zarówno zwiększając swój 
wkład do budżetu jak i  podnosząc po-
ziom współfinansowania krajowego, 
zwłaszcza w odniesieniu do rozwoju ob-
szarów wiejskich.

Copa i  Cogeca podkreślają, że po-
trzeba jest więcej wspólnych dzia-
łań na szczeblu unijnym i  apelują 
o  udzielenie większego wsparcia dla 
rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki 
Rolnej (WPR). Zwłaszcza Next Gene-
ration UE musi przede wszystkim być 
punktem wyjścia dla rzeczywistości 
po pandemii i  opierać się na skoordy-
nowanym i wspólnotowym podejściu 
zbudowanym na zasadach solidarno-
ści, zrozumienia i elastyczności.

W sektorze rolnym i leśnym należy 
wdrożyć i  uruchomić wszystkie nie-
zbędne narzędzia - dotacje, pożyczki 
i instrumenty finansowe - by zachęcać 
do wsparcia inwestycyjnego, którego 
sektor tak bardzo potrzebuje, by wyjść 
z kryzysu.

Europejscy rolnicy i  spółdzielnie 
rolnicze z zadowoleniem przyjmują dą-
żenie Komisji do zapewnienia lepszej 
przyszłości i  stworzenia odpowiednich 
warunków dla następnego pokolenia 
obywateli UE, aby mogli oni pracować 
i  żyć w  dobrobycie. Dodatkowy nacisk 
na m. in. spójność, inwestycje, badania 
naukowe, cyfryzację, umiejętności i dy-
wersyfikację jest pozytywny i  z  pew-
nością przyniesie korzyści sektorowi 
rolnemu.

Jednak uznanie zasady europej-
skich wartości dodanej oraz jednolitego 
rynku, z  których korzyści przyczyniają 
się do wspierania unijnych polityk, nie 
przełożyło się na adekwatny przydział 
środków finansowych dla sektora rol-
nego.

Copa i  Cogeca są rozczarowane fak-
tem, że zaproponowane środki finan-
sowania w  ramach WPR są niewystar-
czające. Nie możemy zaakceptować 
cięć budżetowych w  zakresie polityki, 
zwłaszcza w sytuacji kiedy od rolników 
wymaga się o wiele więcej w kwestii zo-
bowiązań w zakresie zrównoważoności 
(np. polityka klimatyczna, strategia bio-
różnorodności, strategia „od pola do sto-
łu” i ogólnie zielony ład) oraz tętniących 
życiem obszarów wiejskich.

Pandemia COVID-19 była nauczką, 
że zapewnienie bezpieczeństwa żyw-
nościowego oraz integralności i  funk-
cjonowania jednolitego rynku jest 
kluczowe. Z  tego względu wyżywienie 
ludności UE powinno znaleźć się w cen-
trum budżetu Unii tak samo jak Wspól-
na Polityka Rolna. Uczciwe dochody dla 
rolników, porównywalne z  zarobkami 
w innych gałęziach gospodarki, są prio-
rytetem. Nie uda się jednak ich osią-
gnąć, jeśli dojdzie do zaproponowanych 
cięć w budżecie.

WPR jest polityką, która pomaga unij-
nym rolnikom dostarczać odpowiedniej 
ilości żywności i dóbr publicznych, przy-
nosząc w  ten sposób korzyści obywate-
lom i konsumentom.

Mimo, że zaobserwowaliśmy przyrost 
środków przeznaczonych na WPR (w po-
równaniu z wnioskiem dotyczącym WRF 
z 2 maja 2018 roku), środki przyznane na 
bezpośrednie wsparcie w  dalszym ciągu 
nie osiągają obecnych poziomów (w WRF 
z lat 2014-2020). Właśnie o to apelujemy 
od co najmniej dwóch lat - o utrzymanie 
obecnych poziomów wydatków na WPR 
w wartościach rzeczywistych.

Jeszcze nigdy tak bardzo nie potrzebo-
waliśmy silnej Unii. Wnioski te dopiero co 
przyjęto i zaprezentowano w instytucjach 
unijnych. W  obliczu obecnej pandemii, 
oprócz instrumentu odbudowy, jakim jest 
Next Generation EU, potrzebujemy przy-
najmniej tak samo wysokiego wsparcia fi-
nansowego, jakie otrzymujemy w ramach 
obecnych WRF.

Bardzo ważne jest aby to wsparcie, 
w  tym środki „Next Generation EU” na-
prawdę trafiło do ludzi w  terenie. Biorąc 
pod uwagę, że zostało ledwie 7 miesięcy 
do końca obecnych WRF, Copa i  Cogeca 
apelują o  silne zaangażowanie instytucji 
UE. Przede wszystkim wzywają Radę Eu-
ropejską do konstruktywnej pracy zgod-
nie z  zasadami solidarności, wspólnej 
wizji, zrozumienia i elastyczności w celu 
szybkiego podjęcia decyzji dotyczących 
przyszłego budżetu Unii. 

Podczas posiedzenia Janusz Wojcie-
chowski, komisarz ds. rolnictwa UE za-
pewniał, że strategia „Od pola do stołu” 
będzie wprowadzana w państwach człon-
kowskich elastycznie i cały czas będą ob-
serwowane skutki jej wdrażania tak, aby 
zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe 
Europy oraz konkurencyjność unijnych 
rolników.

2 czerwca br. w formie wideokonferencji odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Copa i Cogeca. 
Podczas posiedzenia odbyła się wymiana poglądów z komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojcie-
chowskim na temat Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na lata 2021-2027.
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2020-05-20 r. 

Komunikat prasowy 
 
Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze ostrzegają przed 
zagrożeniem dla strategicznych interesów UE w zakresie 
bezpieczeństwa żywnościowego, konkurencyjności rolnictwa i 
dochodów z działalności rolniczej. 
 

Komisja Europejska przedstawiła dwie bardzo ambitne strategie. Ich sukces 
zależeć będzie od podmiotów działających w terenie: rolników, właścicieli lasów, 
ich spółdzielni i innych użytkowników gruntów. Przed podjęciem jakichkolwiek 
działań legislacyjnych należy przeprowadzić kompleksową, niezależną, wstępną 
ocenę skutków. Europejscy rolnicy, właściciele lasów i ich spółdzielnie potrzebują 
alternatyw, które umożliwią im osiągnięcie ambitnych celów bez niszczenia ich 
źródła utrzymania i europejskiej gospodarki wiejskiej. Takie działanie na oślep 
zagrozi bezpieczeństwu żywnościowemu oraz konkurencyjności europejskiego 
rolnictwa i dochodom z działalności rolniczej, na które kryzys COVID-19 już 
wywarł poważny wpływ. 
 

Rolnictwo i leśnictwo mogą przyczynić się do osiągania różnych celów UE tylko z pomocą 
spójnej polityki oraz odpowiedniego finansowania. Wśród celów tych wymieniane są 
zapewnianie bezpieczeństwa żywnościowego i żywności, dostaw surowców odnawialnych, 
tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich, a jednocześnie wdrażanie praktyk przyjaznych 
dla różnorodności biologicznej, środowiska naturalnego i klimatu. Kryzys Covid-19 pokazał nam, 
że UE nie może sobie pozwolić na to, by pozwolić sobie na braki w zakresie bezpieczeństwa 
żywnościowego.  
 
„Ze względu na fakt, że cele określone w tych strategiach będą miały znaczące skutki 
gospodarcze, społeczne lub środowiskowe, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji politycznej 
lub regulacyjnej w sprawie ustanowienia konkretnych celów dotyczących narzędzi, które 
rolnicy stosują w celu zapewnienia dostaw bezpiecznej, pożywnej i dostępnej cenowo żywności 
dla konsumentów UE, Komisja musi koniecznie przeprowadzić ocenę skutków. Koniecznie 
potrzebujemy wystarczających środków do walki ze szkodnikami i chorobami, które 
potencjalnie zagrażają naszym uprawom, sadom i zwierzętom gospodarskim. Rolnicy 
potrzebują odpowiednich narzędzi, prace nad którymi idą w parze z najnowszymi 
osiągnięciami naukowymi. Nasi decydenci muszą zapewnić nam kompleksowe podejście do 
łańcucha rolno-spożywczego, uwzględniające globalne rynki i lokalne realia oraz opierające 
swoją politykę na niezależnej nauce” - podkreślił przewodniczący Copa, Joachim Rukwied. 
 
STRATEGIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ - Celem Komisji jest ustanowienie jak 
największej liczby obszarów chronionych, co doprowadzi do ograniczenia areału produkcji rolnej 
i leśnej. Oprócz prawdopodobieństwa porzucania ziemi i surowszych ograniczeń w stosunku do 
obszarów już chronionych, 10%-owe wyłączenie gruntów z aktywnego użytkowania będzie miało 
poważne konsekwencje społeczno-gospodarcze i środowiskowe. Prawdopodobnie UE przerzuci 
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2020-05-20 r. 

Komunikat prasowy 
 
Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze ostrzegają przed 
zagrożeniem dla strategicznych interesów UE w zakresie 
bezpieczeństwa żywnościowego, konkurencyjności rolnictwa i 
dochodów z działalności rolniczej. 
 

Komisja Europejska przedstawiła dwie bardzo ambitne strategie. Ich sukces 
zależeć będzie od podmiotów działających w terenie: rolników, właścicieli lasów, 
ich spółdzielni i innych użytkowników gruntów. Przed podjęciem jakichkolwiek 
działań legislacyjnych należy przeprowadzić kompleksową, niezależną, wstępną 
ocenę skutków. Europejscy rolnicy, właściciele lasów i ich spółdzielnie potrzebują 
alternatyw, które umożliwią im osiągnięcie ambitnych celów bez niszczenia ich 
źródła utrzymania i europejskiej gospodarki wiejskiej. Takie działanie na oślep 
zagrozi bezpieczeństwu żywnościowemu oraz konkurencyjności europejskiego 
rolnictwa i dochodom z działalności rolniczej, na które kryzys COVID-19 już 
wywarł poważny wpływ. 
 

Rolnictwo i leśnictwo mogą przyczynić się do osiągania różnych celów UE tylko z pomocą 
spójnej polityki oraz odpowiedniego finansowania. Wśród celów tych wymieniane są 
zapewnianie bezpieczeństwa żywnościowego i żywności, dostaw surowców odnawialnych, 
tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich, a jednocześnie wdrażanie praktyk przyjaznych 
dla różnorodności biologicznej, środowiska naturalnego i klimatu. Kryzys Covid-19 pokazał nam, 
że UE nie może sobie pozwolić na to, by pozwolić sobie na braki w zakresie bezpieczeństwa 
żywnościowego.  
 
„Ze względu na fakt, że cele określone w tych strategiach będą miały znaczące skutki 
gospodarcze, społeczne lub środowiskowe, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji politycznej 
lub regulacyjnej w sprawie ustanowienia konkretnych celów dotyczących narzędzi, które 
rolnicy stosują w celu zapewnienia dostaw bezpiecznej, pożywnej i dostępnej cenowo żywności 
dla konsumentów UE, Komisja musi koniecznie przeprowadzić ocenę skutków. Koniecznie 
potrzebujemy wystarczających środków do walki ze szkodnikami i chorobami, które 
potencjalnie zagrażają naszym uprawom, sadom i zwierzętom gospodarskim. Rolnicy 
potrzebują odpowiednich narzędzi, prace nad którymi idą w parze z najnowszymi 
osiągnięciami naukowymi. Nasi decydenci muszą zapewnić nam kompleksowe podejście do 
łańcucha rolno-spożywczego, uwzględniające globalne rynki i lokalne realia oraz opierające 
swoją politykę na niezależnej nauce” - podkreślił przewodniczący Copa, Joachim Rukwied. 
 
STRATEGIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ - Celem Komisji jest ustanowienie jak 
największej liczby obszarów chronionych, co doprowadzi do ograniczenia areału produkcji rolnej 
i leśnej. Oprócz prawdopodobieństwa porzucania ziemi i surowszych ograniczeń w stosunku do 
obszarów już chronionych, 10%-owe wyłączenie gruntów z aktywnego użytkowania będzie miało 
poważne konsekwencje społeczno-gospodarcze i środowiskowe. Prawdopodobnie UE przerzuci 
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swój ślad ekologiczny na kraje trzecie i będzie wywierać jeszcze większą presję na najbardziej 
zróżnicowanych biologicznie regiony planety. 
 
Pozytywne zachęty i oddolne procesy partycypacyjne są niezbędne, aby społeczność rolnicza UE 
zaangażowała się w ten proces oraz by promować tworzenie większej liczby obszarów 
chronionych. Każdy rodzaj ochrony powinien uwzględniać wymogi gospodarcze, społeczne i 
kulturowe oraz cechy regionalne i lokalne. Zamiast dodatkowej biurokracji i ograniczeń, musimy 
zachęcać do inwestowania w oparciu o innowacyjne technologie i lepiej funkcjonujący, 
sprawiedliwszy łańcuch rolno-spożywczy.  
 
Rolnictwo i leśnictwo nie mają wpływu na zewnętrzne zjawiska zmieniające ekosystemy, co 
należy wziąć pod uwagę w ocenie stanu różnorodności biologicznej. Obejmują one zmiany 
klimatyczne, zasklepianie gleby, rozwój infrastruktury, inwazyjne gatunki obce, drapieżniki, 
kłusownictwo itp. Dlatego, jeżeli da się udowodnić, że rolnik dołożył wszelkich starań do 
osiągnięcia celów i skorzystał ze wszystkich dostępnych zasobów, ani jego, ani innych 
użytkowników gruntów nie powinno się obwiniać za to, że pewnych celów nie udało się osiągnąć. 
 
STRATEGIA OD POLA DO STOŁU - Zrównoważony system żywnościowy wymaga 
głębokiego zaangażowania rolników, którzy potrzebują do tego odpowiedniego wsparcia i 
niezbędnych narzędzi. Wnioski legislacyjne wynikające z tej strategii powinny przyczynić się do 
poprawy aktualnej niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej, która wynika z metod produkcji 
stosowanych poza UE, oraz do ochrony wysokich norm europejskich, które znajdują uznanie na 
arenie międzynarodowej. 
 
„My, rolnicy i spółdzielnie rolnicze, powinniśmy uzyskać odpowiednie narzędzia oraz pewność 
polityczną, by móc przeprowadzić inwestycje niezbędne z punktu widzenia handlu 
wewnątrzunijnego i zewnętrznego. Nie chodzi tylko o wsparcie finansowe UE dla inwestycji, 
ale również o umożliwienie ich realizacji. Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze potrzebują 
alternatywnych technologii, lepiej funkcjonującego, sprawiedliwszego łańcucha 
żywnościowego i ściślejszego powiązania z konsumentami” - zaznaczył przewodniczący Cogeca 
Ramon Armengol.  
 
W związku z tym europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze wzywają Komisję Europejską do 
zapewnienia, aby przyszłym celom strategii „Od pola do stołu” towarzyszyła kompleksowa, 
wstępna ocena skutków obejmująca sektor użytkowania gruntów oraz 
odpowiednie konsultacje z odpowiednimi zainteresowanymi stronami. Jest to 
szczególnie istotne w przypadku stosowania środków ochrony roślin, sprzedaży środków 
przeciwdrobnoustrojowych, stosowania nawozów i przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. 
Proponując cele w zakresie produkcji ekologicznej, Komisja musi uwzględnić skumulowane 
skutki społeczne i gospodarcze zwyczajowo niższych plonów w segmencie produkcji 
ekologicznej, realia rynkowe i spadek plonów konwencjonalnych ze względu na niedostępność 
niezbędnych narzędzi. Biorąc pod uwagę wszystkie te kwestie, z zadowoleniem przyjmujemy 
inicjatywę utworzenia obserwatorium bezpieczeństwa żywnościowego UE. 
 
Trzeba zachęcać do spożywania zdrowej żywności i promować zbilansowaną dietę. Europejska 
społeczność rolnicza popiera wszelkie środki, które zachęcałyby konsumentów do przejścia na 
zdrowe odżywianie. Dlatego wszystkie rodzaje oznaczania wartości odżywczej i wytyczne 
żywieniowe powinny być oparte na rzetelnych podstawach naukowych. W związku z tym tego 
typu inicjatywy powinny uwzględniać ogromne znaczenie wartości odżywczej produktów 
rolnych, w tym produktów pochodzenia zwierzęcego, których wkładu w zdrową dietę nie można 
ignorować. 
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WPR - Jak potwierdzono w opublikowanym dzisiaj wewnętrznym dokumencie analitycznym 
Komisji, WPR nadal jest najlepszym narzędziem do realizacji celów w zakresie ochrony 
środowiska określonych na szczeblu europejskim. WPR obejmuje 6,5 mln rolników. Dzięki 
płatnościom WPR i warunkom ustanowionym w zasadzie warunkowości, takich jak integrowana 
ochrona roślin, dobrostan zwierząt, bezpieczeństwo żywności, stosowanie środków 
przeciwdrobnoustrojowych i elementy krajobrazu, polityka ta dysponuje największym 
potencjałem do wpłynięcia na decyzje podejmowane przez rolników. Cele wyznaczone przez 
państwa członkowskie w ramach ich planów strategicznych WPR powinny to uwzględniać i nie 
tylko realizować ambicje Europejskiego Zielonego Ładu, ale także wziąć pod uwagę to, co już 
zostało osiągnięte. Na przykład od lat dziewięćdziesiątych XX wieku rolnictwo UE ograniczyło 
swoje emisje o ponad 20 %, zwiększając jednocześnie produkcję o 25 %.    
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25.05.2020 r. Komunikat prasowy

Copa i Cogeca wzywają do przyjęcia ambitnych wieloletnich ram finansowych i programu na-
prawy gospodarczej, które odzwierciedlą wnioski wyciągnięte z kryzysu COVID-19 i uznają klu-
czową rolę rolnictwa i leśnictwa.

W  związku ze zbliżającym się przyjęciem zmienionych wieloletnich ram finansowych Unii 
na lata 2021-2027 oraz programu naprawy gospodarczej, Copa i  Cogeca podkreślają potrzebę 
uwzględnienia wniosków wyciągniętych z obecnej pandemii, zapewnienia sprawnego funkcjono-
wania jednolitego rynku oraz uznania rolnictwa i leśnictwa za kluczowe sektory gospodarki, aby 
kwalifikowały się do wsparcia inwestycyjnego.

 Niezmiernie ważne jest, by Komisja Europejska zapewniła, że zmienione WRF będą odpowied-
nio wspierać rolnictwo i WPR, aby w  ten sposób zachować bezpieczeństwo żywnościowe w UE 
zgodnie z zapisami Traktatu Lizbońskiego. Aby europejski sektor rolny miał właściwe warunki do 
planowania swojej odbudowy, WPR potrzebuje silnego i odpowiedniego budżetu, który utrzyma 
taki sam poziom wsparcia jak obecnie. Ponadto Komisja Europejska powinna opracować, wdrożyć 
i uruchomić wszystkie niezbędne narzędzia - dotacje, pożyczki z różnymi okresami zapadalności 
i instrumenty finansowe - by zachęcać do wsparcia inwestycyjnego, którego sektor tak bardzo po-
trzebuje, by wyjść z kryzysu.

Obecna nadzwyczajna sytuacja wynikająca z pojawienia się nowego koronawirusa dramatycznie 
wpływa na obszary wiejskie w całej UE przynosząc skutki natychmiastowe oraz średnio- i długoter-
minowe. Wyjątkowe okoliczności wymagają wyjątkowych środków. Biorąc pod uwagę wyjątkowe 
okoliczności, w jakich znajduje się obecnie sektor rolny w związku z kryzysem COVID-19, euro-
pejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze uważają, że dodatkowe wsparcie powinno pochodzić spoza 
budżetu rolnego.

Copa i Cogeca wzywają 
do przyjęcia ambitnych 
wieloletnich ram finansowych 
i programu naprawy gospodarczej
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Konieczne jest rozpoczęcie przygotowań do rzeczywistości pokryzysowej przy zastosowaniu 
wspólnego i  skoordynowanego podejścia opartego na zasadach solidarności, zrozumienia i  ela-
styczności.

Panująca pandemia dała nam przynajmniej dwie główne nauczki: po pierwsze - rola, jaką rol-
nictwo odgrywa w łańcuchu dostaw żywności, jest pierwszoplanowa. Po drugie - trzeba koniecznie 
utrzymać integralność i funkcjonowanie jednolitego rynku.

W tym kontekście sekretarz generalny Copa i Cogeca Pekka Pesonen podkreślił, że „kluczo-
we znaczenie ma wzięcie pod uwagę priorytetów odbudowy sektorów, które najbardziej ucierpia-
ły w wyniku kryzysu COVID-19 oraz zapewnienie rolnikom, właścicielom lasów i spółdzielniom 
rolniczym warunków do kontynuowania ich działalności i zagwarantowania codziennych dostaw 
żywności i współproduktów dla społeczeństwa europejskiego. Aby było to możliwe, należy wpro-
wadzić i/lub zmodernizować wszelkie środki, dzięki którym można będzie chronić funkcjonowa-
nie rynków i działalność rolniczą. Pobudzanie i ułatwianie dodatkowych inwestycji w sektorze ma 
kluczowe znaczenie. Ponadto przy nakładaniu środków i wymogów na unijne gospodarstwa i spół-
dzielnie rolnicze trzeba zachować rozwagę. Należy unikać wprowadzania nieproporcjonalnych re-
strykcji nadwyrężających bezpieczeństwo żywnościowe i  zrównoważoność w okresie, gdy sektor 
boryka się z tak poważnymi trudnościami.

Program ożywienia unijnej gospodarki musi mieć przede wszystkim na uwadze zwiększanie 
i poprawę zrównoważoności, walkę ze skutkami zmiany klimatu oraz wzmacnianie różnorodności 
biologicznej. W  związku z  tym, zasadnicze znaczenie ma zapewnienie, że na program naprawy 
gospodarczej zostaną przydzielone środki spoza budżetu rolnego i że obejmie on następujące dzie-
dziny:
• Zwiększenie zasięgu sieci szerokopasmowych na obszarach wiejskich
• Cyfryzacja sektora rolno-spożywczego, w  tym rozwój infrastruktury, zwłaszcza na obszarach 

wiejskich
• Technologie cyfrowe w celu wykorzystania przewagi technologicznej UE w zakresie technologii 

satelitarnej
• Inwestycje w dywersyfikację gospodarstw rolnych oraz umożliwienie wykorzystania i uzyskania 

dostępu do najnowszych technologii (np. inwestycje w  sztuczną inteligencję, robotykę, nowe 
techniki genomowe)

• Promowanie umiejętności informatycznych na obszarach wiejskich - podnoszenie kwalifikacji 
i przekwalifikowanie pracowników mogłoby ułatwić tę transformację

• Wsparcie dla produkcji biomasy będącej substytutem paliw kopalnych
• Wsparcie dla europejskiego sektora biogospodarki, który musi odegrać kluczową rolę w two-

rzeniu społeczeństwa w większym stopniu opartego na zamkniętym obiegu zasobów, wydajniej 
gospodarującego surowcami i bardziej zrównoważonego.

Copa i Cogeca oraz należący do nich rolnicy, właściciele lasów oraz spółdzielnie robią wszystko, 
co w ich mocy, by żywność była produkowana w sposób, który pozwala chronić środowisko natu-
ralne, poprawia różnorodność biologiczną, przyczynia się do zwalczania zmian klimatu i zapewnia 
dobrostan zwierząt. Odgrywają oni kluczową rolę w realizacji celów zmienionego Europejskiego 
Zielonego Ładu.

Europejscy decydenci muszą teraz pokazać, że ich ambicje dysponują odpowiednim wsparciem 
finansowym i instrumentami, które zapewnią sprawiedliwą transformację dla wszystkich.
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27.05.2020 r. Komunikat prasowy

Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze doceniają wysiłki Komisji na rzecz wspólnych dzia-
łań, wzywają jednak do zwiększenia wsparcia dla sektorów. 

Spoglądając na opublikowane zmienione wieloletnie ramy finansowe (WRF) Unii Europej-
skiej na lata 2021-2027 oraz na unijny plan odbudowy gospodarczej „Next Generation EU” [na-
stępna generacja UE], Copa i Cogeca podkreślają potrzebę większej ilości wspólnych działań na 
poziomie Unii i wzywają do większego wsparcia dla rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej 
(WPR).

Narzędzie „Next Generation EU” musi być punktem wyjścia do przygotowań do rzeczywistości 
pokryzysowej i musi stosować się do wspólnego i skoordynowanego podejścia opartego na zasa-
dach solidarności, zrozumienia i elastyczności. W sektorze rolnym i leśnym należy wdrożyć i uru-
chomić wszystkie niezbędne narzędzia - dotacje, pożyczki i instrumenty finansowe - by zachęcać 
do wsparcia inwestycyjnego, którego sektor tak bardzo potrzebuje, by wyjść z kryzysu.

Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze z zadowoleniem przyjmują dążenie Komisji do za-
pewnienia lepszej przyszłości i  stworzenia odpowiednich warunków dla następnego pokolenia 
obywateli UE, aby mogli oni pracować i żyć w dobrobycie. Dodatkowy nacisk na spójność, inwe-
stycje, badania naukowe, cyfryzację, umiejętności i dywersyfikację jest pozytywny i z pewnością 
przyniesie korzyści sektorowi rolnemu.

Z tej okazji przewodniczący Copa Joachim Rukwied stwierdził: „Zwiększenie środków na roz-
wój obszarów wiejskich o 15 mld EUR jest pierwszym krokiem we właściwym kierunku; euro-
pejscy rolnicy są jednak mimo wszystko rozczarowani kwotami przeznaczonymi na WPR w ra-
mach zmienionego wniosku w  sprawie wieloletnich ram finansowych. Zmniejszenie wsparcia 
bezpośredniego o około 8,8% w wartościach rzeczywistych, w okresie gdy rolnicy znajdują się pod 
ogromną presją i muszą sprostać wygórowanym oczekiwaniom jest po prostu nie do przyjęcia. To 
odpowiedni moment, by pokazać naszym rolnikom, że jesteśmy gotowi wesprzeć ich w tej trans-
formacji!”.

Od dwóch lata Copa i Cogeca wzywają do utrzymania wsparcia WPR na takim samym pozio-
mie w wartościach rzeczywistych. Teraz zyskało to dodatkowo na znaczeniu w kontekście niedaw-
nej publikacji strategii różnorodności biologicznej i „Od pola do stołu”.

Przewodniczący Cogeca Ramon Armengol skomentował te propozycje, podkreślając, że „do-
brze, że Komisja Europejska uznała rolnictwo i leśnictwo za jeden z kluczowych sektorów i jest 
gotowa zapewnić odpowiednie warunki do zaplanowania jego odbudowy, szczególnie w obliczu 
obecnej pandemii. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebujemy teraz silnej Unii. Potrzebu-
jemy też przynajmniej takiego samego wsparcia finansowego jak w obecnych WRF. Bardzo ważne 
jest aby to wsparcie, w  tym środki „Next Generation EU” naprawdę trafiło do ludzi w  terenie. 
Dlatego też wzywamy Radę do proaktywnego działania i do podjęcia szybkiej decyzji w sprawie 
tych wniosków, gdyż zostało bardzo niewiele czasu, rok 2021 nadejdzie już za siedem miesięcy.” 

Copa i Cogeca oraz należący do nich rolnicy, właściciele lasów oraz spółdzielnie robią wszyst-
ko, co w ich mocy, by żywność była produkowana w sposób, który pozwala chronić środowisko 
naturalne, poprawia różnorodność biologiczną, przyczynia się do zwalczania zmian klimatu i za-
pewnia dobrostan zwierząt. Odgrywają oni kluczową rolę w realizacji celów zmienionego Euro-
pejskiego Zielonego Ładu.

Europejscy decydenci muszą teraz pokazać, że ich ambicje dysponują odpowiednim wspar-
ciem finansowym i instrumentami, które zapewnią sprawiedliwą transformację dla wszystkich.
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 W  rocznicowym seminarium brali 
udział historycy i  uczestnicy strajków. 
W  imieniu Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy wystąpił doradca prezydenta, 
socjolog, prof. Andrzej Zybertowicz. 
W czasie dwóch paneli rozmawiano o hi-
storycznym dziedzictwie Solidarności 
i  o  przesłaniu Lubelskiego Lipca 1980. 
Panelistami byli m.in. prof. Mieczysław 
Ryba i  przewodniczący Regionu Środ-
kowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 
Marian Król. Seminarium odbyło się pod 
Narodowym Patronatem Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy.

„Za mało mówi się o  Lubelskim Lip-
cu’80. Chcemy tuż przed obchodami 
rozpocząć kampanię informacyjną, któ-
ra przebije się do Polaków – powiedział 
przewodniczący Regionu Środkowow-
schodniego NSZZ Solidarność Marian 
Król. – Jest zapomniany albo niedoce-
niany w  wyniku różnych egoizmów 
i  konkurencji, kto był ważniejszy. Bo 
Lubelski Lipiec, który był swego rodzaju 
przełomem w drodze do wolności, bo to 
tu ludzie wykazali się taką międzyludzką 
solidarnością, taką społeczną.

„Wydarzenia z 1980 i ’81 roku to swo-
isty marsz ku wolności w naszym kraju. 
Lubelski Lipiec to swoista szpica ugru-
powania marszowego, które po kilku 
latach sprawiło, że w  1989 roku Polska 
odzyskała prawdziwą suwerenność i nie-
podległość. Witam wszystkich uczestni-
ków dzisiejszego spotkania, którzy prze-
analizują i przypomną aspekt wydarzeń 
1980 roku. Życzę, aby jego wynikiem 
było przesłanie płynące na całą Polskę, 
ale i poza granice, że lawina ruszyła z Lu-
blina” – mówił wojewoda lubelski Lech 
Sprawka otwierając seminarium.

Prof. Andrzej Zybertowicz odczytał 
list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
który skierował do uczestników spo-
tkania. „Widzimy dziś bardzo wyraźnie, 
jak ważną rolę odegrał w  tamtych hi-
storycznych dniach Lubelski Lipiec. To 
właśnie tu w  Lublinie i  na Lubelszczyź-

nie, ruszyła pierwsza fala robotniczych 
protestów, które przemieniły Polskę. To 
tutaj dostrzegalnie zaczęły się wypeł-
niać słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, 
który rok wcześniej, podczas pierwszej 
pielgrzymki do ojczyzny z ufnością pro-
sił bożą opatrzność: „Niech zstąpi duch 
Twój i  odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. 
Lubelski Lipiec stał się inspirującą zapo-
wiedzią polskiego sierpnia. Razem z Pań-
stwem oddaję cześć wszystkim polskich 
patriotom-bohaterom przełomu sprzed 
lat czterdziestu (…) – napisał Prezydent.

Od 1 lipca 1980 roku, na podstawie 
decyzji władz, podwyższono ceny mię-
sa i  wędlin, co zapoczątkowało ogólno-
polskie strajki robotników. Fala strajków 
na Lubelszczyźnie była największa, 
strajkowało tutaj około 50 tysięcy pra-
cowników z ponad 150 zakładów pracy. 
Od 8 do 24 lipca 1980 roku strajki obję-
ły około 150 zakładów pracy. W samym 
Lublinie - 90 przedsiębiorstw. 8  lipca, 
jako pierwsi, strajk rozpoczęli pracow-
nicy w  Wytwórni Sprzętu Komunika-
cyjnego PZL w  Świdniku. Postulowano 
wówczas m.in. o  podwyższenie płac, 
zniesienie podwyżek cen żywności oraz 
bezpieczeństwo dla strajkujących. Za-
częto od kwestii najbliższych: pracow-
niczych, socjalnych. Ale domagano się 
także m.in. ograniczenia przywilejów 
rządzących i  funkcjonariuszy systemu, 
większej niezależności rad zakłado-
wych, pełniejszej informacji w środkach 

przekazu. W  WSK Świdnik utworzono 
komitet strajkowy – wśród żądań poja-
wił się postulat podwyższenia dodat-
ków rodzinnych do poziomu obowią-
zującego w  milicji. Strajk w  Świdniku 
zapoczątkował okres strajków na Lu-
belszczyźnie nazywany Lubelskim 
Lipcem ‘80. Od 8 lipca strajkowali także 
robotnicy ASO „Polmozbyt” z  ul. Woj-
ciechowskiej w  Lublinie. Dziewiątego 
lipca do strajku przyłączyła się Fabryka 
Maszyn Rolniczych „Agromet”, potem 
m.in. Lubelskie Zakłady Naprawy Samo-
chodów, Fabryka Samochodów Ciężaro-
wych oraz Lubelskie Zakłady Przemysłu 
Skórzanego i  Lokomotywownia PKP. 
11 lipca podpisano pierwsze w  historii 
PRL porozumienia między strajkujący-
mi robotnikami WSK Świdnik a władzą. 
18 lipca nastąpiła kulminacja strajków. 
Władze lokalne wystosowały „Apel do 
mieszkańców Lublina”, nawołujący do 
powrotu do pracy. 

20 lipca działacze chłopscy wyda-
li „Odezwę do strajkujących robotni-
ków”, w  której wyrazili swoje poparcie 
dla strajkujących w Lublinie robotników. 
Pod dokumentem podpisał się Komitet 
Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubel-
skiej, Ziemi Grójeckiej, Ziemi Rzeszow-
skiej oraz Komitet Niezależnego Związku 
Zawodowego Rolników. Strajk generalny 
trwał do 25 lipca, w którym udział wzięło  
około 150 zakładów pracy z Lublina oraz 
kilku większych i mniejszych ośrodkach 
z tego regionu. Strajki w Świdniku i Lubli-
nie wyprzedzały wydarzenia, które miały 
swój punkt kulminacyjny na Wybrzeżu. 
Tam doszło do podpisania porozumień 
sierpniowych i  powstania „Solidarno-
ści”. Po strajku lubelskim i  podpisaniu 
porozumień sierpniowych w  Gdańsku 
powstał w  Lublinie punkt informacyj-
no-konsultacyjny Solidarności Wiejskiej, 
do którego zgłaszali się rolnicy z  całego 
województwa. MZK udostępniało rolni-
kom materiały i sprzęt niezbędny do  kol-
portażu ulotek i informatorów. 

„Stąd ruszyła lawina… 40. rocznica 
Lubelskiego Lipca 1980”
16 czerwca br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się Se-
minarium pt.: „Stąd ruszyła lawina… 40. rocznica Lubelskiego Lipca 
1980”. Z ramienia NSZZ RI „Solidarność” w wydarzeniu uczestni-
czył Przewodniczący Lubelskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Soli-
darność” Tomasz Obszański. 
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Upalny wtorek 12 maja 1981 roku 
bazylika architedralna Św. Jana w  War-
szawie kilkaset rolników uczestniczy 
w  uroczystej mszy świętej odprawia-
nej przez ks. Bp. Władysława Miziołka 
wspólnie z  księżmi Wojciechem Czar-
nowskim - rektorem kościoła pw. Miło-
sierdzia Bożego, Zdzisławem Mierzeje-
skim - wikariuszem parafii katedralnej, 
Kazimierzem Kaczorem proboszczem 
parafii Haczów oraz Henrykiem No-
witkiem proboszczem z  Czerwińska. 
Ksiądz biskup powitał w  imieniu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, który był 
bardzo związany z  wiejską „Solidarno-
ścią”, życzył im aby Związek w  swojej 
pracy nie tylko postarał się o  polepsze-
nie gospodarcze ale pracował także nad 
odnową duchową polskiej wsi. Homilie 
wygłosił  ks. Józef Zawitkowski. Przypo-
mniał opiekę Królowej Polski nad naro-
dem, powstańcze walki chłopów z  ba-
talionu „Wigry” - poległych w  obronie 
tej świątyni, odwołał się również do po-
staci Wincenta Witosa, którego tablica 
tkwi w murach katedry. „Chłop to brzmi 
dumnie”- powiedział, podkreślając, że 
wielu chłopskich synów zasłużyło się 
dla naszego narodu.

(…) ostatnie czasy były dla Was, 
bracia chłopi jedynie udręką (…) - po-
wiedział ksiądz Zawistowski. Chodziło 
tylko o  przetrwanie. Marnowano tyle 
chleba gospodarując po pogańsku. Wie-
rzyliśmy jednak, że przyjdzie taki dzień, 
że Bóg upomni się. Cierpliwości mieli-
śmy tyle ile mogliśmy wziąć od Boga. 

Poniżano Was, rozmawiano z Wami jak 
z  rzeczami. Był węgiel dla świń ale za-
brakło dla wiejskich dzieci, bo dla świń 
był potrzebniejszy.

Pośród Was jest mój ojciec - powie-
dział ks. Zawistowski - i Bogu dziękuję, 
że jest chłopem. Wyjedźcie stąd mocni, 
Bogiem mocni, żeby nigdy nie brakło 
waszego chleba na Komunie Świętą. 
Jeszcze raz się spotkamy. Pozbieraj tedy 
tato wszystkie owoce i wszystkie kłosy.  
Pójdziemy do nieba. A Pan powie: „Od-
pocznijcie, boście się napracowali”. My, 
chłopi zostaniemy w drzwiach, a Ty Pa-
nie, weź te kłosy, a nasze kwiatki, chabry 
i maki oddaj naszej Matce. Swoją piękną 
homilię, w  której znalazło się wiele cy-
tatów wieszczów narodowych, ksiądz 
Zawistowski zakończył przywołaniem 
postaci Reymontowskiej, Boryny. 

„Po rozpoznaniu  w  dniu 12 maja 
1981  roku na posiedzeniu jawnym 
sprawy o rejestrację Związku, Sąd po-
stanowił dokonać rejestracji NSZZ RI 
„Solidarność” z siedzibą w Warszawie, 
działającego na podstawie załączone-
go statutu. Orzeczenie sądu jest prawo-
mocne. 

Z tą chwilą Związek nabywa osobo-
wość prawną i  działać może w  maje-
stacie prawa”

********
12 maja 2020 roku przypadała  

39. rocznica rejestracji Naszego Związ-
ku.

Rocznica, z której jesteśmy Dumni... 
bo to historia pisana wolą wyboru i wal-

ki o  wolne prawa rolników w  Polsce. 
Z  uwagi na okoliczności epidemiolo-
giczne i z tym związane przepisy, w tym 
ważnym dla nas dniu nie mogliśmy 
wspólnie świętować. Dlatego z  wielką 
przyjemnością pragnę tą drogą wszyst-
kich Państwa pozdrowić i podziękować 
za waszą społeczną pracę w budowaniu 
związkowych struktur i  osobistego za-
angażowania na rzecz rozwoju gospo-
darstw rodzinnych w Polsce.

Dziękuję naszym kolegom, którzy 
przez te wszystkie lata kierowali struk-
turą związkową na wszystkich szcze-
blach władzy... dziękuję sympatykom 
Związku.

Bardzo serdecznie dziękuję za 
współpracę Sekretariatowi Duszpaster-
stwa Rolników, Przedstawicielom władz 
Rządowych i  Samorządowych i  tym 
wszystkim, którzy na przestrzeni tych 
lat wspierali nas w naszych statutowych 
działaniach.

Ale nie sposób... nie pochylić się nad 
rolą tych działaczy... których już dzisiaj 
nie ma wśród nas, a  którzy zostawili 
nam jako piękną pamiątkę swój osobi-
sty związkowy dorobek.

W  dniu takim jak ten wspomnienie 
ich osobowości jest nad wyraz szczegól-
nie wymowne i czułe.

Z  wyrazami należnego szacunku 
i nadziei na dzisiaj... jutro... zawsze. 

Teresa Hałas
Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność”

Rejestracja Związku - święto Chłopa



ZAPRASZAMY!!!

NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” wraz z Fun-
dacją „Kasa Nadziei” kolejny już raz jest organizatorem wypo-

czynku letniego w formie kolonii dla dzieci i młodzieży, urodzo-
nych od 1 stycznia 2004 roku, których co najmniej jedno z rodziców /opiekunów 
prawnych/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wy-
padkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę  
z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wypoczynek letni w 2020 r. w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w ramach 
programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze 
środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 
750,00 zł na każdego uczestnika.

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt 
z Biurem Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie

tel. 22 622 15 04, kom. 604 646 344
e-mail: biuro@solidarnoscri.pl

TERMINY I MIEJSCA TURNUSÓW:

Ośrodek Wypoczynkowy „Razem nad Morzem” w Gdyni:
10.07 – 20.07.2020
21.07 – 31.07.2020
01.08 – 11.08.2020
12.08 – 22.08.2020

Ośrodek Wypoczynkowo–Kolonijny „Polar” w Stegnie:
23. 07 – 02.08.2020
03.08 – 13.08.2020

Ośrodek Kolonijny „Zibi” w Chłapowie:
07.07 – 17.07.2020



Kampanię wspiera: 


