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Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! 
Alleluja, Alleluja!!!

Drodzy Rolnicy, 

Święta Wielkanocne 
to czas odrodzenia wiary, nadziei i miłości.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, pragnę życzyć Wam 
i Waszym rodzinom spokoju, zdrowia i wytchnienia od codziennych trosk. 

Niech Święta Wielkiej Nocy będą czasem nadziei, niech przyniosą wiele 
radości i wzajemnej życzliwości.  

W imieniu Prezydium Rady Krajowej i swoim własnym 
Przewodnicząca NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Teresa Hałas

Drodzy Rolnicy!

Świętując Najświętszą Noc, 
w której Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, 

proszę przyjąć moje serdeczne życzenia.

Niech Jezus Chrystus Swoją zwycięską dłonią - oddala wszystko, co może szkodzić i zasmucać.
Niech blask Jego Zmartwychwstania przenika codzienność Waszego rolniczego trudu,  

niosąc radość w życiu rodzinnym, sąsiedzkim i społecznym.

Niech Maryja, która Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała, wyprasza u Boga obfite łaski.
Przyjmijcie, Drodzy Rolnicy, także moje serdeczne podziękowanie za to, że dzielicie się 

owocami swej pracy z naszymi Siostrami i Braćmi z Ukrainy, dotkniętymi dramatem wojny, 
a Wasze domy stają się dla nich gościńcami, w których odczuwają prastarą zasadę naszych przodków: 

„Gość w dom, Bóg w dom”.

Niech dobry Bóg błogosławi Was, Wasze Rodziny i społeczności w  których żyjecie.

Tarnów, Wielkanoc Roku Pańskiego 2022

Bp Leszek Leszkiewicz

Delegat Konferencji Episkopatu Polski
ds. Duszpasterstwa Rolników
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Posiedzenie Rady Krajowej  
NSZZ RI „Solidarność” z udziałem 
wicepremiera Henryka Kowalczyka

W sprawach organizacyjnych, człon-
kowie Rady zdecydowali o przesunięciu 
terminu Krajowego Zjazdu Sprawoz-
dawczego Delegatów NSZZ RI „Solidar-
ność” na 30.04- 1.05.2022 roku w związ-
ku z aktualną niepokojącą sytuacją pan-
demiczną.

Jednym z najważniejszych tematów 
związanych z sytuacją w rolnictwie była 
sytuacja na rynku nawozów oraz spra-
wy związane z  rynkiem wieprzowiny 
w  kontekście występowania i  zwalcza-
nia wirusa afrykańskiego pomoru świń 
(ASF).

NSZZ RI „Solidarność” po raz ko-
lejny zwracał uwagę na konieczność 
przyjęcia tarczy antykryzysowej dla 
rolników w związku z sytuacją na rynku 
nawozów i  wsparcia finansowego dla 
rolników a także na konieczność wpro-
wadzenia za pomocą mechanizmów UE 
rekompensat dla rolników w  związku 

W dniu 26 stycznia br. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidar-
ność”. W posiedzeniu uczestniczył wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, który przed-
stawił członkom Rady informację na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie oraz na temat działań po-
dejmowanych przez rząd i resort rolnictwa w kontekście tej sytuacji. Rada Krajowa przekazała wice-
premierowi kolejne postulaty wymagające realizacji a także przekazała szereg wniosków, zwracając 
uwagę na aktualne problemy.

z  drastyczną podwyżką cen nawozów. 
W  kontekście zaproponowanego przez 
rząd mechanizmu obniżki VAT na na-
wozy, Rada Krajowa zwróciła uwagę na 
niekorzystny wpływ tego mechanizmu 
na rolników tzw. „Vatowców”, oceniając 
pozytywnie to rozwiązanie w  kontek-
ście rolników tzw. ryczałtowych.

W  kontekście problemów dotyczą-
cych rynku wieprzowiny i sytuacji zwią-
zanej z ASF wicepremier poinformował 
o planowanych rozwiązaniach i mecha-
nizmach w  celu usprawnienia liczenia 
i  odstrzału dzików a  także planowa-
nych mechanizmów pomocowych dla 
hodowców świń w  postaci dopłat dla 
rolników utrzymujących lochy. W  kon-
tekście ww. rozwiązań NSZZ RI „Solidar-
ność” postulował o  poszerzenie okresu 
kwalifikowalności do pomocy oraz 
o rozszerzenie pomocy m.in. o lochy ras 
zachowawczych.

Kolejnymi omawianymi kwestiami 
były sprawy związane z  tworzeniem 
Narodowego Holdingu Spożywczego. 
Rada Krajowa NSZZ RI „Solidarność” 
przedstawiła wicepremierowi stanowi-
sko w  sprawie koncepcji budowy tego 
podmiotu, zwracając uwagę na zagroże-
nia, które płyną z koncepcji utworzenia 
holdingu przedstawionej przez rząd. 
NSZZ RI „Solidarność” będzie wniosko-
wał do rządu o zmianę koncepcji budo-
wy holdingu oraz włączenie Związku do 
prac na ww. koncepcją z  ostatecznym 
zapewnieniem udziałów rolnikom, co 
zdaniem Związku pomoże w efektywny 
sposób połączyć rolników z  przetwór-
stwem.

W kwestii obrotu ziemią i pojawiają-
cych się spraw dzierżawy ziemi dla spół-
ek, które nie wyłączyły 30% ziemi na 
powiększenie gospodarstw rodzinnych 
NSZZ RI „Solidarność” zaapelował o eg-
zekwowanie przepisów prawa w tym za-
kresie i o zwrot dzierżawionej ziemi do 
Zasobu na powiększenie gospodarstw 
rodzinnych. Rada Krajowa zaapelowała 
o  jednolite w  całym kraju zasady prze-
targów na dzierżawę ziemi w  postaci 
przetargów ograniczonych ofertowych, 
funkcjonujących skutecznie w  woje-
wództwie zachodniopomorskim dzięki 
działaniom NSZZ RI „Solidarność” .

Rada Krajowa zwróciła uwagę także 
na wciąż nierozwiązany problem suszy 
rolniczej z  poprzednich lat, a  także na 
kwestie związane z  uskutecznieniem 
programów retencji i melioracji.

NSZZ RI „Solidarność” po raz kolejny 
zwrócił uwagę na konieczność realiza-
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cji zgłaszanych od wielu lat postulatów 
Związku dotyczących konieczności 
ustawowego utworzenia i  powołania 
Rady Dialogu Społecznego w  rolnic-
twie pod auspicjami Premiera a  także 
konieczności utworzenia funduszu 
gwarancyjnego dla rolników, którzy nie 
otrzymali zapłaty za płody rolne two-
rzonego ze środków finansowych od-
prowadzanych przez podmioty i przed-
siębiorstwa skupowe.

Wicepremier Henryk Kowalczyk 
po raz kolejny zapowiedział realizację 
postulatu Związku o  braku konieczno-
ści przekazywania ziemi w  zamian za 
emeryturę rolniczą. Odpowiedni pro-
jekt ustawy jest procedowany w  mini-
sterstwie rolnictwa. Realizację tego po-
stulatu Związku, wicepremier Henryk 

Kowalczyk uznał za realizację pewnego 
rodzaju sprawiedliwości dziejowej. Jak 
bowiem podkreślał wielokrotnie Zwią-

zek, emeryci w systemie powszechnym 
(ZUS) nie muszą pozbywać się własno-
ści, by przejść na emeryturę.

W  związku z  brakiem możliwości 
uczestnictwa wicepremiera Henryka 
Kowalczyka, w  posiedzeniu uczestni-
czył wiceminister Krzysztof Ciecióra. 
Wśród najważniejszych omawianych 
postulatów Związku znalazły się m.in.: 

tarcza antykryzysowa dla rolników 
w  związku z  bardzo wysokimi cena-
mi nawozów, wystąpienie do UE ws. 
rekompensat za wzrost cen nawozów, 
likwidacja wymogu przekazywania zie-
mi rolnej za emeryturę rolniczą, budo-

wa Narodowego Holdingu Spożywcze-
go z  zapewnieniem udziału rolników, 
kwestie sytuacji związanej z ASF.

W kwestii postulatu dotyczącego tar-
czy antykryzowej dla rolników w związ-
ku z  cenami nawozów wiceminister 
Krzysztof Ciecióra poinformował, że 
kwestia ta jest analizowana i rozważana. 
Rząd także czyni starania w Komisji Eu-
ropejskiej jeśli chodzi o mechanizmy po-
mocowe w związku z cenami nawozów.

W  kwestii dotyczącej postulatu 
Związku o  likwidacji przekazywania 
ziemi w  zamian za emeryturę rolniczą 
wiceminister poinformował, że postulat 
ten będzie zrealizowany.

W  sprawie dotyczącej budowy Na-
rodowego Holdingu Spożywczego, Pre-
zydium zwróciło uwagę na konieczność 
uwzględnienia w  koncepcji udziału 
rolników i  plantatorów w  celu wzmoc-
nienia ich pozycji w  łańcuchu żywno-

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej  
NSZZ RI „Solidarność” z udziałem 
podsekretarza stanu Krzysztofa Ciecióry
W dniu 10 stycznia 2022 roku w Warszawie z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Ciecióry odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „So-
lidarność” dotyczące realizacji postulatów przekazanych przez NSZZ RI „Solidarność” Wicepremierowi 
Ministrowi Rolnictwa Henrykowi Kowalczykowi.
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Pismo NSZZ RI „Solidarność” ws. ustawy 
o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji

ściowym i  w  przetwórstwie rolno-spo-
żywczym, co daje także możliwość sta-
bilizacji rynku. NSZZ RI „Solidarność” 
zaapelował także o  włączenie Związku 
w prace nad koncepcją holdingu.

Wiceminister rolnictwa przekazał 
także informację na temat aktualnych 
działań prowadzonych w  minister-

stwie rolnictwa m.in. o kwestii pomocy 
dla hodowców świń związanej z  ASF, 
prac związanych z nowymi płatnościa-
mi bezpośrednimi dla rolników, zwięk-
szeniem zasiłku chorobowego dla rol-
ników.

W kwestiach związanych z rynkiem 
trzody chlewnej a  także proponowa-

nymi mechanizmami pomocowymi, 
NSZZ RI „Solidarność” zwróciło uwa-
gę na konieczność wydłużenia okresu 
kwalifikowalności do uzyskania pomo-
cy a także na przepisy i wymogi wete-
rynaryjne, które są istotną przeszkodą 
w  prowadzeniu i  otworzeniu hodowli 
trzody chlewnej.

W  dniu 9 lutego br. Przewodniczą-
ca NSZZ RI „Solidarność” Teresa Hałas 
wystąpiła z  pismem do Wicepremiera, 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Hen-
ryka Kowalczyka z  propozycją nowe-
lizacji ustawy o  przeciwdziałaniu nie-
uczciwemu wykorzystywaniu przewagi 
kontraktowej w  obrocie produktami 
rolnymi i spożywczymi na wzór przepi-
sów wprowadzonych 16 grudniu 2021 
roku w Hiszpanii, gdzie przyjęto ustawę 
regulującą łańcuchy dostaw w  handlu 
żywnością.

Celem hiszpańskiej ustawy jest 
zwiększenie dochodów producentów 
oraz poprawa przejrzystości w  handlu 

produktami rolnymi. Według uchwa-
lonych w  Hiszpanii przepisów odbior-
ca będzie ustawowo zobowiązany do 
zapłaty kwoty równej lub większej od 
kosztów produkcji.

Zdaniem NSZZ RI „Solidarność” jest 
to bardzo ciekawe rozwiązanie warte 
rozważenia w kontekście implementa-
cji w naszym prawie krajowym, co zda-
niem Związku może przyczynić się do 
zwiększenia stabilizacji dochodowości 
dla polskich rolników, poprawiając ich 
pozycję w  łańcuchu dostaw żywności. 
Z  punktu widzenia bezpieczeństwa 
żywnościowego dla społeczeństwa 
oraz rozwoju gospodarstw rodzinnych 

jest to naszym zdaniem kwestia warta 
uwagi.

W  Polsce w  ramach implementacji 
Dyrektywy obowiązuje ustawa z  dnia  
17 listopada 2021 r. o  przeciwdziałaniu 
nieuczciwemu wykorzystywaniu prze-
wagi kontraktowej w obrocie produkta-
mi rolnymi i  spożywczymi, gdzie w  ra-
mach nowelizacji ustawy ww. przepisy 
można byłoby wprowadzić do polskie-
go systemu prawnego.

Wobec powyższego NSZZ RI „Soli-
darność” liczy na podjęcia prac legisla-
cyjnych w  ww. zakresie i  deklaruje go-
towość do konstruktywnej współpracy 
w powyższym temacie.
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Czy rolnik będzie mógł w  końcu 
przejść na pełną emeryturę rolniczą 
bez konieczności przekazywania zie-
mi? Dzięki wieloletniej pracy NSZZ RI 
”Solidarność”, postulatom Związku 
w  tym zakresie oraz przekazywanym 
od 2017 roku Prezydentowi i  rządo-
wi projektom ustaw w  tym zakresie, 
problem ten ujrzał światło dzienne, 
a obecnie stał się przedmiotem nowe-
lizacji ustawy o  ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników. Były zapowiedzi ze 
strony Prezydenta, z  którym Związek 
podpisał przed wyborami Umowę Pro-
gramową. Były w  końcu zapowiedzi 
i  poparcie tego rozwiązania ze strony 
poprzedniego ministra rolnictwa Grze-
gorza Pudy, który zapowiadał, że znaj-
dzie się ono w projektowanej wówczas 
ustawie o gospodarstwach rodzinnych 
i resort rolnictwa nad tą kwestią pracu-
je. Różne były koleje tego rozwiązania, 
które na przestrzeni lat nie uzyskiwało 
poparcia czy przełożenia na konkret-
ne rozwiązania prawne w rządzie i re-
sorcie rolnictwa pod kierownictwem 
wcześniejszych ministrów rolnictwa. 

W końcu 10 lutego br., ministerstwo 
przekazało do konsultacji społecznych 
projekt zmiany ustawy o  ubezpiecze-
niu społecznym rolników, w  którym 
znalazła się możliwość przejścia na 
emeryturę bez konieczności przeka-
zywania ziemi. Czy tym samym postu-
lat Związku został zrealizowany w ca-
łości? Niestety nie. Projekt zawiera bo-
wiem rozwiązania, zgodnie z  którymi 
można nie przekazywać ziemi za eme-
ryturę, ale w  takim przypadku należy 
nadal opłacać pełną składkę KRUS. 
Zdaniem Związku to niedopuszczalne. 
Jeśli rolnik osiągnął odpowiedni wiek 
i staż ubezpieczeniowy w KRUS i chce 
zatrzymać ziemię po przejściu na eme-
ryturę, to emeryturę powinien dostać 
bez żadnych dodatkowych warunków. 

Co na to resort rolnictwa? Na dzień 23 
marca br., kiedy zamykamy niniejszy 
numer Naszego magazynu trwa pro-
ces legislacyjny.

Ale przeanalizujmy od początku „jak 
to z  tymi emeryturami było”? Postulat 
emerytury bez konieczności przekazy-
wania to, można powiedzieć, jeden ze 
sztandarowych postulatów Związku od 
wielu lat. Wybrzmiewa on wyraźnie na 
tzw. „Zielonym Miasteczku” czyli 129.
dniowym proteście NSZZ RI „Solidar-
ność” przed Kancelarią Premier Ewy Ko-
pacz. Ale postulat ten funkcjonuje już 
w  przestrzeni publicznej jeszcze wiele 
lat wstecz.

To podczas wspomnianego prote-
stu na „Zielonym Miasteczku” rolnicy 
oprócz spraw dotyczących wstrzyma-
nia sprzedaży ziemi kapitałowi zachod-
niemu, sprzedaży bezpośredniej, rol-
niczego funduszu gwarancyjnego dla 
rolników za sprzedane płody rolne, po-
wołania komisji rolniczego dialogu spo-
łecznego czy szacowania szkód łowiec-
kich mówią otwarcie o tym, że warunki 
przejścia na pełną emeryturę rolniczą 
są dyskryminujące dla rolników. W żad-
nym bowiem innym zawodzie, aby po 
osiągnięciu odpowiedniego wieku nie 
trzeba wyzbywać się własności, aby 
otrzymać świadczenie, które słusznie 
mu się należy. Obecne przepisy w  tym 
zakresie to naruszenie konstytucyjnego 
prawa własności. 

Niestety na tamten moment, ówcze-
sny rząd był głuchy na taki postulat. Po 
zmianach na scenie politycznej w  wy-
niku wyborów 2015 roku, gdy władzę 
przejmuje Prawo i  Sprawiedliwość, 
a  Prezydentem zostaje Andrzej Duda 
NSZZ RI „Solidarność” z jeszcze większą 
siłą naciska na realizację ww. postulatu. 
Licząc na podjęcie przez Prezydenta ini-
cjatywy ustawodawczej, w  lutym 2017 
roku Związek przygotował i  przekazał 

Prezydentowi Andrzejowi Dudzie au-
torski projekt ustawy o zmianie ustawy 
o  rentach strukturalnych w  rolnictwie 
oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników. Przypomnijmy, 
że jest to czas, kiedy w  wyniku pod-
wyższenia wieku emerytalnego przez 
poprzedni rząd, z  końcem 2017 roku 
przestają też obowiązywać zapisy, dają-
ce możliwość przejścia na wcześniejszą 
emeryturę rolniczą. Od 1 października 
2017 roku wraca poprzedni wiek eme-
rytalny, natomiast wcześniejsze eme-
rytury rolnicze nie zostają przywróco-
ne. Z  unijnego wsparcia zniknęły też 
już „unijne” renty strukturalne. NSZZ 
RI „Solidarność” dostrzega tą sytuację 
i  nie tylko domaga się realizacji postu-
laty braku konieczności przekazywania 
ziemi w  zamian za emeryturę po osią-
gnięciu ustawowego emerytalnego, ale 
proponuje także przywrócenie mecha-
nizmu „krajowych” rent strukturalnych, 
które obowiązywały przed wejściem 
Polski do Unii Europejskiej. Nasz pro-
jekt zapewnia więc już od początku nie 
tylko zachowanie prawa własności przy 
przejściu na zasłużoną pełną emerytu-
rę, ale pozwala też uzyskać „wcześniej-
szą emeryturę” w postaci renty struktu-
ralnej. Przypomnijmy, że ustawa z dnia 
26 kwietnia 2001 roku o rentach struk-
turalnych w  rolnictwie, pozwalała na 
otrzymywanie „krajowej” renty struktu-
ralnej kobietom, które ukończyły 55. rok 
życia oraz mężczyznom, którzy ukoń-
czyli 60. rok życia po przekazaniu ziemi 
następcom. Wprowadzając więc nasze 
rozwiązania, w  sytuacji, gdy brak jest 
wcześniejszych emerytur, rolnik mógł 
przekazać ziemię i przejść na świadcze-
nie w postaci renty strukturalnej pobie-
ranej do momentu osiągnięcia wieku 
emerytalnego lub pozostawić ziemię 
i  przejść na pełną emeryturę rolniczą 
po osiągnięciu tegoż wieku emerytal-

NSZZ RI „Solidarność”: przejście na 
emeryturę bez konieczności przekazywania 
ziemi nie powinno być obłożone żadnymi 
dodatkowymi warunkami
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nego. Takie kompleksowe rozwiązanie 
pozwalało na uzyskanie wcześniejszego 
świadczenia oaz pozwalało na przejście 
na emeryturę z  zachowaniem prawa 
własności ziemi. Projekt zapewniał też 
wymianę pokoleniową na wsi, dając od-
pór późniejszym argumentom rządzą-
cych i  podległym im instytucji, że brak 
konieczności przekazywania ziemi za 
pełną emeryturę rolniczą tą wymianę 
zablokuje.

Przekazując wówczas Prezydentowi 
wspomniany projekt ustawy Przewod-
nicząca Związku Teresa Hałas : 

„Z dniem 1 stycznia 2018 roku prze-
stają obowiązywać przepisy o  umoż-
liwiające rolnikom wcześniejsze prze-
chodzenie na emeryturę. Proponowane 
w projekcie zmiany umożliwią rolnikom 
podlegającym ubezpieczeniu w  KRUS 
przekazanie gospodarstwa rolnego 
w  wieku przedemerytalnym i  przejście 
z tego tytułu na rentę strukturalną. Pro-
jekt ustawy znosi również warunek za-
przestania działalności rolniczej dla wy-
płaty całej emerytury rolniczej. Obecnie 
w  Polsce warunkiem otrzymania eme-
rytury rolniczej jest zaprzestanie pro-
wadzenia działalności rolniczej. Jednak 
zapis ten dyskryminuje rolników, gdyż 
pracujący w innych dziedzinach działal-
ności gospodarczej nie mają przymusu 
pozbywania się swojego warsztatu pracy, 
mogą pobierać emeryturę i kontynuować 
działalność gospodarczą. Coraz trud-
niej jest rolnikom przekazać gospodar-
stwo rolne następcom, z  powodu braku 
chętnych nowych, młodych rolników do 
podejmowania działalności rolniczej. 
Alarmujące dane dot. wymiany pokole-
niowej rolników został przedstawiony 
w raporcie specjalnym „Unijne wsparcie 

dla młodych rolników powinno być lepiej 
ukierunkowane, tak aby zapewniało rze-
czywisty wkład w wymianę pokoleń” Eu-
ropejskiego Trybunału Obrachunkowego 
(ETO).

Wnosimy do Pana Prezydenta 
o  możliwość przeanalizowania nasze-
go projektu i  zgłoszenie jako inicjatywy 
ustawodawczej Pana Prezydenta”.

Przedstawiony przez Związek pro-
jekt jest w  październiku 2017 roku 

przedmiotem obrad Sekcji „Wieś, Rol-
nictwo” Narodowej Rady Rozwoju przy 
Prezydencie RP, w  którym z  ramienia 
Związku uczestniczą Przewodniczą-
ca Teresa Hałas oraz jej zastępca Jerzy 
Chróścikowski. Doradca Prezydenta 
RP dr Barbara Fedyszak-Radziejow-
ska, odpowiedzialna ze Sekcję „Wieś, 
Rolnictwo” Narodowej Rady Rozwoju 
poinformowała wówczas, że Prezydent 
RP jak i Kancelaria Prezydenta dostrze-
gają problem związany z koniecznością 
umożliwienia rolnikom przechodze-
nia na wcześniejszą emeryturę i  tym 
samym przyśpieszenia wymiany po-
koleniowej na polskiej wsi, a  stronę 
prezydencka przygotuje stanowisko do 
zaproponowanych przez NSZZ RI „Soli-
darność” rozwiązań. Finalnie Prezydent 
poprze zaproponowane przez Związek 
rozwiązania dotyczące zachowania 
prawa własności przy przejściu na rolni-
czą emeryturę. Stanie się to 22 czerwca 
2020 roku w Wierzchosławicach, gdzie 
zostanie podpisana Umowa Programo-
wa pomiędzy Prezydentem a  NSZZ RI 
„Solidarność”. Ale o tym później.

Tymczasem Związek nadal działa na 
rzecz wprowadzenia proponowanych 
przez siebie rozwiązań. Stosowne pro-
jekty ustaw o  rentach strukturalnych 

i  emerytur bez konieczności przeka-
zywania ziemi NSZZ RI „Solidarność” 
przedkłada Premierowi Mateuszowi 
Morawieckiemu w  lutym 2018 roku. 
Wcześniej, bo w  grudniu 2017 roku, 
Związek przedkłada Premierowi kolej-
ny projektu ustawy. Tym razem chodzi 
o  rozwiązania przywracające wcze-
śniejsze emerytury rolnicze. Związko-
wy projekt ustawy o  zmianie ustawy 
o  ubezpieczeniu społecznym rolników 
przywraca prawo do wcześniejszych 
emerytur rolniczych, które za sprawą 
podniesienia powszechnego wieku 
emerytalnego przez poprzedni rząd 
przestają obowiązywać z dniem 31 grud-
nia 2017 roku. 

W  piśmie dołączonym do projektu 
ustawy Związek stwierdza, że „prze-
dłużenie preferencyjnych warunków 
przejścia na emeryturę dla rolników jest 
uzasadnione trudnym czasochłonnym 
charakterem pracy, który oprócz okre-
ślonego trybu życia wymaga ciągłej dys-
pozycji, wytrzymałości na stres i  inne 
uwarunkowania towarzyszące temu 
zawodowi ze względu na jego szczególną 
specyfikę”. 

W  marcu 2018 roku Prezydium 
Związku spotyka się w  Kancelarii Pre-
miera z  premierem Mateuszem Mora-
wieckim i ówczesnym Szefem Komitetu 
Stałego Rady Ministrów Jackiem Sasi-
nem. Spotkanie odbywa się na zapro-
szenie premiera Morawickiego. 

Spotkanie dotyczy postulowanych 
od wielu lat przez NSZZ RI „Solidar-
ność” rozwiązań systemowych dla pol-
skiego rolnictwa w tym ważnych spraw 
w  kształtowaniu krajowej oraz euro-
pejskiej polityki rolnej i  udziału w  tym 
procesie NSZZ RI „Solidarność”. Pod-
czas spotkania poruszono m.in. kwestie 
przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej; 
powołania reprezentatywnej Komisji 
Rolniczego Dialogu Społecznego; Fun-
duszu Gwarancyjnego dla rolników po-
szkodowanych m.in. przez upadające 
i  nieuczciwe podmioty skupowe, czy 
kwestii sprzedaży bezpośredniej. Spo-
tkanie dotyczy bieżących sprawa rolni-
czych jak kwestie ASF (Związek apeluje 
m.in. o bezwarunkową wypłatę rekom-
pensat rolnikom oraz maksymalną re-
dukcję pogłowia dzików) oraz aktualnej 
na tamten czas kwestii wprowadzenia 
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nowej kategorii umowy tzw. „pomocni-
ka rolnika”. Autorem koncepcji był NSZZ 
RI „Solidarność”. Związek zapowiada 
przekazanie premierowi kilkunasto-
stronicowego dokumentu – „Strategię 
rozwoju rolnictwa ekologicznego”. Póź-
niejszy finalny dokument zawiera ona 
8 obszarów warunkujących rozwój rol-
nictwa ekologicznego, w  ramach, któ-
rych wstępnie wydzielono 41 zagadnień 
tematycznych, mogących znacząco 
poprawić rozwój przedmiotowej gałęzi 
rolnictwa. 

W czasie spotkania Związek porusza 
ponownie sprawę wcześniejszych eme-
rytur, rent strukturalnych w  rolnictwie 
oraz emerytur bez konieczności przeka-
zywania ziemi. 

Powyższe problemy spotkają się 
ze zrozumieniem ze strony premiera. 
Twierdzi on, że Związek jest ważnym 
partnerem społecznym. 

W  maju 2020 roku, Związek prze-
kazuje Prezydentowi projekt ustawy. 
Tym razem jest to oddzielny projekt 
zawierający zmianę dotyczącą warun-
ków przejścia na emeryturę rolniczą bez 
konieczności zaprzestania prowadzenia 
działalności rolniczej. W  piśmie prze-
kazującym ww. projekt ustawy Prze-
wodnicząca Związku Teresa Hałas pisze 
wówczas: 

„Mając na względzie głęboką troskę 
i zainteresowanie Pana Prezydenta spra-
wami polskiej wsi i  rolnictwa liczymy 

na przychylność Pana Prezydenta oraz 
zrozumienie dla poruszanej problema-
tyki, zwracamy się do Pana Prezydenta 
o  skorzystanie z  prerogatywy przysłu-
gującej Prezydentowi Rzeczypospolitej 
Polskiej zgodnie z artykułem 118 Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej i podjęcie 
inicjatywy ustawodawczej w  powyższej 
tematyce”. 

Związek monituje później dwukrot-
nie realizację powyższego postulatu 
-w  kwietniu i  maju 2020 roku. Majo-
wym pismem Związek przekazuje także 
przygotowany przez Prezydium doku-
ment „Kierunki działań osłonowych 
w  związku z  obecną sytuacją w  rolnic-

twie”, który zawiera szereg instrumen-
tów do zastosowania w  związku z  ów-
czesną sytuacją w rolnictwie. 

W  końcu 22 czerwca 2020 roku 
w Wierzchosławicach – miejscu urodzin 
Wincentego Witosa, Prezydent Andrzej 
Duda i NSZZ RI „Solidarność” podpisują 
Umowę Programową. 

W umowie napisano m.in.: 
„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda, kontynuując swoje do-
tychczasowe zaangażowanie na rzecz 
polskiej wsi i polskich rolników, zdając 
sobie sprawę, że mieszkańcy obszarów 
wiejskich mają prawo oczekiwać, że 
w  ramach społecznej solidarności poli-
tyka państwa będzie wspierać rozwój wsi 
oraz rolnictwa, deklaruje dalsze działa-
nia na rzecz zwiększenia ochrony produ-
centów żywności a ponadto zobowiązuje 
się do złożenia w Parlamencie noweliza-
cji ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, przy uwzględnieniu następują-
cych założeń:
• gwarancji dla praw emerytalnych 

rolników;
• poszanowania prawa własności zie-

mi w  oparciu o  art. 64 Konstytucji 
RP;

• poszanowania celów i instrumentów 
państwa, które w  ramach dbałości 
o  bezpieczeństwo żywnościowe spo-
łeczeństwa realizuje politykę rolną, 
także w  relacjach z  UE i  w  odnie-
sieniu do Wspólnej Polityki Rolnej” .
Umowa ta zakłada więc podjęcie 

przez Prezydenta Andrzeja Dudę ini-

Spotkanie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” z Premierem Mateuszem Morawieckim

Umowa Programowa NSZZ RI „Solidarność” z Prezydentem RP Andrzejem Dudą
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cjatywy ustawodawczej i  złożenie od-
powiedniego projektu ustawy w  Parla-
mencie. 

NSZZ RI „Solidarność” działa jednak 
dalej w powyższej tematyce. Wraz z ko-
lejną zmianą sterów w resorcie rolnictwa, 
Związek po raz kolejny wskazuje nasze 
propozycje rozwiązań emerytalnych. 
W styczniu 2021 roku Prezydium Związ-
ku przekazuje ówczesnemu ministrowi 
Grzegorzowi Pudzie swój projekt usta-
wy. Związek ponawia swoje wystąpienie 
w  marcu 2021 roku. Minister deklaruje, 
że kwestia braku konieczności przeka-
zywania ziemi za emeryturę znajdzie 
się w projektowanej ustawie o gospodar-
stwach rodzinnych. Kilkukrotnie pod-
trzymuje później tą deklarację w  prze-
strzeni publicznej.

26 czerwca 2021 roku w  Instytucie 
Zootechniki w podkrakowskich Balicach 
z udziałem premiera i ministra rolnictwa 
odbywa się debata na temat rozwiązań 
tzw. „Polskiego Ładu” dla rolnictwa. Pada 
wtedy po raz kolejny ważna deklaracja: 
rolnik będzie mógł przejść na emeryturę 
i nie pozbywać się ziemi. 

W  październiku 2021 roku na Kon-
gresie PiS w  Przysusze Prezes Jarosław 
Kaczyński prezentuje „7 spraw dla pol-
skiej wsi” w  ramach realizacji Polskiego 
Ładu:

„Przez lata, bo to od czasów lat 70-
tych, jak to się mówi - od czasów Gierka, 
są już emerytury rolnicze. Ale, żeby je 
otrzymać trzeba było zdać gospodar-
stwo, oddać swoją własność. Teraz takiej 
potrzeby nie będzie, nie będzie takiej ko-
nieczności”— zapowiedział premier Ka-
czyński.

Kiedy pod koniec października 
następują kolejne zmiany w  rządzie 

a  ministrem rolnictwa a  zarazem wice-
premierem zostaje Henryk Kowalczyk, 
na wniosek Związku dochodzi do szyb-
kiego spotkania ministra z  władzami 
Związku. Wtedy to Prezydium przeka-
zuje swoje postulaty dotyczące syste-
mowych rozwiązań w  rolnictwie oraz 
spraw bieżących, jak na przykład kwe-
stia cen nawozów. Związek po raz kolej-
ny przekazuje autorski projekt ustawy 
o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników, zawierający rozwią-
zania prawne gwarantujące przejście 
na emeryturę bez konieczności przeka-
zywania ziemi i  bez żadnych dodatko-
wych warunków. Związek nie godzi się 
bowiem na to, by rolnik który nabędzie 
odpowiedni wiek emerytalny mógł nie 
przekazywać ziemi, ale musiał speł-

niać jakiekolwiek dodatkowe warunki. 
Później Związek kilkakrotnie monituje 
w tej sprawie podczas spotkań z kierow-
nictwem resortu. Sprawa ta podnoszo-
na jest też na posiedzeniu pierwszym 
tegorocznym, styczniowym posiedze-
niu Rady Krajowej w  dniu 26 stycznia 
br., w  którym uczestniczy wicepremier 
Kowalczyk. Wtedy to wicepremier Ko-
walczyk informuje, że postulat Związku 
będzie zrealizowany, a odpowiedni pro-
jekt ustawy jest przygotowywany przez 
resort rolnictwa. 

W  późniejszych wystąpieniach 
Związek będzie domagał się przyśpie-
szenia prac w tym temacie. 

W końcu 10 lutego br., do konsultacji 
publicznych trafia projekt zmiany ustawy 
o  ubezpieczeniu społecznym rolników, 
w którym znalazła się możliwość przejścia 
na emeryturę bez konieczności przeka-
zywania ziemi. W  powyższym projekcie 
resort uzależnia to od konieczności dal-

szego opłacania składek na ubezpieczenie 
społeczne rolników. Rolnik będzie mógł 
więc otrzymać pełną emeryturę rolniczą 
i zatrzymać ziemię, ale w tym przypadku 
dalej będzie musiał opłacać pełne składki. 
W projekcie znalazły się też m.in. kwestie 
dotyczące rehabilitacji dla rolników -eme-
rytów oraz rozwiązania polegające na 
przyznaniu praw do dalszego podlegania 
ubezpieczeniu społecznemu rolników na 
zasadzie dobrowolności, osobom do tej 
pory wykluczanym z ubezpieczenia spo-
łecznego rolników ze względu na pobiera-
nie: stypendiów, staży, odbywaniu służby 
niezawodowej żołnierzy lub służby za-
stępczej. Są to rozwiązania oczekiwane 
i postulowane od wielu lat przez Związek.

W kwestii zasad przejścia na emery-
turę bez konieczności przekazywania 
ziemi zawartej w przedmiotowej nowe-
lizacji, NSZZ RI „Solidarność” nie zgodził 
się z zaproponowanymi rozwiązaniami. 
W  przedłożonym stanowisku Związku 
napisano: 

„Zdaniem NSZZ RI „Solidarność” 
nakładanie jakichkolwiek dodatkowych 
warunków na rolników chcących przejść 
na emeryturę bez przekazywania zie-
mi rolniczej stanowi naruszenie prawa 
własności, o  którym mowa w  art. 64 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ponadto rolnik, który uzyskał wiek usta-
wowo usankcjonowany jako wiek eme-
rytalny oraz wymagane okresy składko-
we, nie powinien dalej opłacać składek, 
chyba że na zasadzie dobrowolności, 
aby podwyższyć sobie część składkową 
emerytury, a  tym samym spowodować 
wyższe świadczenie do wypłaty. Związek 
uważa, że przejście na emeryturę rolni-
czą połączone z prawem do zachowania 
swojej własności nie powinno być obło-
żone żadnymi dodatkowymi warunka-
mi. Zatem posiadanie gospodarstwa, 
gruntów rolnych nie powinno stanowić 
przeszkody dla osoby w  ustawowym 
wieku emerytalnym z  wypłaconymi 
w  minimalnym obowiązującym zakre-
sie lat ubezpieczeniowych. Dlatego też 
powyższa nowelizacja powinna zawie-
rać przede wszystkim zapisy o  wykre-
śleniu z  obowiązującej ustawy z  dnia 
20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (Dz. U. z  2021, 
poz. 266, 1535,1621) art. 19 ust. 2 pkt. 3 
oraz art. 28.”
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W  przekazanej do projektu ustawy 
opinii Związek wskazał także na zasad-
ność wprowadzenia wcześniej postulo-
wanych rozwiązań takich jak możliwość 
dobrowolnego pełnego ubezpieczenia 
w  KRUS rolnikom tzw. „dwuzawodow-
com” (posiadającym gospodarstwo 
a  ubezpieczonym w  ZUS), wprowadze-
nie tzw. ułamkowych emerytur z KRUS 
(umożliwiających otrzymanie odrębne-
go świadczenia emerytalnego z  KRUS) 
a  także zmianę sposobu waloryzacji 
emerytur rolniczych. Zdaniem Związku 
obecne funkcjonujące w  tym zakresie 

przepisy powodują znacznie wolniejszą 
waloryzację emerytur rolniczych w sto-
sunku do waloryzacji w  systemie po-
wszechnym. Temat waloryzacji jest też 
przedmiotem osobnego wystąpienia, 
o którym piszemy na łamach bieżącego 
numeru Naszego miesięcznika.

Jakie będą dalsze losy wspomnia-
nej ustawy? Jak rząd odniesie się do 
naszych postulatów i  postulowanego 
braku przekazywania ziemi przy eme-
ryturze bez żadnych dodatkowych 
warunków? Na dzień zamknięcia ni-
niejszego numeru (tj. 23 marca br.) 

proces legislacyjny trwa. W  najbliż-
szym czasie można spodziewać się 
odniesienia resortu do Naszych uwag. 
Jedno jest pewne Związek, jak przez 
wiele ostatnich lat nadal będzie mo-
nitował i  zabiegał realizację jednego 
z naszych sztandarowych postulatów. 
Rolnik, który zapewnia bezpieczeń-
stwo żywnościowe społeczeństwu 
powinien otrzymywać godną i  spra-
wiedliwie naliczaną emeryturę oraz 
zachować prawo własności swojego 
warsztatu pracy bez żadnych dodatko-
wych warunków.

Potrzebna pilna zmiana sposobu 
waloryzacji emerytur rolniczych
W dniu 21 marca br. Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Teresa Hałas wystąpiła w imieniu Prezy-
dium Związku do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa Henryka Kowalczyka z wnioskiem o pilną zmianę 
przepisów z zakresu waloryzacji emerytur rolniczych. Jest to postulat wielokrotnie już przedkładany 
przez NSZZ RI „Solidarność” i problem, który nabrzmiewa od lat. Zdaniem Związku należy jak najszyb-
ciej dokonać zmiany przepisów i zwaloryzować w oparciu o nowe przepisy rolnicze emerytury. 

Ostatnio coraz więcej rolników sy-
gnalizuje w  swoich wnioskach przeka-
zywanych Związkowi, że po waloryza-
cji, której wskaźnik w tym roku wynosi 
7 %, rolnicy nie otrzymują finalnie eme-
rytur wyższych o 7%. W opinii rolników 
jest to błąd w  wyliczeniach ze strony 
KRUS. Nic bardziej mylnego, gdyż zgod-
nie z  obowiązującymi przepisami usta-
wy o  ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków, w przypadku emerytur rolniczych 
waloryzacji podlega kwota emerytury 
podstawowej (od której za pomocą in-
dywidualnych wskaźników wylicza się 
rzeczywistą emeryturę brutto), a nie 
kwota brutto dotychczasowej emery-
tury, jak to jest w  przypadku emerytur 
w systemie powszechnym (ZUS).

„Obecnie w  systemie powszechnym 
waloryzacja emerytury polega na pod-
wyższeniu otrzymywanej przez emeryta 
emerytury brutto o określony wskaźnik 
waloryzacji, natomiast w systemie ubez-
pieczenia rolniczego KRUS waloryzacja 
odbywa się w  bardziej skomplikowany 
sposób. Wyliczenie kwoty brutto emery-
tury zwaloryzowanej odbywa się poprzez 
przemnożenie podstawowej emerytury 

rolniczej poprzez wskaźnik waloryzacji, 
a  następnie poprzez wskaźniki wymia-
ru świadczenia odpowiednie dla części 
składkowej i uzupełniającej. Części te są 
natomiast ustalane odrębnie dla każdego 
świadczeniobiorcy w  oparciu o okresy 
podlegania ubezpieczeniu emerytalno-
-rentowemu. Powyższe kwestie reguluje 
w  szczególności art. 48 oraz art. 48a 
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez-
pieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 
z  2021 r. poz. 266).W  związku z  tym 
faktycznie w  przypadku emerytury rol-
niczej waloryzowana jest jedynie kwota 
emerytury podstawowej, a  nie kwota 
brutto fizycznie otrzymywanej emerytu-
ry przez rolnika. W praktyce oznacza to, 
że finalny wzrost kwoty emerytury brutto 
znaczącej liczby przypadków jest niższy 
niż tegoroczny wskaźnik waloryzacji czy-
li 7%, co stale podnoszą rolnicy w przed-
kładanych nam wnioskach – podkreśliła 
w swoim piśmie Przewodnicząca Związ-
ku Teresa Hałas.

Należy także pamiętać, że w  przy-
padku zbiegu emerytury rolniczej 
z  emeryturą z  systemu powszechnego, 
gdzie emeryt otrzyma sumarycznie 

emeryturę z tych dwóch źródeł wyższą 
niż najniższa emerytura pracownicza, 
waloryzacji kwoty emerytury rolniczej 
nie dokonuje się. To kolejny przykład na 
krzywdzące dla rolników przepisy.

„Mając na względzie całą powyższą 
argumentację, zwracam się jak na wstę-
pie z  wnioskiem o  pilne podjęcie prac 
legislacyjnych nad zmianą przepisów 
w  zakresie waloryzacji emerytur rolni-
czych, tak by jeszcze w tym roku rolnicy 
mogli otrzymać zwaloryzowaną emery-
turę w  oparciu o  nowe sprawiedliwsze 
i bardziej przejrzyste zasady” – podkre-
śliła Przewodnicząca Związku.

Należy podkreślić, że jest to kolejna 
w  ostatnim czasie interwencja Związ-
ku w  tej sprawie. W  dniu 25 lutego br. 
Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” 
Teresa Hałas przekazała opinię Związku 
do projektu ustawy o  zmianie ustawy 
o  ubezpieczeniu społecznym rolników, 
dotyczącą m.in. braku konieczności 
przekazywania ziemi za pełną emery-
turę rolniczą, w którym Związek po raz 
kolejny zasygnalizował konieczność 
zmiany sposobu waloryzacji emerytur 
rolniczych.
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Zachodniopomorska Rada Woje-
wództwa NSZZ Rolników Indywidual-
nych „Solidarność” uchwałą nr 1/2022 
z dnia 5 stycznia 2022 roku podjęła ak-
cję protestacyjną na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. Akcja pro-

Protest Rolników w województwie 
zachodniopomorskim 
W dniu 18 stycznia br. w woj. zachodniopomorskim, z inicjatywy Zachodniopomorskiej Rady Woje-
wódzkiej NSZZ RI „Solidarność” odbyły się protesty rolników na terenie całego województwa.

testacyjna prowadzona będzie od dnia 
18 stycznia 2022 roku, do jej odwołania 
przez Zachodniopomorską Radę Woje-
wódzką NSZZ RI „Solidarność”.

Celem akcji protestacyjnej jest 
wyrażenie sprzeciwu wobec braku 

reakcji władz państwowych na gwał-
townie pogarszającą się sytuację eko-
nomiczną rodzinnych gospodarstw 
w  wyniku: pandemii, wieloletnich 
niekorzystnych warunków pogodo-
wych, gwałtownego wzrostu kosztów 
produkcji rolnej oraz krzywdzącej to-
warowe gospodarstwa rodzinne poli-
tyki państwa.

Akcja protestacyjna na terenie woje-
wództwa zachodniopomorskiego pro-
wadzona będzie w  formie zgromadzeń 
informacyjnych oraz wyjazdów pojaz-
dów rolniczych na drogi publiczne.

Prezydium Rady Krajowej NSZZ 
RI „Solidarność” podjęło uchwałę po-
pierającą postulaty rolnicze zgłaszane 
podczas protestów w  województwie 
zachodniopomorskim.

W każdym powiecie na drogi wyje-
chało około 50 maszyn rolniczych. Or-
ganizatorzy zapowiadają, że będą ma-
nifestować do skutku, nie wykluczają 
także zaostrzenia formy protestów. 
Rolnicy nie blokowali dróg, ale spo-
walniali ruch na kilku trasach regionu.

Rolnicy podkreślają, że sytuacja 
w  polskim rolnictwie jest dramatycz-
na, gwałtowny wzrost kosztów pro-
dukcji rolnej sprawia, że produkcja 
rolna jest nieopłacalna, a  to m.in. ze 
względu na wieloletnią suszę oraz ro-
snące ceny nawozów i energii. Rolnicy 
podkreślają, że ważna jest zdecydowa-
na reakcja władz na problemy, z który-
mi mierzy się polskie rolnictwo.

Województwo zachodniopomorskie 
od kilku lat silnie dotyka klęska suszy. 
Wielu rolników praktycznie zostało po-
zbawionych pomocy suszowej, a  mają 
oni do spłaty kredyty klęskowe.

Bardzo ważna jest również kwestia 
wprowadzenia tarczy antykryzyso-
wej dla rolników, wypłaty odszkodo-
wań za suszę, utworzenie holdingu 
spożywczego, a  także wprowadzenia 
systemu zarządzania ryzykiem w  rol-
nictwie.
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148. rocznica urodzin Wincentego Witosa 
w Wierzchosławicach
22 stycznia 2022 r. w Wierzchosławicach odbyło się modlitewne spotkanie i konferencja naukowa 
upamiętniające 148. rocznicę urodzin Wincentego Witosa, trzykrotnego premiera w II RP i wybitnego 
przywódcy chłopów polskich.

Uczestniczył w  tym wydarzeniu 
m.in. zastępca szefa kancelarii prezy-

denta RP Piotr Ćwik, wicepremier oraz 
minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk 

Kowalczyk, Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Norbert 

Kaczmarczyk, Przewodniczący Senac-
kiej Komisji Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 

Jerzy Chróścikowski, Dyrektor Gene-
ralna Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa Małgorzata Gośniowska-Kola, 
wicewojewoda małopolski Ryszard Pa-
gacz, wicemarszałek Józef Gawron oraz 
przedstawiciele władz samorządowych 
wszystkich szczebli.

Mszę św. w  kościele parafialnym 
w  Wierzchosławicach w  intencji pol-
skich rolników oraz Ojczyzny odprawił 

biskup Leszek Leszkiewicz, a następnie 
uczestnicy uroczystości przeszli pod 
Grób Witosa, gdzie w asyście honorowej 
funkcjonariuszy Straży Granicznej zło-
żyli wiązanki kwiatów.

Otwierając konferencję w Centrum 
Kultury Wsi Polskiej Przewodnicząca 
rolniczej „Solidarności”, Pani poseł na 
Sejm RP Teresa Hałas przypomniała, 
że modlitewne wspomnienia powią-
zane z  dyskusją na temat aktualnych 
problemów w  rolnictwie i  na polskiej 
wsi w  miejscu urodzin Wincentego 
Witosa organizowane są od wielu lat. 
Gromadzą nie tylko przedstawicieli 
różnych organizacji i samorządowców, 
ale także najważniejsze osoby w  pań-
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stwie. – Ziemia, własność i jej dziedzic-
two zabezpieczają byt narodu. Dobrze 
wiedział o  tym Wincenty Witos. Poza 

tym trwał przy wartościach. Zdawał 
sobie sprawę z  tego, że jeśli się znisz-
czy wiarę, to zniszczy się jedność na-

rodu polskiego – stwierdziła poseł Te-
resa Hałas.

Podczas uroczystości odczytane 
zostały listy okolicznościowe od Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy, Premiera Ma-
teusza Morawieckiego oraz od prezesa 
PiS, wicepremiera Jarosława Kaczyń-
skiego.

Słowa do uczestników uroczy-
stości skierowali m.in. wicepremier 
Henryk Kowalczyk oraz Dyrektor Ge-
neralna KOWR Małgorzata Gośniow-
ska-Kola. Zastępca Dyrektora Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w  Krakowie Michał Goś przekazał na 
ręce Przewodniczącej Związku list 
okolicznościowy.

Zimowisko dla dzieci rolników 2022
Jak każdej zimy, już od kilkunastu lat, NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” zorganizował 
zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, który dofinansowany jest przez 
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W tym roku zimowe turnusy odbyły się 
w Zakopanem, Zwardoniu oraz Bukowcu/k. Polańczyka.

Podczas zimowiska w  Zakopanem 
program podczas wyjazdu był bardzo 
bogaty w  wiele atrakcji takich jak: wy-
cieczka do Krakowa i  Bochni - kopalni 
soli, kulig, Aquapark, Muzeum Oscyp-
ka - gdzie dzieci mogły same zrobić 
serki, Centrum Edukacji Tatrzańskiego 
Parku Narodowego, spacery po Dolinie 
Kościeliskiej, wjazd kolejką górską na 
Gubałówkę czy spektakl w  teatrze lu-
dowym w Bukowinie Tatrzańskiej. Do-
mowa, przyjazna atmosfera panująca 
w ośrodku sprawiała, że dzieci czuły się 
swobodnie. Zajęcia prowadzone przez 
wychowawców kreatywne i  uspołecz-
niające sprawiły, że dzieci szybko się 
zintegrowały i polubiły. Doświadczona 
kadra dbała o bezpieczeństwo podczas 
realizacji bogatego programu. Pani 
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pielęgniarka dbała o  zdrowie dzieci 
podczas codziennych wizyt. Dzieci na 
zimowisku odwiedziła również miej-
scowa policja, funkcjonariusze prze-
prowadzili prelekcje nt. zachowań 
podczas sytuacji kryzysowych oraz 
bezpieczeństwa podczas pracy w  rol-
nictwie. Dzieci wzięły udział w  ogól-
nopolskim konkursie „bezpieczeństwo 
w  górach” i  prace dzieci zostały wy-
słane do Głównej Komendy Policji 
w Warszawie.

W  miejscowości Zwardoń 
dzieci wypoczywały w  ośrod-
ku „Granit”. Podczas turnusu 
odbyły się wycieczki m.in. 
do Żywca, gdzie odwie-
dziły Muzeum Miej-
skie Stary Zamek, 
kompleks pała-
c o w o - p a r k o -
wy, Centrum 
N a u k o w e 
dla dzieci 
oraz Za-
p o r ę 
n a 

J e -
z i o r z e 
Ż y w i e c k i m . 
Podczas wycieczki 
do Węgierskiej Górki uda-
ły się na platformę widokową 
oraz fort „Wędrowiec” z  czasów II 
wojny światowej, spacerowały także na 
bulwary nad rzeką Solą oraz Trakt Cesar-
ski. Zwiedziły również Muzeum „Stara 
Chałupa” oraz zabytki dawnego budow-
nictwa ludowego. Odbyła się również 
wycieczka do Wisły, gdzie dzieci zwie-
dziły Muzeum Narciarstwa, Dom Zdro-
jowy, Muzeum Beskidzkie, Muzeum 
Spadochroniarstwa, a  także wjechały 
kolejką linową na Skocznie Narciarskie. 
Dzieci odwiedziły również Park Wod-
ny Tropikana – Aquapark w  Hotelu Go-
łębiowski w  Wiśle, gdzie miały okazje 
zrelaksować się po całodniowym zwie-
dzaniu. Mimo zmęczenia, nie brakowa-
ło im energii na zabawy wodne. Kolejna 
wycieczka odbyła się do Bielko-Białej, 
gdzie zwiedzono Studio Filmów Rysun-

kowych, a także była okazja na jazdę na 
łyżwach na lodowisku. Dzieci zwiedziły 
również miasto z przewodnikiem, który 
opowiedział im wiele ciekawostek na te-
mat miasta. W tym dniu bawiły się rów-
nież w  kręgielni, gdzie zorganizowano 
turniej na najlepszego gracza. W  miarę 
możliwości pogodowych odbywały się 
spacery po najbliższej okolicy oraz białe 

szaleństwo na śniegu – bitwy na śnież-
ki, zjazdy na jabłuszkach, sanecz-

kowanie czy lepienie bałwa-
na. Odbył się również 

konkurs na rzeźbę 
śnieżną. Nie 

z a b r a -

k ł o 
r ó w n i e ż 
dyskotek, zabaw 
integracyjnych, ka-
raoke. Odbyło się również 
ognisko z  pieczeniem kiełbasek 
oraz wiele innych atrakcji, których nie 
sposób krótko opisać. Na zakończenie 
turnusu odbyła się gala finałowa pod-
sumowująca zimowisko, wręczono na-
grody oraz podziękowano wszystkim za 
aktywne uczestnictwo.

Dzieci odpoczywały również 
w  Bieszczadach w  Ośrodku ,,Połoniny,, 
w  Bukowcu, leżącym w  dolinie rzeki 
Solinka, w  niedalekiej odległości od Je-

ziora Solińskiego. Teren obiektu został 
zagospodarowany z  myślą o  różnorod-
nych potrzebach gości. Młodzież została 
zakwaterowana w komfortowych poko-
jach hotelowych. Miłośnikom niepowta-
rzalnych, bieszczadzkich klimatów za-
pewnił doskonałą kuchnię, i różnorodną 
ofertę spędzania wolnego czasu tj.: pie-
sze wycieczki po najbliższej okolicy, wy-
cieczkę do Szkoły Rzemiosła w Uhercach 
Mineralnych, całodzienną wycieczkę au-
tokarową do Sanoka, zwiedzanie zapory 
oraz Muzeum Kultury Bojków Łemków 
w  Myczkowie, zwiedzanie zapory nad 
Soliną, spotkanie z  przedstawicielem 
Lasów Państwowych, naukę jazdy na 
łyżwach, zwiedzanie zagrody pokazowej 
żubrów w Mucznem oraz wieży widoko-

wej w  Jeleniowate, zajęcia świetlico-
we, konkursy, zabawy quizowe, 

karaoke, gry i zabawy spor-
towo - rekreacyjne na 

świeżym powie-
trzu, po-

z n a -

w a -
n i e 

t r a d y c j i 
i  historii re-

gionu, zwie-
dzania ruin 

zamku na górze 
Sobień, wyjazd na 

basen do Leska, kulig 
z  ogniskiem, zimową 

olimpiadę sportową. 
Uczestnicy zimowiska 

byli bardzo zadowoleni z tego-
rocznego wypoczynku. Serdecz-

ne podziękowania kierujemy do 
właścicieli ośrodków za życzliwość 

i pomoc, a także do kierowników i opie-
kunów podczas poszczególnych turnu-
sów za zaangażowanie oraz doskonałą 
realizację programu.

Wypoczynek zimowy w  2022 roku 
w ramach promocji zdrowia i profilak-
tyki zdrowotnej został dofinansowany ze 
środków Funduszu Składkowego Ubez-
pieczenia Społecznego Rolników w kwo-
cie 870,00 zł na każdego uczestnika.
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W wyliczeniach zarówno średniej wysokości czynszu, jak 
i  średniej ceny sprzedaży gruntów wyeliminowano grunty 
zabudowane oraz o  specyficznym charakterze (np. ze zło-
żami kopalin, pod wodami), a  także grunty nierolne. Z  wy-
liczeń, w  przypadku dzierżawy, wyłączono również umo-
wy dzierżawy o  ponadprzeciętnych wartościach czynszu 
oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców, 
a w przypadku sprzedaży – transakcje o ekstremalnych war-
tościach ceny za 1 ha. 

Wysokość czynszu dzierżawnego

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wy-
dzierżawionych przez KOWR w 2021 r. wyniosła 13,3 dt/ha. Zo-
stała ona ustalona na podstawie zawartych w tym okresie 3750 
umów dzierżawy o łącznej powierzchni 35 756 ha gruntów.

Wysokość czynszu dzierżawnego w 2021 r.
(w dt pszenicy/ha) wg województw

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR

Najwyższe czynsze w  2021 roku uzyskano w  wojewódz-
twie mazowieckim – 22,4 dt/ha, małopolskim – 19,3 dt/ha, 
śląskim – 18,3 dt/ha i  łódzkim – 17,4 dt/ha, a najniższe w wo-
jewództwach świętokrzyskim i  zachodniopomorskim odpo-
wiednio: 6,8 dt/ha i 8,0 dt/ha.

W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2021 roku nastąpił 
wzrost średniej wysokości czynszu o 3,9 dt/ha, tj. ponad 41%, 
przy wydzierżawieniu o 8647 ha (19%) mniejszej powierzchni 
gruntów i zawarciu o 140 (4%) mniejszej liczby umów. 

Najwyższy średni czynsz dzierżawny wystąpił w  grupie 
obszarowej 300,00 ha i więcej i wyniósł 20,7 dt/ha (1 umowa), 

a następnie w grupie obszarowej 10,00–99,99 ha i ukształto-
wał się na poziomie – 14,3 dt/ha (1197 umów).

Przetargi na dzierżawę nieruchomości

Od 20 sierpnia 2016 r. wysokość czynszu dzierżawnego 
za jeden hektar gruntu w danej klasie, położonego w określo-
nym okręgu podatkowym regulowana jest Rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stawki czynszu dzierżaw-
nego zostały w sposób przejrzysty zaprezentowane w Tabeli 
stawek, stanowiącej załącznik do ww. rozporządzenia. Poza 
zasadami naliczania czynszu dzierżawnego od użytków rol-
nych, w  rozporządzeniu określono również zasady ustalania 
czynszu od innych składników majątkowych wchodzących 
w  skład przedmiotu dzierżawy m.in. od budynków, budowli 
i urządzeń z nimi związanych. Wyliczony zgodnie z rozporzą-
dzeniem czynsz dzierżawny stanowi zarówno wartość czyn-
szu wywoławczego do licytacji w przetargach, jak i wysokość 
czynszu, jaki przyszły dzierżawca ustalony w drodze przetar-
gu ograniczonego ofertowanego będzie zobowiązany płacić 
KOWR. Czynsz w przetargu ograniczonym ofertowym jest sta-
ły i nie stanowi kryterium oceny ofert. 

W 2021 r. Oddziały Terenowe KOWR przeprowadziły łącz-
nie 2825 przetargów ograniczonych na dzierżawę gruntów 
nieruchomości Zasobu o  powierzchni 28 789 ha. Wszystkie 
przetargi ograniczone przeprowadzono na rzecz rolników 
indywidualnych powiększających gospodarstwa rodzinne. 
W omawianym okresie rozstrzygnięto 2244 przetargi ograni-
czone na powierzchnię 25 057 ha. 

Spośród przeprowadzonych przetargów ograniczonych na 
dzierżawę 18% stanowiły przetargi ofert pisemnych przepro-
wadzonych w liczbie 519 szt. na powierzchnię równą 7,7 tys. 
ha, co stanowiło ponad 27% całej powierzchni przeprowadzo-
nych przetargów ograniczonych.

W omawianym okresie sposród rozstrzygniętych przetar-
gów ograniczonych na dzierżawę, 14% stanowiły przetragi 
ofert pisemnych roztrzygniętych w liczbie 318 na powierzch-
nię równą 4,7 tys. ha, co stanowiło 17% całej powierzchni roz-
trzygniętych przetargów ograniczonych.

Najwięcej przetargów ograniczonych na dzierżawę w  2021 r. 
przeprowadził OT we Wrocławiu (480 szt.), w Lublinie (436 szt.) 
oraz w Poznaniu (330 szt.). Najwięcej rozstrzygniętych zanotowa-
no w OT we Wrocławiu (319 szt.) oraz w OT w Poznaniu (318 szt.).

Wzrost wartości 
państwowej ziemi
Głównym kierunkiem zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest dzierżawa i sprze-
daż. Średnia wysokość czynszu dzierżawnego uzyskanego przez KOWR w 2021 r. wyniosła 13,3 dt/ha, na-
tomiast średnia cena sprzedaży gruntów rolnych w tym okresie ukształtowała się na poziomie 41 836 zł/ha.
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Najwięcej przetargów ograniczonych ofert pisemnych na 
dzierżawę w 2021 r. przeprowadził OT we Wrocławiu (207 szt.) 
oraz OT w Poznaniu (122 szt.).

Najwięcej przetargów ograniczonych ofert pisemnych na 
dzierżawę w 2021 r. zostało rozstrzygniętych w OT w Pozna-
niu (118 szt.) oraz w  OT w  Bydgoszczy (47 szt.). Należy przy 
tym wziąć pod uwagę fakt iż, przetargi rozstrzygane są w dłu-
gim okresie co ma wpływ na okres sprawozdawczy, w którym 
są wykazywane.

Ceny sprzedaży gruntów rolnych

14 kwietnia 2016 r. Ustawą o  wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości ZWRSP, wprowadzony został zakaz sprze-
daży gruntów rolnych mający na celu zahamowanie sil-
nej tendencji wzrostowej cen sprzedaży gruntów rolnych 
oraz przeciwdziałanie spekulacyjnemu wykupowaniu 
nieruchomości rolnych przez osoby, które nie zapewnia-
ły wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze. Zakaz 
sprzedaży nie jest bezwzględny. Nie dotyczy m.in.: nie-
ruchomości rolnych do 2 ha, nieruchomości nierolnych 
przeznaczonych m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, 
centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe, 
nieruchomości położonych w specjalnych strefach ekono-
micznych (SSE). 

Średnia cena 1 ha gruntów rolnych w  2021 r. wyniosła 
41  836 zł i  wzrosła o  19% w  stosunku do roku 2020. Cenę 
określono na podstawie zawartych 3886 umów i sprzedanych 
3566 ha. Z analizy ceny nieruchomości w poszczególnych gru-
pach obszarowych wynika, że najwyższe średnie ceny uzyski-
wano dla nieruchomości o powierzchni w grupie obszarowej 
do 2 ha – 44,4 tys. zł/ha (3 765 umów), następnie w  grupie 
10,00 – 99,99 ha – 39,7 tys. zł/ha ( 44 umowy) i w grupie 2,01 – 
9,99 ha – 32,3 tys. zł/ha (77 umów).

Najwyższe średnie ceny uzyskano w województwach dol-
nośląskim – 57 157 zł/ha, warmińsko-mazurskim – 53 206 zł/
ha, wielkopolskim – 52 389 zł/ha i podkarpackim – 51 352 zł/ha, 
a najniższe ceny za 1 ha osiągnięto w województwach: lubel-
skim – 20 277 zł, łódzkim – 25 119 i świętokrzyskim – 27 904 zł.

Średnie ceny sprzedaży gruntów rolnych* z Zasobu WRSP
w latach 2010 - 2021 w zł/ha

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR

Przetargi na sprzedaż

Nieruchomości Zasobu przeznaczone przez KOWR do 
sprzedaży można nabyć:
• w trybie bezprzetargowym – m.in. osoba uprawniona (np. 

dzierżawca nieruchomości jeżeli dzierżawa trwa przez 
okres co najmniej 3 lat), która złoży oświadczenie o zamia-
rze skorzystania z  pierwszeństwa w  nabyciu na warun-
kach określonych w zawiadomieniu skierowanym do niej 
przez sprzedającego (czyli KOWR), 

• w  trybie przetargowym – osoba, która wygra ogłoszony 
przez KOWR przetarg na sprzedaż danej nieruchomości.
Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z  obecnie obowiązu-

jącymi regulacjami w przypadku sprzedaży nieruchomości rol-
nych o powierzchni do 1 ha realizowana jest ona w trybie prze-
targów nieograniczonych. W przypadku nieruchomości powyżej 
1 ha sprzedaż takiej nieruchomości realizowana jest w pierwszej 
kolejności w trybie przetargu ograniczonego do rolników indy-
widualnych chcących powiększyć prowadzone gospodarstwo 
rolne. W  przypadku braku zainteresowania nabyciem nieru-
chomości, w kolejnym przetargu przeznacza się ją do sprzedaży 
w trybie przetargu nieograniczonego w którym mogą brać udział 
wszyscy zainteresowani nabyciem danej nieruchomości. 

W 2021 r. Oddziały Terenowe KOWR przeprowadziły łącznie 
1559 przetargów ograniczonych na sprzedaż 2018 ha gruntów 
nieruchomości Zasobu. Wszystkie przetargi przeprowadzono 
na rzecz rolników indywidualnych powiększających gospodar-
stwo rodzinne. W omawianym okresie rozstrzygnięto 511 prze-
targów ograniczonych na powierzchnię 703 ha. 

Najwięcej przetargów ograniczonych na sprzedaż prze-
prowadziły Oddziały Terenowe w  Gorzowie Wlkp. (504 szt.) 
i w Opolu (454 szt.). W oddziałach tych zanotowano też najwię-
cej przetargów rozstrzygniętych, odpowiednio: 216 szt. i 129 szt.

W 2021 r. nie przeprowadzono przetargów ograniczonych 
ofert pisemnych na sprzedaż. 

Wielkość Zasobu WRSP

Obecnie w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa po-
zostaje nieco ponad 1,354 mln ha, w tym 176 tys. ha czeka na 
rozdysponowanie. Około 80% działek posiada areał poniżej 
0,5 ha i  raczej nie są przydatne rolniczo. Znaczna część tych 
gruntów charakteryzuje się dużym rozproszeniem oraz in-
nymi niekorzystnymi cechami, takimi, jak: nieuregulowane 
stosunki wodne, zakamienienie, położenie na skarpach, urwi-
skach, między wałami przeciwpowodziowymi. Wiele nieru-
chomości w  Zasobie WRSP nadal posiada nieuregulowany 
stan geodezyjno-prawny. Trudno jest znaleźć chętnych na 
nabycie tych nieruchomości. Jednak sytuacja taka nie może 
dziwić, ponieważ po 30 latach procesu rozdysponowania 
(sprzedaży i wydzierżawiania) najbardziej atrakcyjne rolniczo 
grunty zostały zagospodarowane. 
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10 lutego 2022 r. Komisja Rolnic-
twa i  Rozwoju Wsi rozpatrzyła in-
formację na temat Krajowego Planu 
Strategicznego dla Wspólnej Polityki 
Rolnej na lata 2023-2027. 

Przed przedstawieniem ww. infor-
macji głos zabrali: prezes Rady Mini-
strów – Mateusz Morawiecki oraz ko-
misarz Unii Europejskiej ds. Rolnictwa 
– Janusz Wojciechowski.

Prezes Rady Ministrów – Mateusz 
Morawiecki odniósł się do bieżącej 
sytuacji w  rolnictwie (wysokie ceny 
nawozów sztucznych, sytuacja na ryn-
ku trzody chlewnej w  związku z  wy-
stępowaniem Afrykańskiego Pomoru 
Świń) oraz przedstawił działania jakie 
są lub będą za zgodą Unii Europejskiej 
podejmowane w  celu pomocy rolni-
kom (dopłaty do nawozów, zwiększe-
nie dopłat bezpośrednich z  użyciem 
środków krajowych, wdrożenie no-
wego systemu ubezpieczeń upraw 
i  hodowli, odtworzenie przetwórstwa 
krajowego).

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz 
Wojciechowski w  swoim wystąpie-
niu skupił się głównie na kwestiach 
związanych z  wprowadzeniem Euro-
pejskiego Zielonego Ładu; zapewniał, 
że jest to szansa dla polskiego rolnic-
twa. Cały program jest propozycją roz-
wiązań; Unia Europejska nie narzuca 
sposobu jego realizacji – to państwa 
członkowskie w  swoich planach stra-
tegicznych zdecydowały jak będzie 
wyglądać osiąganie poszczególnych 
wskaźników.

W odpowiedzi na wystąpienie Pre-
zesa Rady Ministrów przedstawił ze-
staw akceptowalnych działań państw 
członkowskich UE w sprawie m.in. ob-
niżenia cen nawozów. Wymienił m.in.: 
zerowy VAT, kwestię wyłączenia z sys-
temu uprawnień emisji dwutlenku 
węgla producentów nawozów, a także 
dopłaty do nawozów, które wkrótce 
zostaną wprowadzone w całej Unii Eu-
ropejskiej z  inicjatywy polskiego rzą-
du. Zapowiedział także wprowadzenie 
rozwiązań prawnych w sprawie dopłat 

Z prac Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Sejmu i Senatu

do „rolnictwa węglowego”, czyli takie-
go które prowadzi działania zmierzają-
ce do eliminowania dwutlenku węgla 
z atmosfery.

Informację na temat Krajowego 
Planu Strategicznego dla Wspólnej Po-
lityki Rolnej na lata 2023-2027 przed-
stawił wiceprezes Rady Ministrów, mi-
nister rolnictwa i  rozwoju wsi – Hen-
ryk Kowalczyk.

W grudniu 2021 r. zakończono pra-
ce nad projektem Planu Strategiczne-
go WPR na lata 2023-2027. Projekt pol-
skiego Planu Strategicznego przekaza-
ny został Komisji Europejskiej w dniu 
22 grudnia 2021 r. Zaproponowane 
w  projekcie interwencje mają wspie-
rać zrównoważony rozwój polskich 
gospodarstw, sektor przetwórstwa 
oraz poprawić warunki życia i  pra-
cy w  małych miejscowościach wiej-
skich. Wspierane będą zrównoważone 
metody gospodarowania przyjazne 
klimatowi i  środowisku, zapewniają-
ce ochronę wody, gleby i  powietrza 
oraz bioróżnorodności. Wzmacniana 
będzie różnorodność gospodarcza, 
w  tym rozwój biogospodarki, produk-
cja i  wykorzystanie energii odnawial-
nej. Proponowane w  ramach Planu 
wsparcie sprzyjać ma też zwiększeniu 
aktywności zawodowej i  społecznej 
mieszkańców obszarów wiejskich. 
Ważnym elementem programów w ra-
mach KPS będą rozwiązania naukowe 
i innowacyjne, w tym cyfrowe, usuwa-
jące bariery rozwojowe wsi i rolnictwa.

Poseł do Parlamentu Europejskie-
go – Krzysztof Jurgiel przedstawił 
uwarunkowania prawne dla Krajowe-
go Planu Strategicznego z  perspekty-
wy regulacji europejskich.

22 lutego 2022 r. Komisja Rol-
nictwa i  Rozwoju Wsi, na posiedze-
niu Komisji wysłuchała informacji 
na temat zwalczania grypy ptaków 
i wirusa ASF. Informację przedstawi-
li: sekretarz stanu w  Ministerstwie 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi – Lech Ko-
łakowski oraz zastępca głównego 

lekarza weterynarii – Krzysztof Jaż-
dżewski.

W  ramach realizacji monitoringu 
ASF u dzików w 2021 r., w okresie do 
listopada 2021 r. pobrano próbki od 
10 980 dzików padłych oraz chorych 
odstrzelonych z  objawami (monito-
ring bierny) oraz 107 312 od dzików 
odstrzelonych oraz odłowionych 
i  uśmierconych (monitoring czyn-
ny). W ramach monitoringu biernego 
stwierdzono 30% zakażonych zwie-
rząt, natomiast w  ramach monitorin-
gu czynnego 0,71% zakażonych zwie-
rząt.

W  ramach realizacji monitoringu 
ASF u  świń w  2021 r., w  okresie do 
listopada 2021 r. pobrano próbki od  
1 675 005 żywych świń oraz od  
27 319 padłych świń. Wyniki dodatnie 
uzyskano w odniesieniu do 0,04% ży-
wych świń oraz 1,68% padłych świń.
W 2021 r. stwierdzono:
• 3214 ognisk ASF u dzików z łączną 

liczbą dzików w  ogniskach 4696 
sztuk, w  10 województwach: dol-
nośląskim, lubelskim, lubuskim, 
mazowieckim, opolskim, podkar-
packim, podlaskim, warmińsko-
-mazurskim, wielkopolskim oraz 
zachodniopomorskim,

• 124 ogniska ASF u  świń z  łączną 
liczbą świń w  ogniskach 42 253 
sztuk, w  11 województwach: dol-
nośląskim, lubelskim, lubuskim, 
łódzkim, małopolskim, mazowiec-
kim, podkarpackim, podlaskim, 
świętokrzyskim, warmińsko-ma-
zurskim i wielkopolskim.
Najwięcej ognisk – 55, stwierdzono 

w województwie podkarpackim.
W  ramach realizacji akcji informa-

cyjnej w 2021 r. przeprowadzono:
• 597 szkoleń dla lekarzy weteryna-

rii,
• 3500 szkoleń dla rolników,
• 1680 szkoleń dla myśliwych i  le-

śników.
Ponadto rozdystrybuowano ponad 

milion ulotek dotyczących afrykań-
skiego pomoru świń.
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W  ramach zwalczania ASF w  go-
spodarstwach utrzymujących świnie 
wypłacono odszkodowania w  odnie-
sieniu do 480 gospodarstw na łączną 
kwotę 24 328 309,88 zł.

Aktualna sytuacja epizootyczna 
dotycząca występowania ASF w  Pol-
sce w 2022 r. jest następująca:
• nie stwierdzono ognisk ASF 

u świń,
• stwierdzono 447 ognisk ASF u dzi-

ków z  łączną liczbą 564 dzików 
w  województwach: dolnośląskim, 
lubelskim, lubuskim, mazowiec-
kim, opolskim, podkarpackim, 
podlaskim, warmińsko-mazur-
skim, wielkopolskim i  zachodnio-
pomorskim.
Na kolejnym posiedzeniu Komi-

sja wysłuchała informacji Ministra 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, Ministra 
Klimatu i  Środowiska, Ministra Infra-
struktury, Prezesa Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego Wody Polski na 
temat działań na rzecz melioracji i  re-
tencji wody na obszarach wiejskich, 
w związku z występowaniem deszczy 
nawalnych i suszy.

Informację resortu Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi przedstawił sekretarz 
stanu – Rafał Romanowski.

Mając na uwadze narastający pro-
blem suszy oraz niedoborów wody na 
obszarze kraju, Ministerstwo Rolnic-
twa i  Rozwoju Wsi podejmuje działa-
nia ukierunkowane na walkę ze zjawi-
skami ekstremalnymi, będącymi efek-
tem zmian klimatu.

W  Strategii na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju do roku 2020 uję-
ty został projekt strategiczny „Woda 
dla rolnictwa”, którego celem jest 
poprawa stabilności i  ciągłości pro-
dukcji rolniczej w  warunkach okreso-
wych niedoborów i nadmiarów wody, 
w  tym przede wszystkim wsparcie 
gospodarstw rodzinnych w  budowie, 
odbudowie i  prawidłowym wykorzy-
staniu urządzeń melioracyjnych dla 
poprawienia warunków produkcji, 
powiększenia retencji wodnej oraz 
osiągnięcia efektów środowiskowych. 
W  ramach projektu „Woda dla rolnic-
twa” Ministerstwo Rolnictwa i  Roz-
woju Wsi zapewnia dotacje z budżetu 
państwa dla spółek wodnych na utrzy-

manie urządzeń melioracji wodnych –  
40 mln zł rocznie.

W 2017 r. MRiRW uruchomiło w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 poddzia-
łanie 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki 
zapobiegawcze”, których celem jest 
ograniczanie skutków prawdopodob-
nych klęsk żywiołowych, niekorzyst-
nych zjawisk klimatycznych i  kata-
strof. Działanie to umożliwia spółkom 
wodnym uzyskanie pomocy na za-
kup sprzętu do utrzymywania urzą-
dzeń melioracyjnych. Na realizację 
tego działania zarezerwowano środki 
w wysokości ok. 49 mln euro. Poziom 
wsparcia wynosi 80% kosztów kwali-
fikowalnych operacji.

W ramach prac nad Krajowym Pla-
nem Odbudowy MRiRW złożyło pro-
jekt pn.: „Inwestycje w  zwiększanie 
potencjału zrównoważonej gospodar-
ki wodnej na obszarach wiejskich”, 
którego celem jest wsparcie inwesty-
cji na obszarach wiejskich w  zakresie 
poprawy gospodarowania wodą oraz 
efektywności wykorzystania jej zaso-
bów. W ramach projektu finansowane 
będą głównie prace związane z  budo-
wą, przebudową, odbudową, rozbu-
dową urządzeń melioracji wodnych. 
Planuje się wsparcie dla niewielkich 
urządzeń wodnych, w  szczególno-
ści ograniczających odpływ wody, 
z  uwzględnieniem jej retencjonowa-
nia dla przeciwdziałania skutkom su-
szy.

Informację w  imieniu Minister-
stwa Klimatu i  Środowiska przedsta-
wił sekretarz stanu – Ireneusz Zyska.

Ministerstwo Klimatu i  Środowi-
ska podejmuje działania ukierunko-
wane na walkę ze zjawiskami ekstre-
malnymi, będącymi efektem zmian 
klimatu. Działania te prowadzone 
są dwutorowo – z  jednej strony są to 
działania o  charakterze strategicz-
nym i legislacyjnym oraz podnoszące 
świadomość społeczną, a  z  drugiej 
polegające na wsparciu finansowym 
konkretnych inwestycji i  rozwiązań, 
które zmniejszają lub niwelują nega-
tywny wpływ zmian klimatu, a także 
poprawiają bezpieczeństwo miesz-
kańców oraz podmiotów gospodar-
czych.

Podstawą działań na rzecz ada-
ptacji do zmian klimatu jest konse-
kwentnie realizowany „Strategiczny 
plan adaptacji dla sektorów i  obsza-
rów wrażliwych na zmiany klimatu 
do roku 2020 z  perspektywą do roku 
2030”. W dokumencie wskazano prio-
rytetowe kierunki działań adaptacyj-
nych, które należy podjąć do 2020 
roku z  perspektywą do 2030 roku 
w  najbardziej wrażliwych na zmiany 
klimatu obszarach, takich jak: gospo-
darka wodna, rolnictwo, leśnictwo 
i  różnorodność biologiczna, a  także 
tereny zurbanizowane.

Ponadto resort opracował doku-
ment pn. „Polityka ekologiczna pań-
stwa 2030 – strategia rozwoju w  ob-
szarze środowiska i  gospodarki wod-
nej”, który został przyjęty uchwałą 
Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r. 
Polityka ekologiczna państwa przewi-
duje, że działania adaptacyjne będą 
polegały m.in. na opracowaniu i wdro-
żeniu dokumentów strategicznych 
planistycznych w  zakresie gospoda-
rowania wodami, wsparciu opraco-
wania i  wdrażania planów adaptacji 
do zmian klimatu dla obszarów zur-
banizowanych, budowie niezbędnej 
infrastruktury przeciwpowodziowej 
i  obiektów małej retencji, renaturyza-
cji rzek i  ich dolin, renaturyzacji mo-
kradeł oraz na rozwoju zielonej i  nie-
bieskiej infrastruktury na terenach 
zurbanizowanych.

W  ramach perspektywy finanso-
wej UE 2021-2027 planuje się kon-
tynuowanie wsparcia dla projektów 
z  zakresu zrównoważonego gospoda-
rowania wodami opadowymi, a  także 
wsparcie działań w  obszarze zielono-
-niebieskiej infrastruktury w  jednost-
kach samorządu terytorialnego.

1 lipca 2020 r. Ministerstwo Klima-
tu i  Środowiska wspólnie z  Narodo-
wym Funduszem Ochrony Środowi-
ska i  Gospodarki Wodnej uruchomiło 
Program Priorytetowy „Moja Woda”. 
Celem programu jest ochrona zaso-
bów wodnych i  minimalizacja suszy 
w  Polsce poprzez zwiększenie pozio-
mu retencji na terenie zabudowy jed-
norodzinnej oraz wykorzystanie zgro-
madzonych wód opadowych i  rozto-
powych, m.in. poprzez zagospodaro-
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wanie wody w  zieleni przydomowej 
i w zbiornikach wodnych.

Informację przygotowaną przez 
Ministerstwo Infrastruktury i  Polskie 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
przedstawili: sekretarz stanu – Ma-
rek Gróbarczyk oraz zastępca prezesa 
PGW Wody Polskie – Krzysztof Woś.

W  Ministerstwie Infrastruktury 
podejmuje się szereg działań na rzecz 
melioracji i  retencji wody na obsza-
rach wiejskich, do najważniejszych 
z nich należy:
• prowadzenie procesu legislacyj-

nego projektu ustawy o  inwesty-
cjach w  zakresie przeciwdziałania 
skutkom suszy – który wprowadza 
reformę systemu melioracji wod-
nych w  Polsce a  także wprowadza 
szereg rozwiązań prawnych na 
rzecz retencji wody,

• przyjęcie w  drodze rozporządze-
nia Planu przeciwdziałania skut-
kom suszy i  opracowanie Progra-
mu przeciwdziałania niedoborowi 
wody,

• opracowanie koncepcji w  zakresie 
przeciwdziałania skutkom desz-
czy nawalnych i współpraca w tym 
zakresie z  Ministerstwem Klimatu 
i  Środowiska w  ramach projek-
tu ustawy o  zmianie niektórych 
ustaw w  celu wzmocnienia klima-
tycznego wymiaru polityki miej-
skiej (UC246).
Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie realizuje działania na 
rzecz melioracji i retencji wody na ob-
szarach wiejskich.

W związku z niekorzystnym bilan-
sem wodnym kraju oraz mogącym się 
pogłębiać zjawiskiem suszy (meteoro-
logicznej, hydrologicznej, ale również 
hydrogeologicznej), a  także z  uwagi 
na powtarzające się deszcze nawal-
ne, Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie podjęło działania zmie-
rzające do zwiększenia retencji w Pol-
sce, ograniczające ryzyko suszy zarów-
no w  skali krajowej, jak i  regionalnej 
oraz lokalnej. W tym celu opracowano 
założenia do Programu Kształtowania 
Zasobów Wodnych (PKZW), stanowią-
ce zbiór kompleksowych i  pilnych do 
realizacji działań ukierunkowanych na 

zwiększenie pojemności retencyjnej 
zlewni rzek.

W ramach Programu kształtowania 
zasobów wodnych przywracana jest 
dwufunkcyjna rola urządzeń melio-
racyjnych, która zapewnia odprowa-
dzanie wód z  pól i  użytków rolnych 
w czasie opadów, ale również retencję 
wód w  okresach suszy. Obecnie w  za-
łożeniach do PKZW znajduje się 270 
zadań (z  tego 182 zadania zostały za-
kończone), których realizacja pozwoli 
na dodatkowe zmagazynowanie ok.  
52 mln m3 wody, na obszarze ok.  
56 tys. ha (w  tym ok. 47 tys. ha grun-
tów rolnych).

Komisja wysłuchała informacji na 
temat: „Lokalne partnerstwa wodne 
w  województwie kujawsko-pomor-
skim – doświadczenia i  rekomenda-
cje”.

Informację przedstawili: zastęp-
ca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Ry-
szard Zarudzki, przewodniczący Rady 
Partnerstwa, Lokalne Partnerstwo 
Wodne Toruń – Jakub Skonieczny oraz 
przewodniczący Rady Partnerstwa 
Lokalne Partnerstwo Wodne Sępolno 
Krajeńskie – Andrzej Basiński.

Lokalne Partnerstwo Wodne (LPW) 
to dobrowolne, nieformalne zrzesze-
nie osób/podmiotów, które są zainte-
resowane lub zaangażowane w gospo-
darowanie wodą na danym obszarze.

Do głównych zadań LPW należy 
zainicjowania, a  następnie zacieśnia-
nie współpracy oraz stworzeniu sieci 
kontaktów pomiędzy lokalnym spo-
łeczeństwem a  instytucjami i  urzęda-
mi w  zakresie gospodarki wodnej na 
obszarach wiejskich ze szczególnym 
uwzględnieniem rolnictwa. Zdecydo-
wano, że partnerstwa powstawać będą 
na poziomie powiatu, jako struktury 
obejmujące wystarczająco duże ob-
szary geograficzne do podejmowania 
działań strategicznych, mające szansę 
realnego oddziaływania na procesy 
współpracy pomiędzy zaangażowany-
mi w projekt stronami.

W  województwie kujawsko po-
morskim w 2020 roku utworzono dwa 
partnerstwa wodne. Ponadto w  2021 
roku odbyło się wiele spotkań na 

szczeblu powiatu, gdzie przekazano 
idee tworzenia LPW.

W ramach wsparcia i rozwoju LPW 
w  województwie kujawsko-pomor-
skim przedstawiono następujące za-
lecenia na przyszłość: budowanie sieci 
współpracy LPW – utworzenie woje-
wódzkiej rady ds. wody pod patrona-
tem Wojewody Kujawsko-Pomorskie-
go, stworzenie lokalnych porozumień 
powiatowych partnerstw działających 
na obszarze zarządów zlewni, wspar-
cie organizacyjne, finansowe, meryto-
ryczne dla LPW, pozyskiwanie fundu-
szy na realizację projektów prioryteto-
wych, kształcenie liderów i  animato-
rów jako forma wsparcia LPW w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja 
rozpatrzyła rządowy projekt ustawy 
o zmianie ustawy o Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa (druk 
nr 1913).

Projekt ma na celu wprowadzenie 
rozwiązań ułatwiających zastępstwo 
pracownika w czasie jego usprawiedli-
wionej nieobecności w  pracy; skróce-
nie procesu uzupełnienia niedoborów 
kadrowych Agencji Restrukturyzacji 
i  Modernizacji Rolnictwa; utworze-
nie spółki, która będzie obsługiwać 
ARiMR w  zakresie informatycznym, 
aby uniezależnić się w  tym obszarze 
od podmiotów zewnętrznych.

Komisja przyjęła poprawki mające 
na celu:
• wprowadzenie ułatwienia dla 

dłużników Agencji w  spłatach na-
leżności z  tytułu wykonywania 
zadań finansowanych ze środków 
krajowych,

• wprowadzenie zmiany w  ustawie 
o  podatku dochodowym od osób 
fizycznych zwalniającej z obowiąz-
ku podatkowego kwoty umorzo-
nych wierzytelności powstałych 
w  związku z  udzieleniem kredy-
tów z  Funduszu Restrukturyzacji 
i Oddłużenia Rolnictwa,

• umożliwienie samorządom tery-
torialnym wydatkowania środków 
przeznaczonych na inwestycje 
w  zakresie kanalizacji również na 
inwestycje w  zakresie usuwania 
i oczyszczania ścieków,
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• umożliwienie rolnikom złożenia 
deklaracji o  przeniesieniu części 
wierzytelności należności przy-
znanych płatności bezpośredniej 
przejściowego wsparcia krajowego 
na zakład ubezpieczeń społecz-
nych na poczet ubezpieczenia rol-
niczego,

• umożliwienie Agencji odstąpienia 
od naliczania odsetek od rat dla 
dłużników z tytułu należności wy-
nikających z  finansowania zadań 
Agencji z  krajowych środków pu-
blicznych.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
W  posiedzeniu uczestniczyli: wi-

ceprezes Rady Ministrów, minister rol-
nictwa i rozwoju wsi – Henryk Kowal-
czyk, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi – Ryszard 
Bartosik oraz prezes Agencji Restruk-
turyzacji i  Modernizacji Rolnictwa – 
Halina Szymańska.

7 marca 2022 r. Komisja Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji 
na temat wpływu umowy handlowej 
UE – Mercosur na rolnictwo oraz sek-
tor rolno-spożywczy w Polsce.

Informację przedstawili: sekretarz 
stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi – Ryszard Bartosik oraz sekre-
tarz stanu w  Ministerstwie Rozwoju 
i  Technologii – Grzegorz Piechowiak. 
Negocjacje z  państwami Mercosuru 
trwały z  przerwami ponad 20 lat. 
Budziły one niepokoje środowisk 
rolniczych, zwłaszcza w  tych kra-
jach członkowskich UE, w  których 
sektor rolny ma duże znaczenie. 
Niepokoje te związane są z  wyso-
ką konkurencyjnością Mercosuru 
w  zakresie wrażliwych dla UE towa-
rów rolnych, takich jak m.in. mięso 
drobiowe, wołowe, cukier i  etanol. 
Najbardziej wrażliwe towary rolne 
(m.in. mięso i  etanol) zostały ogra-
niczone kontyngentami taryfowymi 
(TRQ). Kontyngenty te mogą stanowić 
skuteczny środek ograniczenia zagro-
żeń nadmiernego wzrostu importu na 
skutek liberalizacji ceł. Obawy mogą 
budzić jedynie wielkości niektórych 
kontyngentów – w  szczególności na 
mięso drobiowe, gdzie Komisja na 
ostatnim etapie negocjacji zwięk-

szyła dwukrotnie jego wysokość. 
Jeśli chodzi o  skutki umowy to po 
pierwsze handel rolno-spożywczy 
Polski z  krajami Mercosuru cechu-
je asymetria obrotów. Polski eksport 
jest nieznaczny – w  2020 r. jego war-
tość wyniosła niespełna 33 mln USD 
(0,09% polskiego eksportu rolno-spo-
żywczego). Wartość importu przekro-
czyła zaś 1,4 mld USD. Ze względu na 
wolumen eksportu (głównie wyroby 
cukiernicze) umowa nie będzie mia-
ła większego znaczenia dla Polski. 
Jeśli chodzi o  import (głównie soja, 
kawa, kukurydza, cytrusy, ryż) to są 
to towary, których w  większości nie 
produkuje się w  Polsce, więc ten im-
port nie będzie miał znaczenia dla 
rolnictwa. Negatywny wpływ może 
mieć zwiększenie importu z tych kra-
jów do UE produktów istotnych dla 
polskiego eksportu na unijne rynki, 
takich jak: mięso drobiowe, wołowe, 
produkty mleczarskie czy etanol. 
Umowa wprowadza również uregulo-
wania z  obszaru prawa konkurencji, 
barier technicznych w  handlu, znosi 
ograniczenia w  sektorze usług, gwa-
rantuje stosowanie międzynarodo-
wych zasad konkurencji, reguluje kwe-
stie dotyczące ochrony praw własności 
przemysłowej. Strony zobowiązały się 
także do przyjęcia rozwiązań z obsza-
ru zrównoważonego rozwoju i  ochro-
ny klimatu, jak wdrożenie porozumie-
nia paryskiego w  sprawie zmian kli-
matycznych. Przyjęły również zasady 
egzekwowania norm bezpieczeństwa 
żywności. Porozumienie inkorporuje 
zapisy GATT w  zakresie narodowe-
go traktowania i  podstawowe zasady 
WTO odnoszące się do licencji impor-
towych oraz rozszerza je także na li-
cencje eksportowe. Wprowadza także 
obowiązek wzajemnego notyfikowa-
nia procedur importowych i  ekspor-
towych, poprawia przejrzystość prze-
pisów dotyczących odpraw celnych. 
Umowa wprowadza stopniową libe-
ralizację z  obrocie między stronami, 
w  tym zapewni unijnemu przemysło-
wi dostęp do tanich i wysokiej jakości 
surowców poprzez eliminację ceł eks-
portowych nakładanych przez Merco-
sur. Dla Polski korzystne może być ich 
zniesienie na soję.

Po zakończeniu formalnych ne-
gocjacji zmieniło się nastawienie do 
samej umowy zwłaszcza wzmogła się 
krytyka opinii publicznej. Była to od-
powiedź na kontynuowaną przez Bra-
zylię politykę klimatyczną, która do-
prowadziła do wzrostu skali pożarów, 
wycinki części puszczy amazońskiej 
oraz przyspieszenia procesu wylesia-
nia. Zastrzeżenia w  obszarze polityki 
klimatycznej przede wszystkim zgła-
szały Francja, Luksemburg i  Niemcy. 
Dodatkowo Polska, Francja, Węgry 
zwracały uwagę na miękkie zapisy 
dotyczące szczególnie przestrzegania 
standardów fitosanitarnych i dobrosta-
nu zwierząt, co może powodować za-
chwianie zasady równej konkurencji.

W  trakcie dyskusji podkreślano, 
że przedmiotowa umowa wprowadza 
więcej zagrożeń dla polskiego rolnic-
twa, niż daje korzyści dla polskiej go-
spodarki. Apelowano o  rozważenie, 
czy rząd nie powinien wystąpić do 
Unii o  renegocjowanie zapisów, które 
szczególnie w  zakresie wprowadza-
nia Zielonego ładu mogą powodować 
napływ taniej żywności gorszej jako-
ści i  w  efekcie zaburzenie konkuren-
cyjności na rynku europejskim oraz 
bankructw gospodarstw rolnych. Taka 
interwencja jest jeszcze możliwa, 
gdyż jak dotąd Komisja Europejska 
nie wystąpiła z formalnym wnioskiem 
do Rady UE o  zgodę na podpisanie 
tej umowy. Do ostatecznego wejścia 
w  życie umowy z  Mercosurem po-
trzebna byłaby, oprócz zgody rządów 
państw członkowskich UE, również 
zgoda Parlamentu Europejskiego oraz 
ratyfikacja w każdym z państw człon-
kowskich, zgodnie z  ich wewnętrzny-
mi procedurami.

Debata „Zielony ład – 
szanse i zagrożenia 

dla polskiego  
rolnictwa”

21 stycznia 2022 r. w  Senacie od-
była się konferencja „Zielony ład 
– szanse i  zagrożenia dla polskiego 
rolnictwa”. 

Europejski komisarz ds. rolnictwa 
i  rozwoju wsi Janusz Wojciechowski 
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przekonywał, że mimo wielu wyzwań 
i  trudności, jakie trzeba pokonać, by 
spełnić wymagania i  ograniczenia 
Zielonego Ładu i  nowej wspólnej po-
lityki rolnej, stanowią one szansę dla 
polskiego rolnictwa. Są też szansą na 
odwrócenie negatywnych tenden-
cji w  europejskim rolnictwie, m.in. 
przekształcania go w wielki przemysł. 
Apelował, by aktywnie włączać się 
w  dyskusję nad krajowym planem 
strategicznym, bo to właśnie ten do-
kument określi konkretne rozwiąza-
nia dla rolnictwa, wynikające z  pol-
skich uwarunkowań. „Tyle Zielonego 
Ładu w polskim rolnictwie, ile będzie 
go w krajowym planie strategicznym” 
– przekonywał Janusz Wojciechow-
ski. Jak podkreślał, Bruksela wskazała 
ramy Zielonego Ładu, dając krajom 
członkowskim możliwość dostosowa-
nia go do swoich warunków i struktury 
gospodarstw. „Do niczego nie będzie-
my rolników zmuszać” – zaznaczył. 
Wielokrotnie podkreślał też, że celem 
Zielonego Ładu nie jest ograniczenie 
produkcji rolnej w  Unii Europejskiej. 
Zapewnił również, że nie dopuści do 
likwidacji małych gospodarstw. Ko-
misarz dziękował za wszystkie głosy 
w dyskusji, które – jego zdaniem – sta-
nowią potwierdzenie, że można roz-
mawiać bez emocji, merytorycznie. 
„Musimy więcej ze sobą rozmawiać, 
musimy się lepiej komunikować” — 
mówił Janusz Wojciechowski.

O  krajowym planie strategicznym 
mówił wicepremier, minister rolnic-
twa i  rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. 
Jak podkreślił, polityczne założenia 
Zielonego Ładu przekłada on na moż-
liwości polskiego rolnictwa. I  tak np. 
przewiduje podwojenie liczby go-
spodarstw ekologicznych w  Polsce 
(obecnie ponad 3%) czy wsparcie dla 
przetwórstwa żywności ekologicz-
nej. Za ważny cel wicepremier uznał 
zmniejszenie liczby i  tempa ubytku 
gospodarstw, wprowadzenie zachęt 
dla młodych rolników, przeciwdzia-
łanie negatywnym tendencjom de-
mograficznym, redukcję stosowania 
nawozów i  środków ochrony roślin 
czy promocję nawozów naturalnych 
w celu ograniczenia stosowania nawo-
zów mineralnych. Jak przekonywał, 

ponieważ WPR przeszła na poziom 
krajowy, jej cele będziemy rozpisywać 
w  zależności od naszych warunków 
i możliwości, które bardzo często mają 
zupełnie inne parametry niż rolnictwo 
w Danii czy Holandii. „Spójrzmy na to 
od strony naszych możliwości konku-
rowania na rynku europejskim. W jaki 
sposób do tych problemów podejdzie-
my, zależy wyłącznie od nas. Dopóki 
nie zakończą się negocjacje z Komisją 
Europejską w  sprawie dokumentu 
strategicznego, sprawa jest otwarta, 
dlatego zachęcam do dyskusji” – mó-
wił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Z  przekonaniem o  podstawowym 
znaczeniu krajowego planu strategicz-
nego dla rzeczywistego kształtu Zielo-
nego Ładu w  polskim rolnictwie zgo-
dził się dr Jerzy Plewa, ekspert Team 
Europe. Jak zwrócił uwagę, Zielony 
Ład to program polityczny, którego ce-
lów nie można osiągnąć bez rolnictwa 
i  leśnictwa. Jako kluczowe elemen-
ty reformy wspólnej polityki rolnej 
wskazał przekazanie więcej kompe-
tencji i  odpowiedzialności państwom 
członkowskim, oraz zwiększenie am-
bicji w  zakresie środowiska i  klimatu. 
Odnosząc się do krajowego planu stra-
tegicznego stwierdził, że niepokoi go 
dystans do osiągnięcia celów wskaza-
nych w Zielonym Ładzie.

W  trakcie dyskusji zgłaszano sze-
reg postulatów dotyczących wdraża-
nia Zielonego Ładu i kształtu krajowe-
go planu strategicznego. Szczegółowo 
wskazywano problemy polskiego rol-
nictwa. Europoseł Jarosław Kalinow-
ski zwrócił uwagę na potrzebę wpro-
wadzenia definicji aktywnego rolnika, 
tak by pieniądze z  dopłat bezpośred-
nich trafiały do osób użytkujących zie-
mię na cele rolne, a nie jej właścicieli. 
Przewodniczący senackiej komisji rol-
nictwa senator Jerzy Chróścikowski 
apelował o  zmianę przepisów eme-
rytalnych związanych z  przekazywa-
niem gospodarstw rolnych.

Uczestnicy senackiej debaty, m.in. 
przedstawiciele izb rolniczych, związ-
ków branżowych i  organizacji rolni-
czych, mimo różnicy prezentowanych 
poglądów podkreślali jej merytorycz-
ny i apolityczny charakter. Za zorgani-
zowanie debaty dziękował prezes PSL 

Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego 
zdaniem stanowi ona wyraz odpowie-
dzialności za polską wieś i  polskiego 
konsumenta. Apelował, by wobec 
rolniczych niepokojów odrzucić emo-
cje polityczne i  poważnie rozmawiać 
o wyzwaniach i zagrożeniach Zielone-
go Ładu. W jego ocenie najważniejsze 
kwestia dotyczy tego, co należy zrobić, 
by dostosować się do nowych wymo-
gów i ograniczeń, tak by produkcja rol-
na nie spadła w Polsce o 16%, a w Eu-
ropie o  11%. „Tu nie ma zamkniętych 
drzwi, jest natomiast wiele znaków 
zapytania” – przekonywał.

Podsumowując debatę, zastępca 
przewodniczącego komisji rolnictwa 
senator Ryszard Bober podkreślił, 
że „jeżeli my rolnicy nie zapewnimy 
bezpieczeństwa żywnościowego, sy-
tuacja będzie niezwykle trudna”. Przy-
pomniał, że wieś to zarówno miejsce 
godnego życia rolnika, jak i jego pracy. 
Dlatego ludzie, dla których jest ona 
tylko miejscem zamieszkania, nie 
mogą narzucać swoich oczekiwań. 
W  tym celu niezbędna jest edukacja 
młodych ludzi o  znaczeniu pracy rol-
ników. Odnosząc się do potrzeby roz-
mowy o  polskim rolnictwie, powie-
dział: „Rozmawiać trzeba. Politycy nie 
mogą kreować dokumentów zza biu-
rek. Muszą słuchać rolników” – stwier-
dził, zapowiadając kolejną dyskusję na 
temat kondycji polskiego rolnictwa.

Senacka Komisja Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, 2 marca 2022 r. 

Akceptację komisji rolnictwa 
uzyskała ustawa o  zmianie ustawy 
o  Agencji Restrukturyzacji i  Moder-
nizacji Rolnictwa. Nowelizacja prze-
widuje m.in. utworzenie spółki, któ-
ra będzie obsługiwać Agencję w  za-
kresie IT, aby uniezależni się w  tym 
obszarze od podmiotów zewnętrz-
nych. Wprowadza też rozwiązania 
ułatwiające zastępstwo pracownika 
w czasie jego usprawiedliwionej nie-
obecności w pracy, zakłada skrócenie 
procesu uzupełnienia niedoborów 
kadrowych ARiMR, reguluje kwe-
stie związane z  oddłużeniem gospo-
darstw. W  ocenie resortu rolnictwa 
nowelizacja jest korzystna dla rolni-
ków, usprawni pracę ARiMR i zapew-
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ni ciągłość działalności w  obszarze 
informatycznym.

Konferencja  
„Gospodarka wodno-
-ściekowa – innowa-
cyjne rozwiązania 

technologiczne”
W  Senacie, 15 lutego 2022 r., 

podczas konferencji „Gospodarka 
wodno-ściekowa – innowacyjne roz-
wiązania technologiczne”, zorgani-
zowanej przez komisje: Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi oraz Środowiska, za-
prezentowano najnowsze technolo-
gie umożliwiające powtórne wyko-
rzystanie wody ze ścieków czy utyli-
zację osadów ściekowych.

W  pierwszej części senackiego 
spotkania wiceminister rolnictwa 
i  rozwoju wsi Anna Gembicka przed-
stawiła informację na temat realizacji 
inwestycji dotyczących wodociągów 
i  kanalizacji finansowanych z  Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014–2020 oraz w  latach 2021–2022. 
Przypomniała, że z  pomocy finan-
sowej w  zakresie gospodarki wod-
no-kanalizacyjnej korzystają gminy 
wiejskie, miejsko-wiejskie i  miej-
skie z  wyłączeniem miast liczących 
powyżej 5 tys. mieszkańców oraz 
miejscowości poza aglomeracjami 
określonymi w  Krajowym Programie 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
Zgodnie z  PROW 2014–20 maksy-
malna wysokość środków nie mogła 
przekroczyć 2 mln zł na beneficjenta 
(poziom pomocy finansowej z  EFR-
ROW: do 63,63 % kosztów kwalifi-
kowalnych). W  okresie tym złożono  
3 tys. wniosków na kwotę 5,7 mld zł, 
w  tym 3,6 mld zł z  EFRROW. Wspar-
cia udzielono na realizację 1825 in-
westycji o łącznej wartości 3,2 mld zł, 
co – zdaniem wiceminister rolnictwa 
– świadczy o dużym zainteresowaniu 
samorządu tym rodzajem przedsię-
wzięć. W okresie przejściowym, czyli 
w  latach 2021–22, wydłużono udzie-
lanie wsparcia o  2 lata. W  ramach 
Europejskiego Funduszu Odbudowy 
przyznano dodatkowe środki na go-

spodarkę wodno-kanalizacyjną w wy-
sokości ok. 1,7 mld zł. Zdecydowano 
też o  wsparciu inwestycji z  zakresu 
gromadzenia wód opadowych i  roz-
topowych (budowa lub przebudowa 
podziemnych zbiorników retencyj-
nych wraz z  kanalizacją deszczową) 
przy jednoczesnym podniesieniu 
maksymalnej kwoty dofinansowania 
dla gminy z 2 do 5 mln zł. Uruchomio-
ny został też program pomocy finan-
sowej dla rolników, którzy będą budo-
wać zbiorniki retencyjne.

Zastępczyni dyrektora Departa-
mentu Gospodarki Wodnej i  Żeglugi 
Śródlądowej w  Ministerstwie Infra-
struktury Małgorzata Bogucka-Szy-
malska omówiła rozporządzenie Par-
lamentu Europejskiego i  Rady (UE) 
2020/741 z 25 maja 2020 r. w sprawie 
minimalnych wymogów dotyczących 
ponownego wykorzystania wody, 
przedstawiła także stan prac nad jego 
wdrożeniem w  Polsce. Jak podkreśli-
ła, głównym celem rozporządzenia, 
które weszło w życie w 2020 r. z 3-let-
nim okresem dostosowawczym, jest 
rozwiązanie problemu deficytu wody 
w  krajach Unii Europejskiej. Określo-
no w  nim minimalne wymagania po-
zwalające na wykorzystywanie wody 
odzyskiwanej ze ścieków komunal-
nych do celów rolniczych w  sposób 
bezpieczny dla ludzi i  środowiska. 
Małgorzata Bogucka-Szymalska poin-
formowała, że w resorcie infrastruktu-
ry trwają prace nad przygotowaniem 
niezbędnych zmian legislacyjnych 
związanych ze stosowaniem przepi-
sów rozporządzenia.

Z  informacji o  finansowaniu inwe-
stycji z  zakresu gospodarki wodnej, 
przedstawionej przez wiceprezesa 
Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i  Gospodarki Wodnej Pawła 
Mirowskiego oraz dyrektor Departa-
mentu Adaptacji do Zmian Klimatu 
Annę Czyżewską, wynika, że od 1989 r. 
NFOŚiGW przeznaczył 3 mld zł na in-
westycje z  zakresu gospodarki wod-
nej (m.in. zbiorniki wodne, regulacja 
rzek i potoków, zaopatrzenie w wodę, 
urządzenia przeciwpowodziowe oraz 
projekty dotyczące małej retencji) 
o  łącznej wartości 6,7 mld zł. W  ra-
mach unijnego wsparcia z  Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i  Środo-
wisko 2007–13 przeznaczono ponad 
2,1 mld zł, a w latach 2014–20 – ponad 
4 mld zł. Chociaż od 2018 r. zasadni-
cze finansowanie gospodarki wodnej 
to kompetencja Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego – Wody Polskie, 
to nadal wiele zadań z  zakresu zapo-
biegania zjawisku suszy i  powodzi, 
szczególnie realizowanych przez jed-
nostki samorządu terytorialnego, jest 
finansowanych przez NFOŚiGW jako 
przedsięwzięcia z  zakresu adaptacji 
do zmian klimatu (np. „zielono-nie-
bieska infrastruktura” w  miastach, 
likwidacja powierzchni nieprzepusz-
czalnych, zrównoważone systemy 
zagospodarowania wód opadowych 
i  kanalizacja deszczowa; retencja na 
obszarach wiejskich).

Uczestnicy konferencji zapoznali 
się też z przykładami różnych techno-
logii odzyskiwania wody, energii i bio-
genów ze ścieków, które są stosowane 
w  Polsce (bioreaktory membranowe 
w technologii MBR w oczyszczalniach 
ścieków, karbonizacja hydrotermal-
na i  zgazowanie do utylizacji osadów 
ściekowych, bionawozy wytwarzane 
w  technologii Biorol). Jak podkreślił 
prof. Marek Gromiec, członek Pań-
stwowej Rady Gospodarki Wodnej 
i  Państwowej Rady Ochrony Środo-
wiska, nowe rozwiązania techniczne 
z jednej strony są szansą dla systemów 
wodociągowo-kanalizacyjnych, szcze-
gólnie dla wtórnego wykorzystania 
surowców, a  z  drugiej – wyzwaniem, 
bo konieczne jest zapewnienie zabez-
pieczeń, aby substancje niebezpieczne 
nie stały się częścią cyklu zasobowego. 
Zwrócił też uwagę, że osady ściekowe 
to jedno z  największych zagrożeń 
ekologicznych, ale po obróbce mogą 
stać się źródłem energii i  nawozów. 
Innowacyjne techniki w  tym zakresie 
to m.in. hydroliza termiczna przed 
komorami fermentacyjnymi, kofer-
mentacja osadów ściekowych z  odpa-
dami, odzysk biogenów z  odcieków 
z  odwadniania osadów, technologia 
cieczy nadkrytycznej. Z  kolei odnowa 
wody ze ścieków wymaga dodatko-
wego, trzeciego stopnia oczyszczania 
na przykład poprzez filtrację ścieków 
i dezynfekcję promieniami UV.
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Jesteśmy świadkami coraz silniejszych zjawisk 
pogodowych. Wystarczy spojrzeć na rozmiar szkód 
wyrządzonych przez orkany, które przeszły przez 
Polskę w lutym tego roku – mieszkańcy Wielkopolski 
czy Pomorza długo jeszcze będą liczyć straty. Takie 
anomalie pogodowe najmocniej uderzają w rolników 
i  są główną przyczyną największych wahań ich do-
chodów. Możliwość stabilizacji dochodów w  rolnic-
twie jest tematem wielu dyskusji publicznych. Pro-
blem ten także omawiano na konferencji „Możliwość 
stabilizacji dochodów gospodarstw rolniczych w Pol-
sce na przykładzie innych krajów”, której sponsorem 
był Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych.

Podczas konferencji zorganizowanej przez NSZZ RI 
„Solidarność” zwrócono uwagę, że działalność rolni-
cza wiąże się z dużym ryzykiem i wysoką zmiennością 
uzyskiwanych wyników ekonomicznych, szczególnie 
ze względu na ścisłe uzależnienie od czynników klima-
tycznych. Podkreślono, że niekorzystne zjawiska przy-
rodnicze oraz wahania rynkowe cen nakładów rolnych 
oraz sprzedaży produktów mogą łącznie stanowić nie-
mal 80% przyczyn strat.

Największe znaczenie dla ochrony dochodów rol-
ników mogą mieć ubezpieczenia. Jednak przy szybko 
rosnących kosztach polis ubezpieczeniowych najlep-
szym rozwiązaniem, mogącym w  znacznym stopniu 

wpływać na stabilizację dochodów rolników, jest ubez-
pieczenie w ramach związków wzajemności członkow-
skiej (ZWCz). Pozwalają one bowiem skuteczne zarzą-
dzać ryzykiem powiązanym z  lokalnymi warunkami 
geogospodarczymi oraz optymalizacją kosztów, stąd 
budzą coraz większe zainteresowanie nie tylko ze stro-
ny rolników.

Kluczowym atutem przemawiającym za założe-
niem własnego związku wzajemności członkowskiej 
jest brak wymogów kapitałowych, gdyż ZWCz powsta-
je w  ramach istniejącego już towarzystwa ubezpie-
czeń wzajemnych (TUW). Odgrywa ono rolę parasola 
ochronnego i niejako bierze na siebie wymóg posiada-
nia kapitału gwarancyjnego. Poza tym założenie wła-
snego związku wzajemności członkowskiej, którego 
członkami są rolnicy, daje duże możliwości tworzenia 
własnej oferty ubezpieczeniowej, w  tym jej zakresu 
i  ceny, która będzie uzależniona od specyfiki obszaru, 
rodzaju działalności rolniczej czy występującego ryzy-
ka. Dzięki ZWCz rolnicy mają także zapewnione uczest-
nictwo w podziale nadwyżki bilansowej.

Założenie ZWCz jest więc z  jednej strony realną 
możliwością zabezpieczenia własnego mienia i  budo-
wania stabilności swoich dochodów, ale także działa-
niem w kierunku budowy bardziej zaradnej i zamożnej 
wspólnoty rolniczej.

Związki wzajemności członkowskiej 
dla rolników
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Polskie organizacje rolnicze 
z Copa Cogeca w sprawie 
sytuacji na rynku nawozów potrzebna 
pomoc na poziomie europejskim

Podczas ostatniego posiedzenia 
Prezydencji Copa-Cogeca w  dniach 
24-25 lutego br. polska delegacja na 
ręce Christiane Lambert – Prezydent 
Copa oraz Ramóna Armengola Prze-
wodniczącego Cogeca złożyła wnio-
sek o  poparcie przez Copa-Cogeca 
wniosku Premiera Mateusza Mora-
wieckiego w sprawie udzielenia przez 
Komisję Europejską zgody na działa-
nia zmierzające do poprawy sytuacji 
na europejskim rynku nawozów.

Polskie organizacje rolnicze pod-
kreśliły, że jednym z  kluczowych 
czynników wpływających na ceny 
żywności jest koszt nawozów rol-
niczych stosowanych w  produkcji, 
natomiast gwałtowny wzrost tych 
kosztów znacznie przyczynił się do 
wzrostu cen żywności w  ostatnich 
miesiącach.

„Mając to na uwadze, polskie or-
ganizacje rolnicze zrzeszone w  Copa 
Cogeca uważają, że Komisja mogła-
by rozważyć uruchomienie  pomocy 
wspólnotowej z  rezerwy kryzysowej 
na zakup nawozów dla producentów 
rolnych, ponieważ problem ten dotyka 
rolników z  wielu państw członkow-
skich. W wypadku braku takiej zgody, 
naszym zdaniem Komisja Europejska 
powinna zezwolić wnioskującym pań-
stwom członkowskim na przyznanie 
pomocy ze środków krajowych; która 
nie powinna zależeć ani wpływać na 
dostępne limity de minimis.” – napisa-
no w przesłanym stanowisku.

Polskie organizacje pozytywnie 
odniosły się także do propozycji pol-

skiego rządu dotyczące tymczasowe-
go zawieszenie zasad pomocy pań-
stwa lub tymczasowego zezwolenia 
producentom nawozów na otrzymy-
wanie pomocy państwa w  takim za-
kresie, aby wzrost cen surowców nie 
powodował wzrostu cen żywności. 
Do rozważenie jest także tymczasowe 
zawieszenie EU ETS w odniesieniu do 
produkcji nawozów rolniczych.

Polskie organizacje rolnicze za-
apelowały do Copa Cogeca o poparcie 
wszystkim powyższych postulatów.

„W  imieniu polskich organizacji 
działających w  Copa-Cogeca zwraca-
my się z  prośbą o  poparcie tych po-
stulatów. Ich wprowadzenie w  życie 
stanowiłoby istotną pomoc dla euro-
pejskich rolników, których rentowność 
produkcji znacznie spadła po ogrom-
nym wzroście cen nawozów. Z naszych 
rozmów z największymi producentami 
nawozów w Polsce wynika, że najbliż-
szym czasie nie ma co liczyć na popra-
wę sytuacji i  spadki cen. Oznacza to, 
że zbliżający sezon aplikacyjny może 
być bardzo trudny. Jeżeli rolników nie 
będzie stać na kupno nawozów będzie 
to miało ogromny, negatywny wpływ 
na cały sektor żywnościowy. Biorąc 
pod uwagę obowiązujące obecnie ceny 
nawozów, dochodzimy do wniosku, że 
ich zrównoważenie z  przychodami ze 
sprzedaży płodów rolnych będzie po 
prostu niemożliwe. A  to jak na wstę-
pie zauważył Premier Mateusz Mo-
rawiecki będzie oznaczało wzrost cen 
żywności dla wszystkich konsumentów 
w  Europie. Jednocześnie zwracamy 

uwagę, że względu na sytuację Rosja-
-Ukraina istnieje realne zagrożenie 
kolejnymi wzrostami cen gazu” – napi-
sano w stanowisku.

Wspólny apel wraz z  NSZZ RI 
„Solidarność” wystosowały: Krajo-
wa Rada Izb Rolniczych, Federacja 
Branżowych Związków Producentów 
Rolnych, ZRR „Samoobrona” oraz ZZR 
„Ojczyzna”.

W  dniu 9 marca br. Copa Coge-
ca wydała komunikat – reakcję na 
komunikat Komisji Europejskiej 
w  sprawie REPowerEU (REPowe-
rEU: Wspólne europejskie działania 
w  kierunku bezpiecznej i  zrówno-
ważonej energii po przystępnej ce-
nie). W  swoim komunikacie Copa 
Cogeca wsparła postulat polskich 
organizacji przedłożony na ostat-
nim posiedzeniu Prezydium Copa 
Cogeca w  sprawie podjęcia działań 
na europejskim rynku nawozów.

Odnosząc się do Komunikatu Ko-
misji Europejskiej Copa Cogeca napi-
sała m.in:

„W REPowerEU znajdują się od-
niesienia do rolnictwa i  ogrodnic-
twa, gdy mowa jest o sektorach wraż-
liwych, dotkniętych przez wzrost cen 
energii elektrycznej. Dla europej-
skich rolników i  spółdzielni kluczo-
we pozostaje utrzymanie elastyczno-
ści za pomocą ulg podatkowych czy 
pomocy państwa (tak jak w  przy-
padku tymczasowych ram pomocy 
państwa w związku z pandemią CO-
VID), aby zmierzyć się z zakłócenia-
mi wywołanymi wojną w  kontekście 

Polskie organizacje rolnicze zabiegają w Brukseli o poparcie wniosku polskiego rządu w sprawie zgody 
Komisji Europejskiej na interwencję na rynku nawozów. Zaapelowały do Copa Cogeca o interwencję 
w Komisji Europejskiem celem wprowadzenia unijnego mechanizmu pomocowego dla producentów 
nawozów oraz zgodę na mechanizmy krajowe w tym zakresie. Bez uruchomienia pomocy rolnikom 
i konsumentom grozi utrata stabilności żywnościowej i bezpieczeństwa żywnościowego – uważają 
polskie organizacje.
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wyjątkowego wzrostu kosztów pro-
dukcji ponoszonych przez rolników, 
obejmujących na przykład energię 
elektryczną, ropę, pasze i  nawozy. 
Oczekiwano, że ten komunikat obej-
mie palące kwestię cen nawozów 
i rynków. Copa i Cogeca zauważyły, 
że odniósł się on do niej jedynie czę-

ściowo. Mamy nadzieję, że kolejny 
kluczowy komunikat w  sprawie od-
porności łańcucha żywnościowego, 
który ma zostać opublikowany 23 
marca, udzieli rolnikom pełniejszej 
odpowiedzi. Od prawie roku ceny 
nawozów na europejskim rynku są 
wyjątkowo wysokie i wynoszą ponad 

600 euro za tonę tych najpowszech-
niej stosowanych. Mimo wielokrot-
nych apelów Copa-Cogeca o podjęcie 
działań politycznych na szczeblu eu-
ropejskim do tej pory nic nie zrobio-
no. A  sprawa jest pilna”  – napisała 
Copa Cogeca w swoim komunikacie.

Posiedzenia grupy roboczej ds. Wspólnej 
Polityki Rolnej

W dniu 14 stycznia 2022 r. w Copa 
Cogeca odbyło się wspólne posiedze-
nie grupy roboczej „Płatności bezpo-
średnie i  zazielenienie” oraz Grupy 
„Wspólna Polityka Rolna”.  Spotkanie 
odbyło się w  trybie on-line. W  pra-
cach grupy roboczej ds. „Wspólnej 
Polityki Rolnej” z  ramienia NSZZ RI 
„Solidarność” uczestniczy ekspert 
związku, pan Jerzy Pośpiech. Spotka-
niu przewodniczył p. Henri Blichart, 
a  całe spotkanie prowadził p. Paulo 
Gouveia. Spotkanie zorganizowano 
w  celu omówienia i  podsumowania 
przygotowania krajowych planów 
strategicznych. Należy wspomnieć, 
że Ministerstwo Rolnictwa przeka-
zała Projekt Planu Strategicznego 
na lata 2023 – 2027 do Komisji Euro-
pejskiej 22 grudnia 2021 r. Na chwilę 
obecną nie złożyło jeszcze 8 krajów 
członkowskich w tym również Niem-
cy. Pan Paulo Gouveia przedstawił 
stan prac w  Komisji Rolnictwa Par-
lamentu Europejskiego, stanowiska 
poszczególnych ugrupowań politycz-
nych co do przydziałów finansowych 
i  warunkowości. Omawiano również 
wysokość podstawowego wsparcia 
dochodu na rzecz zrównoważonego 
rozwoju w  latach 2023-2027. Dość 
dużą uwagę przywiązano w  dysku-
sji na temat średnich kwot płatno-
ści do poszczególnych składowych 
płatności bezpośrednich (płatność 
dla młodych rolników, ekoprogramy, 
płatności redystrybucyjne) Omó-
wiono również możliwość alokacji 
środków pomiędzy I  i  II filarem. Ze 
względu na brak możliwości uzyska-
nia pełnych danych z poszczególnych 

krajów członkowskich co do kwot lub 
procentowego udziału przeznaczone-
go dla młodych rolników w  ramach 
II filaru,  tematy te będą omawiane 
w  kolejnych spotkaniach. Eksperci 
z poszczególnych krajów zobligowani 
zostali do pozyskania w miarę możli-
wości danych, które umożliwią ocenę 
sytuacji w  poszczególnych krajach 
członkowskich.

Kolejne posiedzenie ad hoc  gru-
py roboczej „Wspólna Polityka Rolna” 
odbyło się w dniu 28 stycznia br. Pan 
Paulo Gouweia na wstępie przedsta-
wił postępy prac w  DG AGRI Komisji 
Europejskiej nad prawodawstwem 
wtórnym, a  szczególnie nad dwoma 
projektami aktów wykonawczych 
i  delegowanych. Pierwszy  dotyczą-
cy rozporządzenia horyzontalnego 
systemu AICS. Natomiast akt de-
legowany dotyczy ram wydajności 
i  monitorowania wdrażania aktów 
dotyczących rynków wspólnych. 
Copa Cogeca w  chwili obecnej cze-
ka na projekty  planów dotyczących 
płatności. Omawiano również kwe-
stie planów poszczególnych krajów 
członkowskich dotyczących podej-
ścia do redystrybucyjnego wsparcia 
dochodu np. pułapowania płatności 
dla młodych rolników. Czy zastoso-
wana będzie degresywność. Jeżeli tak 
to w   jaki sposób. Jakie będzie finan-
sowanie młodych rolników z  I  filara, 
a  jakie z  II filara. Kontynuacja tego 
spotkania odbyła się podczas posie-
dzenia w  dniu 4 luty br. i  dotyczyło 
aktualnego stanu Wspólnej Polityki 
Rolnej i  jej prawodawstwa wtórne-
go. Poszczególne kraje członkowskie 

prezentowały swoje podejścia w Kra-
jowych Planach Strategicznych do 
ekoschematów, dobrowolnego wspar-
cia powiązanego z  produkcją, liczby 
przyjętych ekoschematów. Natomiast 
podczas posiedzenia w dniu 11 luty br. 
uczestniczył  przedstawiciel DG AGRI 
Komisji Europejskiej, który przedsta-
wił długoterminową wizję  dla obsza-
rów wiejskich, w  tym paktu na rzecz 
obszarów wiejskich. Przedstawione 
zostały proceduralne aspekty zwią-
zane z  akceptacją krajowych planów 
strategicznych. Komisja Europejska 
zgodnie z  kalendarzem winna zaak-
ceptować wszystkie krajowe plany 
strategiczne do końca czerwca 2022 r. 
Po zatwierdzeniu planów poszczegól-
ne kraje członkowskie mogą przystą-
pić do tworzenia prawa krajowego. 
Przedstawiciel DG AGRI stwierdził 
jednak, że weryfikacja i  zatwierdza-
nie planów strategicznych poszcze-
gólnych krajów członkowskich może 
się wydłużyć do końca roku, ograni-
czając czas na dostosowanie prawa 
krajowego w  poszczególnych krajach 
członkowskich. W dalszej części spo-
tkania dokonano porównania rozwią-
zań poszczególnych krajów człon-
kowskich w  planach strategicznych 
w  zakresie alokacji finansowych na 
interwencje, inwestycje, współpracę, 
zarządzaniem ryzykiem w  ramach 
rozwoju obszarów wiejskich oraz sys-
tem wiedzy i  innowacji w rolnictwie. 
Na koniec spotkania poproszono 
o  przygotowanie odpowiedzi na py-
tania dotyczące inwestycji nawadnia-
nia,  przeznaczenie części płatności 
bezpośrednich na wkład zarządzania 
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ryzykiem, wsparcie na cyfryzację, 
wdrażanie innowacji w zakresie tech-
nologii cyfrowych.

Natomiast 8 marca br. podczas 
poisedzenia grupy „WPR” omówiono 
szereg spraw związanych z  przyję-
ciem prawa wtórnego. Pani Camelia 
Gyorffy przedstawiła również Usta-
wę Wykonawczą w  sprawie treści 
Planów Strategicznych WPR oraz 
w  sprawie elektronicznego systemu 

bezpiecznej wymiany informacji. 
Przedstawiono również zapisy Usta-
wy Wykonawczej w  sprawie oblicze-
nia wspólnych wskaźników produktu 
i  rezultatu (Dziennik Urzędowy z  22 
grudnia). Omówiono również niektó-
re zapisy Dziennika Urzędowego z  31 
stycznia 2022 r w sprawie: wymogów 
dla niektórych interwencji określo-
nych przez państwa członkowskie 
w  swych Planach Strategicznych 

WPR na lata 2023 – 2027;  zasad do-
tyczących wskaźnika dobrej kultury 
rolnej zgodnie z  ochroną środowiska 
(GAEC).  Omówiono również przepisy 
dotyczące agencji płatniczych innych 
organów zarządzającymi finansami  
UE. Przekazano również informację 
o rozmowach Copa Cogeca z Komisją 
Europejską w  sprawie przekazania 
projektu dotyczącego wypłacania za-
liczek dla zagrożonych sektorów. 

Stanowisko Copa-Cogeca 
dyrektywa dotycząca 
opodatkowania energii elektrycznej: 
Sprawiedliwa zielona transformacja  

Copa i  Cogeca odnotowują pro-
pozycję przeglądu unijnych ram 
w  zakresie opodatkowania produk-
tów energetycznych i  energii elek-
trycznej. Przegląd dyrektywy jest 
przedstawiony jako jedna z inicjatyw 
na poziomie UE i  państw członkow-
skich, które mogą być wdrażane po 
to, aby osiągnąć cele unijnej polityki 
klimatycznej poprzez zachęcanie do 
korzystania z  czystszych, bardziej 
zrównoważonych i  przyjaźniejszych 
dla klimatu energii - co ma być czę-
ścią społecznie sprawiedliwej zielo-
nej transformacji.

Sektory rolny i leśny są jedynymi, 
które oferują nie tylko sekwestrację 
węgla, ale także alternatywy dzięki 
odnawialnym surowcom, które mogą 
zastąpić produkty wytwarzane z  su-
rowców kopalnych. Europejscy rol-
nicy i spółdzielnie rolnicze są gotowi 
do wykonania swojej części zadania, 
w  imię ambitnych celów klimatycz-
nych UE. Ich osiągnięcie będzie moż-
liwe jedynie za pomocą stworzenia 
efektywnych instrumentów praw-
nych, które będą opierać się na po-
tencjale łagodzenia zmian klimatycz-
nych sektorów powiązanych z glebą.

Produkty energetyczne wykorzy-
stywane w  pracach rolnych, ogrodni-

czych czy związanych z  akwakulturą 
oraz w leśnictwie: równe traktowanie

W  ramach obecnie obowiązującej 
dyrektywy w  sprawie opodatkowania 
energii, państwa członkowskie mogą 
stosować nawet zerową stawkę podat-
kową na energię elektryczną i produkty 
energetyczne wykorzystywane w  rol-
nictwie, ogrodnictwie, rybołówstwie 
czy leśnictwie.

Projekt Komisji zachowuje możli-
wość stosowania derogacji (od 1.01.2023 
aż do 1.01.2033) dla produktów ener-
getycznych wykorzystywanych do 
ogrzewania oraz dla anergii elektrycznej 
używanej w  rolnictwie, ogrodnictwie 
czy akwakulturze, ale w  przypadku le-
śnictwa znacząco podnosi minimalny 
dopuszczalny poziom.

Copa i  Cogeca wzywają do zacho-
wania bieżących derogacji dotyczących 
poziomów opodatkowania, a to z poniż-
szych powodów: 
• w  przeciwieństwie do przemysłu, 

rolnictwo i  leśnictwo pracują, wy-
korzystując naturalne cykle biolo-
giczne. Nie wszystkie aspekty tej 
aktywności mogą być kontrolowa-
ne za pomocą ludzkiej interwencji. 
Przykładowo wydajność klimatycz-
na i  czy energetyczna roślin zależy 
od materiału genetycznego nasion;

• ilość gazów cieplarnianych pocho-
dzących z  sektora rolnego została 
znacząco ograniczona (o  ok. 435 
miliona ton ekwiwalentu CO2, co 
oznacza spadek o  25 % w  stosunku 
do 1990 roku);

• produkty energetyczne wykorzy-
stywane w  rolnictwie, leśnictwie 
czy ogrodnictwie stanowią znaczącą 
część kosztów ponoszonych przez 
rolników. W  związku z  tym wzrost 
kosztów zakupu składowych nie-
zbędnych do produkcji rolnej będzie 
mieć znaczący wpływ na ceny pro-
duktów rolnych, ogrodniczych czy 
leśnych. A to nie leży w interesie eu-
ropejskich konsumentów.
Usunięcie zerowej stawki związanej 

z  wykorzystaniem produktów energe-
tycznych i energii elektrycznej w rolnic-
twie, ogrodnictwie i  leśnictwie będzie 
mieć wpływ na konkurencyjność tych 
sektorów i  sprawi, że tego typu aktyw-
ność zostanie przeniesiona i będzie pro-
wadzona w państwach trzecich. Będzie 
to mieć kluczowe znaczenie przede 
wszystkim w  kontekście rosnących 
kosztów produkcji, z którymi mierzą się 
rolnicy (np. pasza, nawozy, energia), co 
znacząco przekłada się na ich dochody. 
A to z kolei zaowocuje spadkiem inwe-
stycji w sektorze, co spowoduje zniknię-
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cie miejsc pracy w  obszarach wiejskich 
i  będzie zagrożeniem dla tej działalno-
ści, która jest zależna od kogeneracji 
(eng. Combined Heat and Power - CHP). 
Artykuł 17 przekształconej dyrektywy 
2003/96/WE dotyczącej opodatkowa-
nia produktów energetycznych i  ener-
gii elektrycznej powinien być przyjęty 
w  takiej formie, aby produkty energe-
tyczne i  energia elektryczna wykorzy-
stywane do prac w  sektorze rolnym, 
ogrodniczym, leśnym czy szeroko po-
jętym rybołówstwie nadal były częścią 
zrównoważonej zielonej transformacji.

Wkład sektora biopaliw pozyskiwa-
nych z roślin uprawnych i produktów 
leśnych: odchodzenie od paliw kopal-
nych 

Kryteria zrównoważoności i  przepi-
sy powiązane z  pośrednimi zmianami 
użytkowania gruntów zapisane w  ra-
mach OZE II dostarczają wszystkich 
gwarancji w zakresie wydajności środo-
wiskowej paliw wytwarzanych z  roślin 
uprawnych i produktów leśnych.

Według sprawozdania Komisji1 cer-
tyfikowane i  zrównoważone biopaliwa 
wytwarzane z  roślin uprawnych i  pro-
duktów leśnych są najczęściej wyko-
rzystywanym odnawialnym źródłem 
energii w  transporcie drogowym w  UE. 
Można przypuszczać, że redukcja emi-
sji w  sektorze transportu jest w  dużym 
stopniu spowodowana wykorzysta-
niem biopaliw wytwarzanych z  roślin 
uprawnych i  produktów leśnych. We-
dług Eurostatu/narzędzia SHARES, 
udział odnawialnych źródeł energii 
w sektorze transportu w 2019 r. wyniósł 
8,9% z  zastosowaniem współczynnika 
mnożącego, więc znajduje się poniżej 
celu 10% określonego w  dyrektywie 
(UE) 2009/28/WE z 2020 r.

Aby osiągnąć cele europejskiego 
prawa o  klimacie oraz dekarbonizować 
transport, pamiętając o  tym, że więk-
szość nowych pojazdów wciąż będzie 
wyposażana w  silniki spalinowe, UE 
nadal będzie zależeć od paliw płynnych. 
Żadna z  technologii takich jak biopali-
wa z  roślin uprawnych czy produktów 
leśnych nie powinna znaleźć się poza 
zestawem narzędzi pozwalających 
przeprowadzić dekarbonizację sektora 

1 COM(2020)952

transportu, którego emisje stanowią 1/4 
wszystkich emisji i są powyżej poziomu 
z roku 1990.

Dekarbonizacja sektora rolnego i  le-
śnego jest także bardzo ważną kwestią, 
przede wszystkim chodzi tu o  pojazdy 
jeżdżące w  terenie, które w  większości 
korzystają z paliw płynnych. Płynne bio-
paliwa produkowane z certyfikowanych 
i  zrównoważonych roślin uprawnych 
i  produktów leśnych są niezbędne, aby 
możliwe było dalsze korzystanie z  po-
siadanych maszyn do pierwotnej pro-
dukcji rolnej.

Biopaliwa produkowane z  roślin 
uprawnych są w  centrum unijnej am-
bicji dotyczącej białek roślinnych. Pro-
ponowana ETD powinna uwzględniać 
strategiczne znaczenie silnego i konku-
rencyjnego europejskiego sektora rol-
nego - takiego, który będzie dostarczał 
bezpiecznej żywności o  odpowiedniej 
jakości i  w  dostępnej cenie. Opodat-
kowanie produktów energetycznych 
powinno pomagać rozwijać biogospo-
darkę i  gospodarkę o  obiegu zamknię-
tym opartą na europejskich surowcach, 
która będzie generować odpady bogate 
w białko roślinne, lub celulozę, i pozwo-
li na tworzenie miejsc pracy. Konieczna 
jest głęboka zmiana. To się dzieje już 
w  ramach ETD, ale powinno zostać za-
ostrzone. Tego typu działania pozwolą 
na promowanie tranzycji i  koniecznej 
elektryfikacji.

Biomasa leśna może zostać zamie-
niona w  biopaliwo stałe, ciekłe czy ga-
zowe, które można zamienić na energię 
lub wykorzystać jako alternatywę dla 
paliw w  sektorze transportu lub proce-
sów przemysłowych. Drzewa są przy-
datne do produkcji energii, ponieważ 
- dzięki fotosyntezie, która wychwytuje 
dwutlenek węgla z  atmosfery - zamie-
niają one energię słoneczną w biomasę. 
Większość biomasy leśnej wykorzysty-
wanej w UE na potrzeby [produkcji] bio-
energii pochodzi z  odpadów i  resztek 
powstałych w  wyniku procesów pro-
dukcyjnych.

Energie ze źródeł odnawialnych są 
także elementem rozwoju gospodar-
czego i  tworzenia nowych miejsc pra-
cy - zwłaszcza w  obszarach wiejskich. 
Oprócz tego nie zaobserwowano związ-
ku między cenami żywności i zapotrze-

bowaniem na biopaliwa. Jakikolwiek 
wpływ na ceny żywności jest niezna-
czący w porównaniu do pozostałych dy-
namik obserwowanych na globalnym 
rynku żywności.

Copa i  Cogeca wzywają Komisję 
do przyjęcia stabilnej i  długotermino-
wej polityki w  zakresie zaawansowa-
nych biopaliw produkowanych z  roślin 
uprawnych i produktów leśnych oraz do 
zwiększenia spójności między poszcze-
gólnymi unijnymi politykami. Przedsta-
wiana propozycja nie powinna prowa-
dzić do podniesienia minimalnych po-
ziomów opodatkowania odnawialnych, 
rolnych i leśnych, źródeł energii.

Biorąc pod uwagę, że w  państwach 
członkowskich ETD funkcjonuje obok 
europejskiego systemu handlu emisja-
mi  (EU ETS), należy zadbać o zapewnie-
nie spójności. Biopaliwa i biopłyny, któ-
re spełniają kryteria zrównoważoności 
oraz energia wyprodukowana z  leśnej 
i rolnej biomasy nie powinny być objęte 
podatkiem węglowym, ponieważ emi-
sje CO2 uwalniane w czasie ich spalania 
są uważane za naturalne.

Copa i Cogeca pozytywnie przyjmu-
ją propozycję, która przewiduje opo-
datkowywanie paliw w  oparciu o  ich 
wartość energetyczną (euro/gigadżule), 
ale wzywają do stosowania tego rozwią-
zania wyłącznie w  stosunku do paliw 
kopalnych, aby w  ten sposób zachęcać 
do inwestowania w tzw. energie czyste. 
Ponadto nie do przyjęcia jest, aby bio-
paliwa były opodatkowane wyżej niż 
ekwiwalent paliw kopalnych o  takiej 
samej wartości energetycznej. Podatek 
oparty na intensywności emisji węgla 
jest właściwą drogą, aby doprowadzić 
do dekarbonizacji energii.

Copa i  Cogeca nie popierają niektó-
rych propozycji Komisji dotyczących 
zmiany dyrektywy w  sprawie opodat-
kowania produktów energetycznych 
i  energii elektrycznej w  takiej postaci, 
w  jakiej zostały one przedstawione, 
w  szczególności tych, których celem 
jest: 
• ustanowienie, od 1 stycznia 2021 

roku, minimalnego poziomu rów-
nego połowie stopy referencyjnej 
dla zrównoważonych paliw wypro-
dukowanych z żywności i roślin pa-
szowych oraz dla zrównoważonych 



www.solidarnoscri.pl

29WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA styczeń - marzec 2022

biopaliw stosowanych jako paliwa 
grzewcze lub silnikowe;

• wprowadzenie, od 1 stycznia 2033 
roku, opodatkowania zrównowa-
żonych paliw wyprodukowanych 
z  żywności i  roślin paszowych na 
takim samym poziomie jak konwen-
cjonalnych paliw kopalnych.
Wyłącznie paliwa silnikowe i  wy-

korzystywane do ogrzewania, wypro-
dukowane lub pochodzące z  biomasy, 
które nie są zgodne z  wymaganiami 
w  zakresie zrównoważoności zawarty-
mi w  dyrektywie (UE) 2018/2001 i/lub 
które tworzą wysokie pośrednie ryzyko 
zmiany użytkowania gruntów powinny 
być opodatkowane na tym samym po-
ziomie, co paliwa kopalne.

Nie powinno się wprowadzać roz-
różnienia między zrównoważonymi 
biopaliwami z żywności czy roślin pasz-
owych a zaawansowanymi biopaliwami 
dopóki spełniają one kryteria zrówno-
ważoności przedstawione w  dyrekty-
wie (UE) nr 2018/2001 (OZE II).

Copa i Cogeca wzywają do stworze-
nia tranzycji energetycznej, która bę-
dzie dostępna dla konsumentów i  do 
większego wspierania paliw o  większej 
zawartości biopaliw (B10, E20+, E85, 
ED95 i  B100) i  ich wykorzystywania 
w sektorze transportu dóbr i osób.

Copa i  Cogeca potwierdzają swoje 
stanowisko, według którego fundamen-
talnym jest stworzenie w  ramach prze-
kształcania dyrektywy 2003/96/WE 
w  sprawie opodatkowania produktów 
energetycznych i  energii elektrycznej 
systemu derogacji dla energii wykorzy-
stywanej w  rolnictwie, ogrodnictwie 

i leśnictwie oraz biopaliw. Wzywamy do 
obniżenia należnych podatków za czy-
ste i  bezpośrednio lub pośrednio zmie-
szane biopaliwa/biopłyny.  Copa i  Co-
geca oczekują, że Komisja Europejska 
i  państwa członkowskie zobowiążą się 
do utrzymania redukcji (lub odstępstw, 
tam gdzie to możliwe), tak aby sektor 
mógł pracować w oparciu o jasną wizję, 
która umożliwia planowanie.

Artykuł 16 §3 dyrektywy 2003/96/
WE dotyczący opodatkowania ener-
gii elektrycznej ustanawia, że odstęp-
stwo lub obniżenie podatków, które 
może być zastosowane w  stosunku do 
biopaliw jest ustalane przez państwa 
członkowskie zgodnie ze zmianami cen 
surowców, tak aby zapewnić, że obniż-
ki nie doprowadzą do zbyt wysokiej 
rekompensaty dodatkowych kosztów 
poniesionych przy produkcji biopaliw. 
Nie trzeba dodawać, że dostosowanie 
podatku za biopaliwa musi uwzględniać 
także cenę biomasy.

Copa i  Cogeca są zdania, że bezpo-
średnie lub pośrednie zachęty podat-
kowe dla sektora biopaliw/biopłynów  
powinny także uwzględniać preferencje 
Wspólnoty.

Biopaliwa wykorzystywane w  rol-
nictwie i  leśnictwie  muszą także po-
siadać certyfikaty zrównoważoności, 
zgodnie z  wymaganiami określonymi 
w  dyrektywie (UE) nr 2018/2001 (OZE 
II). Tak czy inaczej dowód zrównowa-
żoności nie jest wymagany w  oparciu 
o bieżącą dyrektywę w sprawie opodat-
kowania energii elektrycznej (2003/96/
UE), a  także nie jest on wymagany 
w przekształconej propozycji.

Copa i  Cogeca zauważają, że przy 
wprowadzeniu minimalnych pozio-
mów opodatkowania biopaliw wyko-
rzystywanych w rolnictwie i leśnictwie, 
nie jest wymagana zgoda w  oparciu 
o przepisy pomocy państwa na gruncie 
krajowym.

Odpowiednie ramy czasowe dla 
zmian w  zakresie opodatkowania 
energii elektrycznej

Komisja uważa, że przegląd ETD 
powinien obowiązywać od 1.01.2023 r. 
To nie pozostawi sektorowi rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa oraz wszystkim 
innym, zbyt wiele czasu na dostosowa-
nie się do tych znaczących zmian. Copa 
i  Cogeca opowiadają się za stopniową 
tranzycją, prosząc, aby każda zmiana 
obecnego systemu derogacji właści-
wych dla korzystania z energii w rolnic-
twie, ogrodnictwie, leśnictwie czy bio-
paliw, zawierała: 
• odpowiedni okres przejściowy, 

a jego obowiązywanie nie rozpoczy-
nało się od 1.01.2023 r.

• realistyczny okres dostosowawczy. 
To pozwoli podmiotom na dys-

ponowanie czasem niezbędnym do 
tego, aby dostosowały się do trudnych 
skutków finansowych, jakie będą mieć 
proponowane zmiany oraz pozwoli na 
zwiększenie inwestycji. Bieżący kon-
tekst rosnących cen za energię, w połą-
czeniu ze wzrostem pozostałych kosz-
tów ponoszonych przez rolników oraz 
niewiadomy czas trwania tych ten-
dencji może doprowadzić zachwiania 
zrównoważonością działalności gospo-
darczych wielu rolników i  spółdzielni 
rolniczych. 
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Komunikat prasowy
Europa musi wyposażyć swoje rolnictwo  
w tarczę żywnościową, by stawić czoła konsekwencjom dwóch poważnych 
kryzysów - wojny w Ukrainie i zmianie klimatu

Copa i  Cogeca zorganizowały ze 
swoimi członkami spotkanie koordy-
nacyjne w  sprawie sytuacji humani-
tarnej wynikającej z  wojny w  Ukrainie 
i  pierwszych reakcji po nadzwyczaj-
nym posiedzeniu Rady AGRIFISH zwo-
łanym przez prezydencję francuską. 

We wszystkich państwach człon-
kowskich społeczność rolnicza po-
dejmuje działania solidarnościowe 
względem ludności Ukrainy. Rolni-
cy przyjmują uchodźców w  swoich 
gospodarstwach, pierwsze konwoje 
już wyjechały, a  do potrzebujących 
trafiają dary żywnościowe i  pie-
niężne. Copa-Cogeca opublikuje na 
swojej stronie internetowej dalsze 
informacje dla rolników i  obywateli 
pragnących wesprzeć działania pro-
wadzone przez unijną społeczność 
rolniczą.

Wstępne analizy wskazują na 
znaczenie wyzwań związanych z  od-
budową, z  którymi europejskie rol-
nictwo będzie musiało się zmierzyć 
w  perspektywie krótko- i  średnioter-
minowej na froncie politycznym i  go-
spodarczym. Skutki tej toczącej się 
w Europie wojny będą odczuwalne na 
całym świecie jeszcze przez wiele lat.  
Odbiją się pośrednio lub bezpośred-
nio na większości rodzajów produkcji 
rolnej. Dlatego Europa potrzebuje re-

akcji na miarę tej humanitarnej i  eko-
nomicznej katastrofy. Copa i  Cogeca 
spodziewają się ogłoszenia przez Ko-
misję Europejską kompleksowych, 
zdecydowanych i  nieszablonowych 
środków. Nadzwyczajne okoliczności 
wymagają nadzwyczajnych środków. 
Tempo ich wdrożenia ma zasadni-
cze znaczenie. Niektóre sektory już 
odczuwają wzrost cen spowodowa-
ny kryzysami Covid-19 i  energetycz-
nym i  potrzebują natychmiastowego 
wsparcia, a  inni rolnicy nie mogą się 
obejść bez jasnych wytycznych poli-
tycznych na początku okresu siewu.

Christiane Lambert, przewodni-
cząca Copa, powiedziała: „Ponieważ 
rosyjski rząd posługuje się bezpie-
czeństwem żywnościowym jako bro-
nią, musimy odpowiedzieć tworząc 
tarczę żywnościową. Podobnie jak 
w  przypadku energii, jesteśmy prze-
konani o  możliwościach zwiększenia 
naszej strategicznej autonomii w  rol-
nictwie przy jednoczesnym utrzyma-
niu postępów w  zakresie zrównowa-
żoności. Przeciwstawianie tych dwóch 
wymiarów, co miało ostatnio miejsce 
w  Brukseli, jest bezcelowe. Musimy 
uzbroić nasze rolnictwo, by mogło 
równocześnie stawić czoła dwóm po-
ważnym kryzysom - wojnie w  Ukra-
inie i zmianie klimatu.” 

Copa i  Cogeca od lat twierdzą, że 
bezpieczeństwo żywnościowe za-
wsze będzie ważne i  zawsze będzie 
miało znaczenie strategiczne, czego 
dowodzą aktualne zdarzenia. Trzeba 
zmienić brukselski paradygmat po-
strzegania rolnictwa, poczynając od 
celów wyznaczonych w  strategii „od 
pola do stołu”. Rolnicy i spółdzielnie 
czekają teraz na konkretne wytyczne 
i  działania, by sprostać wyzwaniom 
żywnościowym, energetycznym, kli-
matycznym i środowiskowym. Obec-
ny przewodniczący Rady AGRIFISH, 
francuski minister Denormandie, 
słusznie zadeklarował pod koniec 
nadzwyczajnego posiedzenia Rady, 
które odbyło się w  środę, że trzeba 
pilnie uwolnić potencjał europej-
skiego rolnictwa w  celu złagodzenia 
skutków tej wojny. Copa i  Cogeca 
wzywają do zezwolenia na prowa-
dzenie upraw na wszystkich dostęp-
nych gruntach w 2022, by w ten spo-
sób złagodzić rosyjską i  ukraińską 
blokadę produkcyjną. Trzeba zrobić 
wszystko, by zapobiec zakłóceniom 
w łańcuchach dostaw, które bez wąt-
pienia doprowadzą do wystąpienia 
braków żywności w  pewnych czę-
ściach świata. Stawką jest niezależ-
ność żywnościowa i  stabilność de-
mokratyczna.
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