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NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” kolejny już raz jest organizatorem wypoczynku letniego 
w formie kolonii dla dzieci i młodzieży, których co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest 
ubezpieczone w  pełnym zakresie w  Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w  za-
kresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź 

emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii w 2022 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowot-
nej, dla dzieci i młodzieży rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od 01 stycz-
nia 2006 roku do 31 grudnia 2017 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Spo-

łecznego Rolników w kwocie 950,00 zł na każdego uczestnika.

W tegorocznej edycji oferujemy wyjazdy kolonijne do Gdyni, Gdańska oraz Zakopanego

Kolonie dla dzieci rolników 2022Kolonie dla dzieci rolników 2022

Ośrodek Wczasowy 
„Razem nad morzem” 

(Szyprów 26, 81-561 Gdynia)
W terminach:

04.07-12.07.2022
13.07 - 21.07.2022
22.07 - 30.07.2022
31.07 - 08.08.2022

Ośrodek Wczasowy 
„Pomeranka” 

(Aleja Generała Józefa Hallera 245, 80-502 Gdańsk)
W terminach:

23.07-31.07.2022
22.08 - 30.08.2022

Ośrodek Wypoczynkowy 
„HELENA” 

(Janosówka 10A, 34-500 Zakopane)
W terminach:

16.07 - 24.07.2022
07.08 - 15.08.2022

Ośrodek Wypoczynkowy 
„HALINA” 

(Stachonie 28, 34-500 Zakopane)
W terminie:

09.07 - 17.07.2022

ZAPRASZAMY!
W sprawie szczegółów prosimy o kontakt 

z Biurem Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych 
„Solidarność” w Warszawie

tel. 22 622 33 45
e-mail: biuro@solidarnoscri.pl
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Rozpoczęcie Krajowego Zjazdu De-
legatów poprzedziła Msza św. w koście-
le seminaryjnym pod przewodnictwem 
Arcybiskupa Metropolity Wacława 
Depo. Podczas mszy świętej asystę peł-
niły liczne poczty sztandarowe.

Następnie w  Wyższym Semina-
rium Duchownym Archidiecezji Czę-

stochowskiej, po odśpiewaniu hymnu 
narodowego przez zgromadzonych, 
przewodnicząca Teresa Hałas otworzy-
ła X Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ RI 
„Solidarność”, następnie powitała przy-
byłych gości. Podczas oficjalnej części 
zjazdu głos zabrali zaproszeni goście. 
Odczytano również list od Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego 
kierowany do władz Związku oraz dele-
gatów przybyłych na zjazd.

Wśród gości podczas jubileuszowe-
go Zjazdu obecni byli m.in. Pan Henryk 
Kowalczyk – Wicepremier, Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Pan Jan Krzysztof 

Ardanowski – Przewodniczący Rady 
ds. Rolnictwa i  Obszarów Wiejskich 

przy Prezydencie RP, Pan Waldemar Hu-
mięcki – Dyrektor Generalny Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Pani Moni-
ka Rzepecka – Zastępca Prezesa Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego, Pan 
Tomasz Matyszczak – Dyrektor Śląskiego 
Oddziału Regionalnego ARiMR wraz ze 
współpracownikami, Pan Konrad Ja-
rzyński – Dyrektor Oddziału Terenowego 
KOWR w  Częstochowie, Pan Sławomir 
Siwek – Przewodniczący Zarządu Fun-
dacji „Solidarna Wieś” oraz Pan Marek 
Dziubek – Dyrektor Śląskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Po części oficjalnej na przewodni-
czącego Zjazdu wybrano Pana Artura 
Konarskiego. Na zastępców przewod-
niczącego Zjazdu wybrano Pana Jacka 
Adamczuka i  Pana Edwarda Kosmala. 
sekretarzem Zjazdu został wybrany Pan 
Piotr Szymczak.

Podczas posiedzenia sprawozdanie 
z  prac Krajowej Komisji Zjazdowej zło-
żył Pan Józef Sikorski, przewodniczący 
Komisji. Następnie sprawozdanie z pra-
cy Krajowej Komisji Rewizyjnej przed-
stawiła Pani Regina Rogacka, przewod-
nicząca Komisji.

Następnie przewodnicząca Pani 
Poseł Teresa Hałas przedstawiła 
sprawozdanie z  działalności Związ-
ku od 27 listopada 2016 r. do 6 maja 
2022 r. W  swoim sprawozdaniu Pani 
przewodnicząca przedstawiła naj-
ważniejsze działania podejmowane 
w  okresie sprawozdawczym, wśród 
których znalazły się liczne stanowi-
ska, interwencje Związku oraz opinie 
aktów prawnych dotyczących rolnic-
twa i  polskiej wsi. W  sprawozdaniu 
Przewodnicząca Teresa Hałas pod-
kreśliła również działalność NSZZ RI 
„Solidarność” na polu międzynaro-
dowym, w tym w szczególności pracę 
w ramach Copa Cogeca. 

X Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 
NSZZ RI „Solidarność”
W dniach 6–7 maja 2022 roku w Częstochowie odbył się X Krajowy 
Zjazd Delegatów NSZZ RI „Solidarność”, na który licznie przybyli delega-
ci z całego kraju. Na Zjeździe wybrane zostały nowe władze Związku. 
Przewodniczącym NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” zo-
stał wybrany Pan Tomasz Obszański.
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Na zakończenie sprawozdania 
Pani Przewodnicząca podziękowała za 
wspólną pracę w  ramach Prezydium 
oraz Rady Krajowej NSZZ RI „Solidar-
ność”, także za wspólnie podejmowa-
ne wysiłki na rzecz poprawy sytuacji 
w polskim rolnictwie.

Po wysłuchaniu sprawozdań de-
legaci obecni na Zjeździe udzielili ab-
solutorium Przewodniczącej i  Radzie 
Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. 

Kolejnym ważnym punktem 
pierwszego dnia posiedzenia były 
wybory przewodniczącego Związku. 
O  funkcję przewodniczącego ubie-
gało się dwóch kandydatów. Wybory 

rozstrzygnięto w  pierwszej turze gło-
sowania, na Przewodniczącego NSZZ 
RI „Solidarność” wybrany został Pan 
Tomasz Obszański. 

7 maja br., w drugim dniu Zjazd pod-
jął uchwałę dotyczącą określenia liczby 
członków nowej Rady Krajowej wyno-
szącej 39 osób. 

W  skład Rady Krajowej wchodzą 
następujące osoby:
BABUL Andrzej – przewodniczący Pod-
laskiej Rady Wojewódzkiej
BEDNARZ Jerzy – przewodniczący Pod-
karpackiej Rady Wojewódzkiej
BORUC Marek – przewodniczący Mazo-
wieckiej Rady Wojewódzkiej
BUKOWIEC Czesław – przewodniczą-
cy Zachodniopomorskiej Rady Woje-
wódzkiej

KONARSKI Artur – przewodniczący 
Świętokrzyskiej Rady Wojewódzkiej
KOZŁOWSKI Wiesław – przewodniczący 
Wielkopolskiej Rady Wojewódzkiej
KYRC Stanisław – przewodniczący Ma-
łopolskiej Rady Wojewódzkiej
MOJZESOWICZ Wojciech – przewodni-
czący Kujawsko-Pomorskiej Rady Woje-
wódzkiej
OGNISTY Tomasz – przewodniczący 
Opolskiej Rady Wojewódzkiej
TELUS Robert – przewodniczący Łódz-
kiej Rady Wojewódzkiej
WAWRZYNIAK Adrian – przewodniczą-
cy Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej
WIECZOREK Jan – przewodniczący Po-
morskiej Rady Wojewódzkiej
DEMBIŃSKI Marian
KUCHAREK Ludwik
WALCZAK Janusz
ZBONIKOWSKI Łukasz
ADAMCZUK Jacek
CHRÓŚCIKOWSKI Jerzy
KOKOSZKA Józef
ŚNIEGULA Andrzej
WAŁASZEK Janusz
WŁODARCZYK Wojciech
CZERWIŃSKI Krzysztof
ŚWITKA Tomasz
JASYK Stanisław
SMOLUCH Kamil
NALEŻNY Tadeusz
SOŚNICKI Józef
SIKORSKI Józef
RACIBORSKI Andrzej
ANDERS Stanisław
GĘDŁEK Anna
WAWRZYŁO Mariusz
ZAWISZA Jan
GRYNIA Marek
TADYCH Aleksander
KOSMAL Edward
MIECZAJ Emil

Na Zjeździe wybrano także Krajo-
wą Komisje Rewizyjną, w skład której 
weszli:
1. BLICHARSKI Piotr
2. BONDYRA Stanisław
3. DORABIAŁA Marek
4. KOPACZ Tadeusz
5. KOSOWSKA Dorota
6. KROWICKI Andrzej
7. ROSIEK Jan
8. STACHURSKI Bogdan
9. WOJTYSIAK Jerzy

Podczas wydarzenia Krajowy Ośro-
dek Wsparcia Rolnictwa zapewnił ob-
sługę stanowisk o  charakterze infor-
macyjno – promocyjnym (dot. zasad 
gospodarowania Zasobem WRSP i ofert 
nieruchomości rolnych oraz promocji 
polskiej żywności).

Swoje stoiska informacyjne dla rol-
ników wystawiły również Kasa Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego oraz 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.

***

Tomasz Obszański 46 lat, żonaty, 
czworo dzieci. Ukończył Technikum Rol-
nicze w  Różańcu, następnie studiował 
na Uniwersytecie Przyrodniczym w  Lu-
blinie, gdzie uzyskał tytuł inżyniera. Pro-
wadzi 70 hektarowe gospodarstwo rolne 
w Tarnogrodzie w powiecie biłgorajskim. 
Tak jak rodzice, swoją przyszłość zwią-
zał z  pracą na roli. –  Cała moja edukacja 
a  przede wszystkim praca w  gospodar-
stwie utwierdziła mnie, że jest to moja pasja 
i tak jak moja rodzina – jest całym moim 
życiem. Moje gospodarstwo przeszło dużą 
restrukturyzację, gdzie głównym nurtem 
działalności stała produkcja metodami 
ekologicznymi. Jestem jednym z  pierw-
szych rolników w  naszym regionie, któ-
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rzy zakładali gospodarstwa ekologiczne. 
W tamtym czasie proces wdrożenia i cer-
tyfikacji ekologicznej był czymś zupełnie 
nowym i nieznanym. W niedługim czasie 
udało mi się również zachęcić innych rolni-
ków do założenia podobnych gospodarstw 
o  podobnym profilu – mówi Tomasz Ob-
szański. – W  swojej działalności staram 
się wykorzystywać nowoczesne metody 
produkcji – nowe odmiany roślin, nowa-
torskie sposoby upraw, przechowywania 
i sprzedaży produktów. Zawsze staram się 
pomagać innym, dzielić się swoją wiedzą 
i  doświadczeniem, co zostało zauważone 
przez osoby i  instytucje z  naszego regio-
nu oraz z  innych obszarów polskich. Za 
każdym razem staram się promować nasz 
region, ponieważ jestem jego częścią.

Gospodarstwo Tomasza Obszań-
skiego wyspecjalizowało się w produkcji 
ekologicznej, w szczególności w uprawie 
roślin jagodowych, warzyw oraz roślin 
oleistych. Od kilku lat przy gospodar-
stwie działa olejarnia, w  której tłoczone 

są na zimno oleje ekologiczne. W 2009 r. 
rozpoczęto również zakup owoców 
i warzyw certyfikowanych od lokalnych 
rolników produkujących metodami eko-
logicznymi. Aktualnie działalność ta jest 
kontynuowana na skalę ogólnopolską 
pod marką Bio-Garden. W 2010 roku przy 
gospodarstwie powstała również ole-
jarnia tłocząca oleje pod marką „Barwy 
Zdrowia”. Gospodarstwo jest laureatem 
wielu nagród oraz posiada certyfikaty. 
Produkt Ekologicznego Gospodarstwa 
Ogrodniczego Tomasza Obszańskiego 
tj. olej tarnogrodzki został wpisany tak-
że na Listę Produktów Tradycyjnych 
prowadzoną przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Gospodarstwo jako jedno 
z  sześciu gospodarstw w  Polsce i  kilku-
dziesięciu w Europie z ramienia NSZZ RI 
„Solidarność” brało udział w  międzyna-
rodowym projekcie BERAS Implemen-
tation koordynowanym przez szwedzki 
Uniwersytet Södertörns, dotyczącym 
oprawę stanu Morza Bałtyckiego po-

przez promocję systemu ERA (Ecological 
Recycling Agriculture) zrównoważonego 
rolnictwa opartego o  recykling substan-
cji odżywczych w  gospodarstwie. Go-
spodarstwo zostało też wybrane przez 
Komisję Europejską do reportażu, który 
opisuje ciekawe inicjatywy w gospodar-
stwie rolnym.

Tomasz Obszański w  2016 roku zo-
stał wybrany na Przewodniczącego Lu-
belskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI 
„Solidarność”, wcześniej był wiceprze-
wodniczącym Krajowej Sekcji Rolnic-
twa Ekologicznego przy Radzie Krajo-
wej NSZZ RI „Solidarność”, uczestniczył 
także z ramienia Związku w pracach Ko-
mitetów Copa Cogeca w Brukseli. 

W  2013 roku Tomasz Obszański 
wraz z żoną Magdaleną i dziećmi pełnili 
rolę Starostów Ogólnopolskich Doży-
nek Jasnogórskich i reprezentowali nasz 
region oraz Rolników z  całej Polski na 
tym najważniejszym dorocznym świę-
cie polskich rolników. 

Było to pierwsze posiedzenie od X 
Krajowego Zjazdu Delegatów. Obrady 
rozpoczęły się modlitwą, posiedzenie 
otworzył Przewodniczący Związku 
Tomasz Obszański, który przywitał 
wszystkich obecnych.

Następnie Przewodniczący Związku 
przedstawił sprawozdanie z działalności 
Związku od Krajowego Zjazdu Delega-

tów. Podczas obrad szeroko poruszono 
kwestie związane z  aktualną sytuacją 
w  rolnictwie i  na poszczególnych ryn-
kach rolnych.

W  obradach Rady Krajowej udział 
wzięli: Pan Henryk Kowalczyk – Wice-
premier, Minister Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi, Pan Jan Krzysztof Ardanowski – 
Przewodniczący Rady do spraw Rol-

nictwa i  Obszarów Wiejskich przy Pre-
zydencie RP oraz Pan Krzysztof Jurgiel 
– Poseł do Parlamentu Europejskiego, 
a  także Pani Katarzyna Saks – Dyrektor 
Narodowego Instytutu Kultury i  Dzie-
dzictwa Wsi.

Wicepremier, minister rolnictwa 
i  rozwoju wsi Henryk Kowalczyk pod-
czas posiedzenia mówił m.in. o  działa-
niach podejmowanych w  celu udroż-
nienia eksportu polskiej wieprzowiny 
do Ukrainy, a także o roli ubezpieczania 
upraw w celu minimalizacji strat powo-
dowanych przez suszę.

Jeśli chodzi o  eksport polskiej 
wieprzowiny do Ukrainy wicepre-
mier Henryk Kowalczyk poinformo-
wał, że podpisał z Ministrem Polityki 
Rolnej i  Żywności Ukrainy porozu-
mienie w zakresie współpracy w sek-
torze rolnym. W dokumencie tym zo-
stała m.in. zawarta deklaracja strony 
ukraińskiej uznania regionalizacji 
Polski wobec ASF do końca czerwca 
2022 r. Dzięki temu będzie możliwe 
udrożnienie eksportu wieprzowiny 
do Ukrainy. 

W  sprawie nawozów Wicepremier 
Henryk Kowalczyk powiedział, że bu-
dżet na dopłaty do nawozów ma re-

Posiedzenie Rady Krajowej 
NSZZ RI „Solidarność”
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kordową wysokość i  wynosi prawie 4 
mld zł, a termin na składanie do ARiMR 
wniosków został wydłużony do 31 maja 
br. Wsparcie dotyczy nawozów zaku-
pionych w terminie od 01.09.2021 r. do 
15.05.2022 r. i  wynosi 500 zł/ha upraw 
oraz 250 zł/ha trwałych użytków zie-
lonych. – Ten wysiłek finansowy rządu 
jest niezbędny, ponieważ istniała obawa 
o  to, że przy bardzo wysokich cenach 
nawozów rolnicy zrezygnowaliby z  ich 
stosowania, a  to w  efekcie obniżyłoby 
plony i  w  konsekwencji doprowadziło 
do spadku produkcji żywności – podkre-
ślił wicepremier Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa przypomniał, 
że tylko ubezpieczeni rolnicy otrzymają 
odszkodowanie od strat spowodowa-
nych suszą.

– Rolnicy muszą sobie uświado-
mić, że najważniejszym zabezpie-
czeniem przed stratami spowodowa-
nymi przez niekorzystne zjawiska 
atmosferyczne jest ubezpieczanie 
upraw i zwierząt w systemie pakieto-
wym od wszystkich ryzyk, w  tym od 
suszy – podkreślił wicepremier Ko-
walczyk i  dodał, że tylko powszech-
ność ubezpieczeń pozwoli na rady-
kalną obniżkę wysokości składki. 
Rząd dopłaca do składek ubezpie-
czeniowych 65 procent, a rolnik płaci 
tylko 35 procent. – Wprowadziliśmy 
nowe przepisy, dzięki którym rol-
nik poprzez złożenie cesji w  Agencji 
Restrukturyzacji i  Modernizacji Rol-
nictwa może przypadającą mu część 
składki opłacić z przysługujących mu 
płatności bezpośrednich – mówił szef 
resortu rolnictwa. Szef resortu rolnic-
twa poinformował o  prowadzonych 
rozmowach z przedstawicielami spół-
ek nawozowych w  celu utrzymania 

produkcji i  wyraził przekonanie, że 
w  tym momencie nie możemy po-
zwolić sobie na eksport nawozów.

Wicepremier Kowalczyk wyjaśnił, 
odpowiadając na pytanie uczestnika 
posiedzenia, że dalej będzie realizowa-
ny program wsparcia hodowców trzody 

chlewnej. – W związku z tym, że rynek 
trzody chlewnej należy do tych, które 
najbardziej ucierpiały z  powodu ostat-
nich trudności, rozważam przedłużenie 
programu dopłat do loch, tylko w nieco 
mniejszym zakresie – poinformował wi-
cepremier. – Jestem za dalszym wspiera-

niem hodowców. Szczegółowo zajmuje 
się tą sprawą specjalnie do tego celu 
powołany zespół – dodał szef resortu 
rolnictwa.

Podczas pierwszego posiedzenia 
Rady Krajowej na podstawie § 48 ust. 
3 Statutu Związku przeprowadzono 
wybory do Prezydium Rady Krajowej 
NSZZ RI „Solidarność”

W skład Prezydium weszli:
1. Jacek Adamczuk
2. Stanisław Anders
3. Andrzej Babul
4. Jerzy Bednarz
5. Marek Boruc
6. Artur Konarski
7. Edward Kosmal
8. Tomasz Ognisty
9. Aleksander Tadych
10. Robert Telus
11. Adrian Wawrzyniak
12. Wojciech Włodarczyk
13. Łukasz Zbonikowski

3 czerwca 2022 r. w  siedzibie Biura 
Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” 
odbyło się pierwsze posiedzenie nowo 
wybranego Prezydium Rady Krajowej 
NSZZ RI „Solidarność”.

Podczas tego posiedzenia ukonsty-
tuowały się władze Prezydium Związ-
ku w następującym składzie:

Tomasz Obszański – Przewodniczący 
Związku
Aleksander Tadych – Zastępca 
Przewodniczącego Związku
Tomasz Ognisty – Zastępca 
Przewodniczącego Związku
Robert Telus – Zastępca 
Przewodniczącego Związku

Edward Kosmal – Zastępca 
Przewodniczącego Związku
Łukasz Zbonikowski – Sekretarz
Artur Konarski – Skarbnik
Jacek Adamczuk – członek Prezydium
Stanisław Anders – członek Prezydium
Andrzej Babul – członek Prezydium
Jerzy Bednarz – członek Prezydium

Prezydium NSZZ RI „Solidarność”
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Marek Boruc – członek Prezydium
Adrian Wawrzyniak – członek Prezy-
dium
Wojciech Włodarczyk – członek Prezy-
dium

Podczas posiedzenia Prezydium 
dyskutowało m.in. na temat trudnej 
sytuacji w  polskim rolnictwie. Oma-
wiano również plan pracy na najbliż-
sze miesiące.

W  dniu 10 czerwca Przewodniczą-
cy NSZZ RI „Solidarność” Tomasz Ob-
szański wystosował pismo do Henryka 
Kowalczyka, Wiceprezesa Rady Mini-
strów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w  związku z  tragiczną sytuacją produ-
centów trzody chlewnej o kontynuowa-
nie pomocy dla producentów loch.

NSZZ Rolników Indywidualnych „Soli-
darność” w związku z pogłębiającą się tra-
giczną sytuacją producentów trzody chlew-
nej w naszym kraju, widzi dużą potrzebę 

kolejnego wsparcia dla hodowców loch 
i prosiąt w gospodarstwach rodzinnych.

W  związku z  powyższym zwracamy 
się do Ministra Rolnictwa o  wznowienie 
programu dopłat dla rolników hodujących 
lochy.

Wdrożony program na rzecz pomocy 
hodowcom loch wspomógł utrzymanie 
stad prosiąt co jest kluczowe dla rozwoju 
polskiej hodowli trzody chlewnej.

Jako NSZZ RI „Solidarność” wnioskuje-
my o  pilne wprowadzenie długotermino-

wej pomocy tak aby rolnicy mieli gwaran-
cje wsparcia do momentu ustabilizowania 
się rynku. Czteromiesięczny okres dzia-
łania programu pomaga tylko doraźnie, 
dlatego długoterminowa pomoc mogłaby 
przyczynić się do przeciwdziałania likwi-
dacji stad podstawowych.

Interwencja NSZZ RI „Solidarność” 
na rynku trzody chlewnej

Interwencja NSZZ RI „Solidarność” 
ws. sytuacji na rynku zbóż

W  dniu 8 czerwca br. Przewodni-
czący NSZZ RI „Solidarność” Tomasz 
Obszański skierował pismo do Ministra 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Henryka Ko-
walczyka ws. sytuacji na rynku zbóż.

NSZZ Rolników Indywidualnych „Soli-
darność” z  wielkim niepokojem przyglą-
da się sytuacji dotykającej polskich rolni-
ków, którzy mają trudności ze sprzedażą 
zmagazynowanej kukurydzy i  pszenicy. 
Podmioty skupowe znacząco ograniczyły 

podaż tłumacząc się brakiem powierzchni 
magazynowej.

Otrzymujemy alarmujące informację 
od rolników, iż sytuacja ta spowodowana 
jest napływem taniego zboża z  Ukrainy, 
dlatego też mamy uzasadnione obawy, 
że taki stan rzeczy doprowadzi do dodat-
kowych spadków cen polskich wysokoja-
kościowych zbóż, co w rezultacie spowo-
duje deficyt miejsc składowania tegorocz-
nych zbiorów.

29 maja br. w Górnie odbyły się XIV 
Targi Żywności Tradycyjnej „Festiwal 
Podkarpackich Smaków” z  udziałem 
Komisarza UE ds. rolnictwa Janusza 

Wojciechowskiego. W  wydarzeniu 
uczestniczył również Przewodniczący 
NSZZ Rolników Indywidualnych „Soli-
darność” Tomasz Obszański oraz czło-

nek Jerzy Bednarz, członek Prezydium 
Związku oraz Przewodniczący Podkar-
packiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI 
„Solidarność”. To jedno z  ważniejszych 

„Festiwal Podkarpackich Smaków”
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Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego był organizatorem III Krajo-
wych Dni Pola na terenie MODR Oddział 
Poświętne w Płońsku. W imieniu Toma-
sza Obszańskiego Przewodniczącego 
NSZZ RI „Solidarność” w  wydarzeniu 
wziął udział Tomasz Ognisty, zastępca 
przewodniczącego Związku. NSZZ RI 
„Solidarność” podczas tegorocznych 
Krajowych Dni Pola wystawił także 
swoje stoisko, które odwiedził m.in. wi-
cepremier, minister rolnictwa i rozwoju 
wsi Henryk Kowalczyk.

To wyjątkowe w  skali kraju wyda-
rzenie, które służy upowszechnieniu 
innowacji w produkcji roślinnej. W tym 
roku przebiegło pod hasłem #rolnictwo-
przyszłości, podsumuje dotychczasowe 
osiągnięcia polskiego rolnictwa oraz 
zaprezentowało dobre praktyki, roz-
wiązania i  metody gospodarowania do 
zastosowania w  nowoczesnych gospo-
darstwach rolnych: ciągniki, maszyny, 
urządzenia oraz środki do produkcji rol-
niczej.

Podczas wydarzenia NSZZ RI „Soli-
darność” wystawił swoje stoisko, które 
odwiedził m.in.  wicepremier, minister 

Krajowe Dni Pola 2022

rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowal-
czyk. Podczas rozmowy z  przedstawi-
cielami Związku Wicepremier Henryk 
Kowalczyk pozytywnie odniósł się do 
pisma z dnia 10 czerwca nr. dotyczącego 
konieczności kontynuowania pomocy 
dla producentów loch. Ponadto Pan Pre-
mier Henryk Kowalczyk zapewnił, że 
odpowiednie działa w tej sprawie zosta-
ły już podjęte.

Krajowe Dni Pola odbyły się po raz 
trzeci. Zorganizował je Mazowiecki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W  ko-
lejnym roku wydarzenie odbędzie się 
w Wielkopolsce.

Więcej na stronie internetowej po-
święconej wydarzeniu: www.dnipo-
la2022.pl 

wydarzeń promujących regionalną 
żywność wysokiej jakości.

Targi żywności „Festiwal Podkar-
packich Smaków” cyklicznie odbywa 
się na stadionie w Górnie. Inicjatywa ta 
zrodziła się w 2007 roku. Współorgani-
zatorem tego przedsięwzięcia jest Sa-
morząd Województwa Podkarpackie-
go, Gmina i Miasto Sokołów Małopolski 
oraz Zakład Mięsny SMAK GÓRNO. Ta 
coroczna impreza skierowana jest do 

wszystkich wytwórców produktów 
tradycyjnych, ekologicznych i regional-
nych z  województwa podkarpackiego. 
Ma na celu ukazanie potencjału pod-
karpackich producentów produktów 
lokalnych. 

Tegoroczną edycję Festiwalu po-
przedziło spotkanie z  komisarzem Ja-
nuszem Wojciechowskim. Komisarz 
Janusz Wojciechowski podkreślał nato-
miast rolę małych gospodarstw. „Małe 

gospodarstwa rolne, takie do dwóch 
hektarów, zajmują w świecie dwanaście 
procent ziemi rolnej i  dostarczają aż 
trzydzieści pięć procent żywności. I  to 
jest właśnie powód, że jestem tutaj nie 
po raz pierwszy. Na Podkarpaciu jest po-
tencjał małych i  średnich gospodarstw 
rodzinnych. W  obliczu współczesnych 
wyzwań dla świata, małe gospodar-
stwa mają ogromne znaczenie. Co war-
to podkreślić, w  Polsce najmniejsze 
gospodarstwa powierzchniowo są na 
Podkarpaciu i  w  sąsiedniej Małopolsce 
i  to jest właśnie ten potencjał” – mówił 
komisarz.

W  programie targów znajdują się 
konkursy, degustacje produktów trady-
cyjnych, występy zespołów ludowych 
oraz kiermasz rękodzieła ludowego. 
Każdego roku targi cieszą się większą 
popularnością o  czym świadczy fakt iż 
obecnie wystawia się ponad 100 pod-
miotów.
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Pszczelarstwo to globalne bezpieczeństwo żywnościowe, 
zdrowe środowisko przyrodnicze, zachowany ekosystem 
i różnorodność biologiczna naszej planety. Rozwój gospodarki 
pasiecznej to również zrównoważony rozwój naszego rolnic-
twa oraz obszarów wiejskich. Dlatego tak ważne jest zapew-
nienie sektorowi pszczelarskiemu odpowiedniego wsparcia. 
Do rozwoju krajowego pszczelarstwa przyczynia się w dużym 
stopniu realizowany (wcześniej przez ARR, a obecnie KOWR) 
od akcesji Polski do UE mechanizm WPR „Wsparcie rynku pro-
duktów pszczelich”. Po akcesji Polski do UE do końca 2021 r. – 
realizując mechanizm wsparcia rynku produktów pszczelich – 

Polska zaliczana jest do wiodących 
producentów miodu w Unii Europej-
skiej. Do rozwoju sektora produktów 
pszczelarskich na przestrzeni ostat-
nich lat istotnie przyczyniło się szereg 
czynników, tj. dobrze rozwinięte za-
plecze dydaktyczno-naukowe, spraw-
nie funkcjonujące struktury związ-
kowe pszczelarzy, wysoka jakość 
produkowanego sprzętu pasiecznego, 
szeroka oferta asortymentowa oraz 
programy wsparcia pszczelarstwa.

rozliczono 5,3 tys. umów/projektów, w ramach których wydat-
kowano łącznie 349 mln zł. Środki przekazane branży pszcze-
larskiej w ostatnich latach przeznaczone zostały na wsparcie 
organizacji szkoleń, zakupu pszczół, sprzętu pszczelarskiego, 
leków do zwalczania warrozy i urządzeń pasiecznych, a także 
analiz jakości miodu. 

Realizacja mechanizmu przez te wszystkie lata przynio-
sła wymierne efekty w postaci wzrostu liczby rodzin pszcze-
lich w  Polsce, co jest zasługą wspólnych działań Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i środowisk pszczelarskich. War-
te podkreślenia jest znaczące obniżenie wpływu warrozy na 

PamiętajmyPamiętajmy
o pożytecznych pszczołacho pożytecznych pszczołach
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śmiertelność rojów dzięki wsparciu pszczelarzy w  zakupie 
leków, modernizacja bazy technicznej poprzez zakup sprzętu 
pszczelarskiego oraz popularyzacja rzetelnej wiedzy teore-
tycznej połączonej z praktycznymi szkoleniami pszczelarzy.

Szacuje się, że w  ramach działań realizowanych przez 
KOWR wspieranych jest średniorocznie ponad 40 tys. 
pszczelarzy, głównie z  gospodarstw rodzinnych, w  których 
prowadzi się produkcję pasieczną, wspomaganych i  repre-
zentowanych przez związki oraz stowarzyszenia pszczelar-
skie. Z  uwagi na zróżnicowane zainteresowanie projektami 
każdy kolejny trzyletni krajowy program wsparcia pszcze-
larstwa w  Polsce był modyfikowany i  dostosowywany do 
potrzeb zgłaszanych przez pszczelarzy. Największe środki 
są wydatkowane na refundację kosztów zakupu sprzętu 
pszczelarskiego oraz zwalczanie inwazji pasożytów i chorób 
pszczół, w szczególności warrozy. 

Realizowany w  2021 r. przez KOWR „Krajowy Program 
Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020–2022” jest szó-
stym zatwierdzonym przez KE programem po akcesji do UE. 
Z każdym kolejnym programem wzrasta wartość środków wy-
płaconych beneficjentom. Obserwowana jest także tendencja 
wzrostowa wykorzystania dostępnych środków finansowych. 
Świadczy to m.in. o rosnącym zapotrzebowaniu na wsparcie 
finansowe działalności pszczelarzy.

Wymiernym efektem Krajowego Programu Wsparcia 
Pszczelarstwa jest systematycznie rosnąca liczba rodzin 
pszczelich w  Polsce. W  2021 r. zgodnie z  danymi Instytutu 
Ogrodnictwa w  Puławach na terenie naszego kraju znajdo-
wało się ponad 2 miliony rodzin pszczelich wobec 1,3 miliona 
w 2012 r., co oznaczało wzrost o 57%. 

Realizowane działania skutkują coraz lepszą jakością mio-
dów i produktów pszczelich wytwarzanych przez rodzimych 
producentów. Na liście produktów tradycyjnych prowadzonej 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajdują się 92 
miody z różnych regionów Polski, a 10 polskich miodów posia-
da unijne certyfikaty produktów regionalnych i tradycyjnych.

Miód produkowany w  Polsce charakteryzuje się wysoką 
jakością, co ma istotne znaczenie w konkurowaniu z miodami 
importowanymi. Cechuje się on sezonowością sprzedaży, tzn. 
największy popyt odnotowywany jest w  okresie jesiennym 
i zimowym, natomiast największa podaż występuje w miesią-
cach letnich – od lipca do września. Z  danych pochodzących 
z organizacji pszczelarskich wynika, że w ostatnich pięciu la-
tach 2017-2021 produkcja miodu pszczelego w Polsce wahała 
się od blisko 13 tys. ton do ponad 22 tys. ton. Pomimo systema-
tycznego wzrostu populacji pszczół w  Polsce zbiory uzależ-
nione są przede wszystkim od warunków pogodowych oraz 
od kondycji pszczół. 

Do dalszego rozwoju krajowego sektora pszczelarskiego 
niezbędne poprawianie pozycji rynkowej polskiego miodu 
i  produktów pszczelich, podejmowanie odpowiedzialnych 
decyzji zakupowych przez konsumentów, odpowiednie 
oznakowanie produktów przez pszczelarzy, promocja krajo-
wego miodu i produktów pszczelich w kraju (m.in. poprzez 
informację na etykiecie PRODUKT POLSKI) oraz dywersy-
fikacja i rozwijanie zasięgu kanałów dystrybucji (w tym po-
przez rozwój sprzedaży bezpośredniej i  rolniczego handlu 
detalicznego – RHD). Niezastępowalna wartość pszczół, jako 
zapylaczy dla całego ekosystemu w Polsce jest szacowana na 
kwotę około 5 mld zł.



www.solidarnoscri.pl

12 INFORMACJEmaj - czerwiec 2022

Polityka spójności finansuje reali-
zację celów strategicznych na terenie 
całego kraju. Jest adresowana horyzon-
talnie do wszystkich obszarów, w  tym 
także obszarów wiejskich. Samorządy 
gmin wiejskich i  miejsko–wiejskich 
oraz mieszkańcy wsi (w  tym również 
rolnicy) będą beneficjentami wsparcia 
realizowanego w ramach krajowych lub 
regionalnych programów współfinanso-
wanych ze środków polityki spójności.

Każdy z  programów będzie realizo-
wał założenia Umowy Partnerstwa dla 
realizacji Polityki Spójności 2021-2027 
w  Polsce, która określa kontekst strate-
giczny wykorzystania polityki spójności 
w  wymiarze tematycznym i  terytorial-
nym. Umowa Partnerstwa wskazuje 
również podział środków przyznanych 
na realizację programów krajowych i re-
gionalnych na lata 2021-2027 w oparciu 
o obowiązujące ramy finansowe UE.

W dniu 30 listopada 2021 r. Rada Mi-
nistrów przyjęła projekt Umowy Part-
nerstwa dla realizacji Polityki Spójności 
2021-2027. Dokument ten został prze-
kazany do oceny Komisji Europejskiej 
w dniu 15 grudnia 2021 r.

W  odniesieniu do poprzednich po-
stanowień Umowy Partnerstwa w  no-
wej Umowie Partnerstwa na lata 2021-
2027 zwiększono blisko dwukrotnie 
wartość przewidywanej alokacji na 
rzecz dedykowanych instrumentów 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. 
Będzie to ok. 10 mld euro w  formie 
dedykowanych instrumentów w  pro-
gramach krajowych i  regionalnych na 
działania na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich.

Strategia na rzecz Odpowiedzialne-
go Rozwoju do 2020 roku (z perspekty-
wą do roku 2030 – SOR), została przyjęta 
przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. 
i  pełni rolę średniookresowej strategii 
rozwoju kraju – określa podstawowe 

uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju 
kraju w  wymiarze społecznym, gospo-
darczym, regionalnym i przestrzennym 
w perspektywie roku 2030. Strategia ta 
zakłada zwiększenie koncentracji po-
lityki regionalnej na obszarach proble-
mowych i  potencjałach terytorialnych 
obszarów miejskich i wiejskich.

Zgodnie z  SOR 2030 w  polskiej 
przestrzeni można wyróżnić skupiska 
gmin wiejskich i  powiązanych z  nimi 
funkcjonalnie małych miast zagrożo-
nych trwałą marginalizacją, na których 
występuje kumulacja problemów spo-
łecznych i  ekonomicznych (głównie 
w  pasie północnej i  wschodniej części 
kraju). Problemy te są efektem nieko-
rzystnej struktury powierzchniowej 
gospodarstw rolnych, niskiej wartości 
nakładów kapitałowych, deficytów in-
stytucjonalnych i finansowych.

SOR określa dwa główne typy te-
rytoriów stanowiących obszary stra-
tegicznej interwencji państwa dla któ-
rych wsparcie powinno zostać również 
uwzględnione na poziomie regional-
nym obszary zagrożone trwałą margina-
lizacją oraz miasta średnie tracące funk-
cje społeczno-gospodarcze.

Obszary wiejskie w dużym zakresie 
należą do ww. Obszarów Strategicznej 
Interwencji (tzw. OSI) zidentyfikowa-
nych w  SOR 2030 i  Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego (KSRR) jako ob-
szary zagrożone trwałą marginalizacją 
bądź też leżące w obszarach funkcjonal-
nych miast średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze. Zgodnie z  za-
pisami Umowy Partnerstwa 2021-2027 
obszary te będą wspierane w  ramach 
programów współfinansowanych ze 
środków polityki spójności na preferen-
cyjnych warunkach.

Instrumentami, z  których wspiera-
ne będą obszary wiejskie, są: Rozwój 
Kierowany przez Społeczność (RLKS), 

który głównie skupia się na animacji 
lokalnych społeczności oraz rozwijaniu 
współpracy i  sieciowaniu Lokalnych 
Grup Działania (LDG), Inny Instrument 
Terytorialny (IIT), przeznaczony dla 
wszystkich typów obszarów, oraz Zin-
tegrowane Inwestycje Terytorialne 
(ZIT). Natomiast jeśli chodzi o  progra-
my realizujące Umowę Partnerstwa, to 
są to: Fundusze Europejskie na Infra-
strukturę, Program FEnIKS na klimat 
i  środowisko (ok. 24 mld euro) – finan-
sowany z  Funduszu Spójności (FS) 
oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Fundusze Euro-
pejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 
(FENG) (ok. 8 mld euro) – finansowane 
z  Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Fundusze Europejskie 
na Rozwój Społeczny (FERS) (nieco po-
nad 4 mld euro) – finansowane w całości 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus (EFS+), Fundusze Europejskie na 
Rozwój Cyfrowy (FERC) – prawie 2 mld 
euro, Fundusze Europejskie dla Polski 
Wschodniej (FEPW) (ponad 2,5 mld 
euro) jako kontynuacja wsparcia makro-
regionu Wschodniej Polski realizowane 
w  dwóch ostatnich perspektywach UE 
2007-2013 oraz 2014-2020 oraz Pomoc 
Techniczna dla Funduszy Europejskich 
(PTFE). Dodatkowo wsparcie przewi-
dziane jest w  ramach programów re-
gionalnych (do chwili obecnej podpi-
sano kontrakty programowe dla 6 wo-
jewództw: podkarpackiego, łódzkiego, 
wielkopolskiego, opolskiego, lubelskie-
go i  świętokrzyskiego). Również w  ra-
mach Programu INTERREG (wszystkie 
dziesięć programów), Programu Fundu-
szy Europejskich dla Rybactwa (PFER) 
oraz Europejskiej Pomocy Żywnościo-
wej (FEPŻ) możliwe jest wsparcie roz-
woju obszarów wiejskich.

Na kolejnym posiedzeniu Komi-
sja przeprowadziła pierwsze czytanie 

Z prac sejmowej komisji rolnictwa
W dniu 24 maja br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji na temat wsparcia ob-
szarów wiejskich i rolnictwa ze środków programów polityki spójności w perspektywie 2021-2027 
w formie dedykowanych instrumentów na działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, o których 
mowa w Umowie Partnerstwa dla Realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce – stan prac nad do-
kumentami oraz zakres wsparcia. Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi – Rafał Romanowski.



www.solidarnoscri.pl

13INFORMACJE maj - czerwiec 2022

i  rozpatrzyła rządowy projekt ustawy 
o  zmianie ustawy o  krajowym syste-
mie ewidencji producentów, ewiden-
cji gospodarstw rolnych oraz ewiden-
cji wniosków o  przyznanie płatności 
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 
2247). Uzasadnienie projektu przedsta-
wił podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi – Krzysztof 
Ciecióra.

Projekt ma na celu wprowadzenie 
przepisów umożliwiających m.in.: elek-
troniczne składanie wniosku o  wpis do 
ewidencji producentów; sporządzanie 
elektronicznych kopii dokumentów; 
prowadzenie postępowań ze skopiowa-
nymi elektronicznie dokumentami oraz 
z  elektroniczną kopią dokumentów; 
elektroniczne składanie wniosku o  wy-
płatę oraz wniosku o przyznanie pomo-
cy, tzw. wniosku transferowego, w  ra-
mach działań zalesieniowych objętych 
PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013.

Komisja przyjęła poprawki, które 
m.in. zakładały:
• wprowadzenie nowego przepisu 

mającego na celu pozostawienie 
kwoty 500 mln zł z nadwyżki środ-
ków finansowych Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa i pozostawie-
nie ich do realizacji zadań Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa takich 
jak pożyczki na zakup środków pro-
dukcji, w tym nawozów, nabawienia 
udziałów w spółkach prawa handlo-
wego i  w  nabywania gruntów rol-
nych,

• rozszerzenie zakresu celów, na które 
mogą być przekazane jednostkom 
samorządu terytorialnego nierucho-

mości wchodzące w  skład Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Komisja Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 

na posiedzeniu w  dniu 8 czerwca br. 
wysłuchała „Informacji Wiceprezesa 
Rady Ministrów, Ministra Aktywów 
Państwowych Pana Jacka Sasina oraz 
Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Henry-
ka Kowalczyka w sprawie utworzenia 
Krajowej Grupy Spożywczej”.

Program stworzenia Polskiego Hol-
dingu Spożywczego powstał w  2015 
roku i  od tamtego czasu jego budowa 
pochłonęła kilkaset milionów złotych. 
Holding w  założeniu miał być regula-
torem cen na rynku produktów rol-
nych. Wnioskodawcy chcieli uzyskać 
informacje o: kosztach jakie zostały 
poniesione i jakie są jeszcze planowane, 
podmiotach docelowo włączonych do 
holdingu, majątku i kapitale jakim będą 
dysponować.

W  odpowiedzi informację przed-
stawili: podsekretarz stanu w  Minister-
stwie Aktywów Państwowych – Andrzej 
Śliwka oraz sekretarz stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi – Rafał 
Romanowski.

Celem powstania holdingu jest kon-
solidacja spółek z branży rolno-spożyw-
czej i stworzenie na bazie zasobów Skar-
bu Państwa silnego podmiotu (grupy 
kapitałowej), który przyczyni się do roz-
woju polskiego rolnictwa i  przemysłu 
spożywczego, a  w  konsekwencji wpły-
nie na wzmocnienie pozycji konkuren-
cyjnej na krajowych i  międzynarodo-
wych rynkach żywnościowych. Dzięki 
przeprowadzonej konsolidacji Krajowa 

Grupa Spożywcza S.A. rozwijać się bę-
dzie w  czterech nowych segmentach: 
nasiennym, produkcji skrobi, zbożowo-
-młynarskim i produkcji rolnej. Obecnie 
w skład Krajowej Grupy Spożywczej S.A. 
wchodzi 15 spółek.

Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
wspierając realizację powstania holdin-
gu, podjął działania umożliwiające prze-
kazanie udziałów spółek Zasobu Wła-
sności Rolnej Skarbu Państwa, wyłonio-
nych do konsolidacji w ramach Krajowej 
Grupy Spożywczej. W  dniu 6 stycznia 
2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 
listopada 2021 r. o zmianie ustawy o go-
spodarowaniu nieruchomościami rolny-
mi Skarbu Państwa, która wprowadziła 
przepisy umożliwiające przekazanie 
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa praw z akcji lub udziałów w spół-
kach mających wejść w skład holdingu. 
Do dnia dzisiejszego przekazano udziały 
7 spółek.

W  dyskusji zwracano uwagę na za-
kres planowanych działań holdingu, 
które mogą być niewystarczające jeśli 
chodzi o  możliwość stabilizacji rynku – 
działania Holdingu powinny być znacz-
nie zwiększone jeśli chodzi o produkcję 
zwierzęcą. Pytano również o  kwestuje 
własności ziemi i zasad gospodarowania 
nią w ramach holdingu.

W  odpowiedzi przedstawiciele rzą-
du m.in. stwierdzili, że jeśli chodzi o zie-
mie którą holding ma zarządzać to nie 
ma obaw o jej wyprzedaż, gdyż holding 
będzie gospodarował ziemia dzierża-
wioną od Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa.
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W  dniach 16-17 czerwca br. odby-
ły się posiedzenia Prezydium Copa 
Cogeca, w  którym uczestniczył Prze-
wodniczący NSZZ RI „Solidarność” 
Tomasz Obszański oraz Jerzy Chróści-
kowski, członek Rady Krajowej NSZZ 
RI „Solidarność”. Głównym tematem 
posiedzenia była wymiana poglądów 
z  Pascalem Canfin (przewodniczącym 
Komisji ds. środowiska, zdrowia pu-
blicznego i bezpieczeństwa żywnościo-
wego w PE) na temat wkładu rolników 
i  spółdzielni rolniczych w  walkę ze 
zmianami klimatu, a przede wszystkim 
w zakresie obecnie omawianych tema-
tów: „Fit for 55”, rolnictwo regenera-
tywne i wylesianie.

Pan Canfin podkreślił, że najważ-
niejsze w  działaniach wspierających 
rolnictwo, są dla Komisji parlamentar-
nej trzy obszary – dochód rolnika, co 
jest absolutnym priorytetem, zapew-
nienie równych szans (zapobieganie 
nieuczciwej konkurencji) oraz tzw. 
umowy lustrzane w umowach między-
narodowych. Konieczna jest transfor-
macja rolnictwa. Jest to o  tyle trudne, 
że stoi przed nim konieczność działa-
nia w  ciągle zmieniających się warun-
kach zarówno ekonomicznych (woj-
na na Ukrainie), jak i  klimatycznych 

(coraz bardziej gwałtowne anomalie 
klimatyczne susza, burze, powodzie). 
Stoimy przed koniecznością zarówno 
transformacji energetycznej (do 2030 
r ma być 45% energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych, obecnie jest 
ok 22%), jak i  kwestii rolnictwa wę-
glowego. Niezbędna jest rozbudowa 
agrowoltaiki – panele można instalo-
wać np. na terenach odłogowanych, 
budynkach gospodarczych. Energia 

odnawialna powinna powstawać też 
w  gospodarstwach rolnych – powinna 
być wartością dodaną. Jednym z  prio-
rytetów jest zmniejszenie ilości stoso-
wanych środków ochrony roślin. Trze-
ba tworzyć ekosystemy, takie obszary 
mokre, żywopłoty przywracać torfo-
wiska, łąki. Aby zachęcić rolników do 
stosowanie się do nowych wymagań, 
konieczne jest wprowadzanie zachęt 
ekonomicznych oraz wsparcie ze stro-
ny instytutów badawczych oraz nauko-
wych w badaniach nad nowymi rodza-
jami mniej szkodliwych nawozów czy 
środków ochrony roślin.

Po wystąpieniu Pascala Canfin, 
głos zabrali uczestnicy prezydiów, któ-
rzy podzielili się z nim swoimi uwaga-
mi i  wątpliwościami. Podkreślono, że 
odrzucenie na posiedzeniu plenarnym 
Parlamentu Europejskiego niektórych 
nierealistycznych propozycji Komisji 
ENVI (cel +50 mln ton emisji dwu-
tlenku węgla do 2030 r. i  cele cząst-
kowe) to krok w dobrym kierunku, ale 
w  przypadku mechanizmu dostoso-
wania granicy emisji dwutlenku węgla 
włączenie nawozów spowoduje nowe 
zakłócenia na rynku dla sektorów niż-
szego szczebla, takich jak rolnictwo, 
ponieważ nie są one objęte. Włączenie 

Posiedzenie Prezydium 
Copa-Cogeca
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to spowoduje dalszy wzrost cen, pod-
nosząc koszty produkcji rolnej w  Eu-
ropie, jednocześnie zwiększając kon-
kurencyjność i  atrakcyjność importu 
żywności. Zwrócono uwagę, że prze-
widywany roczny koszt rekultywacji 
przyrody to ponad 7 mld euro (w tym 
Polska ponad 545 mln euro) i koniecz-
ne jest zapewnienie odpowiedniego 
finansowania.

Kolejny temat wymagający podję-
cia działań to IED (dyrektywa  o  emi-
sjach przemysłowych) i  rolnictwo wę-
glowe. Społeczność rolnicza jest bardzo 
zaniepokojona potencjalnym kompen-
sowaniem przez branżę kredytów na 
uprawę dwutlenku węgla. Propozycja 
Komisji dotycząca zmiany dyrektywy 
IED będzie miała niewyobrażalne skut-
ki gospodarcze i finansowe dla sektora 
bydła, trzody chlewnej i drobiu. Jednak 
żadne podobne lub równoważne środ-
ki nie zostały przewidziane dla impor-
towanej żywności, co stawia europej-
skie rolnictwo w  niekorzystnej sytu-
acji. Coraz większym problem jest po-
stępująca urbanizacja. Ziemi uprawnej 
jest coraz mniej, a  jeszcze dodatkowo 
wymaga się od rolników przeznaczenie 
jej części na cele środowiskowe.

Trzeba chronić rolników, którzy 
już wprowadzili zmiany związane np. 
z  ilością i  jakością stosowanych pesty-
cydów. Nie można wszystkich oceniać 
jedną miarą. Są kraje, które już mają 
niskie zużycie pestycydów (poniżej 
średniej unijnej) i  wymaganie od nich 
wprowadzenia takich samych ograni-
czeń (50%) jak dla krajów stosujących 
pestycydy na dużo większą skalę, jest 
niesprawiedliwe.

Na zakończenie pierwszego dnia 
obrad, Sekretariat Copa Cogeca poin-
formował o  stanie negocjacji umów 
handlowych pomiędzy Unią a N.Zelan-
dią (brak widocznych postępów) oraz 
potencjalnych problemów w  relacjach 
z  Wlk. Brytanią w  wyniku zapowiedzi 
Brytyjczyków unieważnienia protoko-
łu irlandzkiego.

Poruszono również temat doty-
czący ASF – pojawiły się nowe przy-
padki we Włoszech i  Niemczech. 
Władze krajów podejmują działania 
na rzecz wyeliminowania nowych 
ognisk choroby.

W  drugim dniu posiedzenia Pani 
Catherine’ą Geslain-Laneelle (dyrek-
torka ds. weterynarii i zdrowia roślin, 
kwestii żywnościowych i  leśnictwa 
- Rada Sekretariatu) przedstawiła on-
line krótką informację na temat dzia-
łań FARM (Misja na rzecz odporności 
żywności i  rolnictwa), francuskiej 
inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa 
żywnościowego i  skoordynowanych 
z  organizacjami międzynarodowymi 
działań w tym obszarze.

Zgodnie z  przewidywaniami or-
ganizacji międzynarodowych (FAO, 
ONZ), a ostatnio Rada Szefów Państw 

UE, konsekwencje wojny rosyjskiej 
są odczuwalne na całym świecie. 
W  związku z  nią rosną ceny żywno-
ści, spychając ludzi w  ubóstwo i  pro-
wadząc do destabilizacji całych re-
gionów. Ukraina i  Rosja odpowiadają 
za 30% ogólnoświatowej produkcji 
pszenicy; 55% ogólnoświatowej pro-
dukcji oleju słonecznikowego. Wiele 
państw (przede wszystkim państwa 
Magrebu i w ogóle Afryki) są w ponad 
50% zależne od pszenicy pochodzą-
cej z  Rosji i  Ukrainy. Obserwujemy 
obecnie rekordowo wysokie ceny 
żywności, paliwa i nawozów. 

Przewodniczący Copa-Cogeca wy-
stosowali pismo do Komisji Europej-
skiej i Rady w którym zwrócili uwagę 
na to, jak ważne jest podjęcie nie-
zbędnych kroków w  celu zapewnie-

nia dostaw żywności do najbardziej 
poszkodowanych na Ukrainie i  na 
świecie, przy jednoczesnym udostęp-
nieniu wszystkich istniejących narzę-
dzi w celu wsparcia unijnego sektora 
rolno-spożywczego.

Następnie prezydium zajęło się 
przedstawieniem dokumentów do 
zaakceptowania przez uczestników 
Prezydium.

Członkowie Copa przygotowali 
także projekt oświadczenia na temat 
unijnych celów w zakresie odbudowy 
zasobów przyrodniczych. Cele w  za-
kresie odbudowy zasobów przyrodni-

czych oraz udostępnienie propozycji 
przepisów dotyczących odbudowy 
zasobów przyrodniczych zostały za-
planowane na 22 czerwca 2022 roku. 
Antycypując, Sekretariat przygotował 
i udostępnił refleksję, w której przed-
stawił punkt widzenia Copa-Cogeca 
na projekt, który wyciekł i  który do 
niego dotarł. Zwrócono w nim uwagę 
na 4 najważniejsze kwestie, które są 
w  tej nadchodzącej propozycji pro-
blematyczne dla Copa-Cogeca. Oto 
one: nierealistyczne cele nałożone na 
rolników i  leśników, zwłaszcza jeśli 
chodzi o  torfowiska i  ekosystemy le-
śne; Unii brakuje jasnego i  spójnego 
wsparcia finansowego dla odbudowy 
zasobów przyrodniczych i  powinna 
rozważyć stworzenie bardziej specja-
listycznych instrumentów finanso-
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wych; przepisy w zakresie odbudowy 
powinny być wprowadzone w formie 
dyrektywy a  nie rozporządzenia, 
dzięki czemu pozwalałyby na więk-
szą elastyczność; wszelka przyszła 
legislacja musi uwzględniać i chronić 
prawo własności.

Kolejnym punktem posiedzenia 
była kwestia handlu międzynarodo-
wego oraz sytuacji rynkowej przede 
wszystkim w  związku z  rosyjską in-
wazją na Ukrainę. Rosyjska inwazja 
na Ukrainę bardzo poważnie odbiła 
się na handlu produktami rolno-spo-
żywczymi, doprowadziła do wzrostu 
kosztów produkcji (np. energii), ogra-
niczyła dostęp do środków produkcji 
(nawozów, surowców do produkcji 
paszy), a  także wpłynęła na bezpie-
czeństwo żywnościowe i cenową do-
stępność żywności. 

UE i  Zjednoczone Królestwo na-
dal prowadzą negocjacje w  kwestii 
propozycji Komisji dotyczącej dosto-
sowanych do potrzeb rozwiązań uła-
twiających przepływ dóbr z  Wielkiej 
Brytanii do Irlandii Północnej. Rząd 
Zjednoczonego Królestwa zasygnali-
zował, że będzie chciał wprowadzić 
przepisy, które zmienią elementy 
zawarte w  protokole dla Irlandii Pół-
nocnej. Rząd stoi na stanowisku, że 
preferowanym rozwiązaniem jest to 
wynegocjowane, ale jednocześnie 
będzie kontynuował rozmowy z  UE. 
Copa-Cogeca wniosła wkład w  prace 
przygotowawcze Komisji dotyczą-
ce ostatecznej oferty rynkowej dla 
Nowej Zelandii, której celem ma być 
zawarcie w  najbliższych tygodniach 
porozumienia.

Odbyła się również wymiana po-
glądów na temat aktualnych informa-
cji dotyczących WPR - w tym na temat 
długoterminowej wizji dla obszarów 
wiejskich oraz propozycji rozporzą-
dzenia SAIO (Statystyki dotyczącej na-
kładów i produkcji w rolnictwie). Gru-
pa robocza ds. WPR nadal prowadzi 
prace w zakresie porównywania krajo-
wych planów strategicznych. W czasie 
ostatniego posiedzenia skupiono się 
na rolnictwie ekologicznym, równości 
płci, interwencjach sektorowych oraz 
na nowych przepisach w  zakresie or-
ganizacji producenckich.

20 maja br. Komisja opublikowała 
propozycję rozporządzenia pozwala-
jącego, aby niewykorzystane środki 
z  Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) na lata 2021 i 2022, do 5% 
programowania państw członkow-
skich, zostały wypłacone w  zryczł-
towanej wysokości rolnikom oraz 
małym i  średnim przedsiębiorstwom 
zajmujących się przetwórstwem (itp.), 
aby pomóc im pokonać trudności 
związane z płynnością finansową. Wy-
płaty nie będą przekraczać 15 tysięcy 
euro dla rolnika i 100 .tysięcy 000 dla 
MŚP. Płatność musi być zrealizowana 
przed 15 października 2023.

Długoterminowa wizja 
dla obszarów wiejskich

Po udostępnieniu informacji na 
temat długoterminowej wizji dla ob-
szarów wiejskich, pod koniec 2021 
roku Parlament Europejski urucho-
mił inicjatywę pakt na rzecz obsza-
rów wiejskich. 

Pakt na rzecz obszarów wiej-
skich będzie stanowić wspólne ramy 
umożliwiające zaangażowanie oraz 
współpracę szerokiego zakresu pod-
miotów (na poziomie unijnym, krajo-
wym, regionalnym i  lokalnym). Copa 
i  Cogeca dołączyły do społeczności 
„Pakt na rzecz obszarów wiejskich” 
na początku maja. 

SAIO
Informacje na temat aktualnej sy-

tuacji w zakresie propozycji dotyczą-
cej rozporządzenia w  w  sprawie sta-
tystyk dotyczących nakładów i  pro-
dukcji w rolnictwie (SAIO).

Po przyjęciu sprawozdania Parla-
mentu Europejskiego oraz mandatu 
Rady, 2 lutego 2022 roku prawodaw-
cy rozpoczęli rozmowy trójstronne 
dotyczące SAIO . Druga część rozmów 
trójstronnych odbyła się 28 kwietnia, 
a trzecia 2 czerwca. 

Tematy, które zostały poruszone 
w czasie ostatnich rozmów trójstron-
nych dotyczyły okresu przejściowego 
dla zbierania danych na temat środ-
ków ochrony roślin, produktów bio-
bójczych, leków weterynaryjnych, 

danych na temat [rolnictwa] ekolo-
gicznego, zbierania danych ad-hoc, 
klauzul ochronnych.

Wg uzyskanych informacji, osią-
gnięto porozumienie w  następują-
cych kwestiach: środków ochrony 
roślin, rolnictwa ekologicznego oraz 
europejskiego finansowania w czasie 
okresu przejściowego. 

Podczas posiedzenia dyskutowa-
no również nad kwestią dotyczącą 
pakietu Fit for 55. Parlament Euro-
pejski głosował nad pakietem „Fit for 
55” podczas zeszłotygodniowej sesji 
plenarnej (6-9 czerwca). Głosowania 
zakończyły się odesłaniem 3 kluczo-
wych propozycji dotyczących mecha-
nizmu wyrównywania cen na granicy 
z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), 
systemu handlu uprawnieniami do 
emisji (ETS) oraz społecznego fundu-
szu klimatycznego (SCF) z  powrotem 
do komisji przedstawiających propo-
zycje. Przyjęto propozycje dotyczące 
LULUCF i  wspólnego wysiłku reduk-
cyjnego. Jeśli chodzi o sektor LULUCF, 
to przyjęto ambitny cel ogólny zapro-
ponowany przez Komisję Europejską 
- 310 mln ton wychwycone do 2030 
r., ale usunięto nierealistyczną propo-
zycję Komisji ENVI dotyczącą dodat-
kowych 50 mln ton dwutlenku wę-
gla wychwyconych do 2030 r. dzięki 
rolnictwu regeneratywnemu, a  także 
cele częściowe dla rolnictwa w  zakre-
sie emisji gazów cieplarnianych netto 
z  pól uprawnych, użytków zielonych 
i  terenów podmokłych na poziomie 
UE. To ostatnie jest dobra wiadomo-
ścią i  pokrywa się z  2 kluczowymi 
wnioskami Copa-Cogeca. 

Po zakończeniu obrad Prezydium 
odbyło się spotkanie delegacji NSZZ 
Solidarność RI w  składzie: Senator 
Jerzy Chruścikowski oraz Przewodni-
czący Tomasz Obszański, z  Christia-
ne Lambert, Przewodniczącą COPA 
oraz francuskiej Narodowej Federacji 
Związków Rolników FNSEA. Tema-
tem rozmów było kontynuowanie 
współpracy pomiędzy polską i  fran-
cuską organizacjami. NSZZ Solidar-
ność RI została zaproszona przez 
FNSEA do Francji na dalsze rozmowy. 
Ustalono wstępną datę spotkania na 
jesień 2022.



www.solidarnoscri.pl

17KARTKI Z KALENDARZA maj - czerwiec 2022

Tablica pamiątkowa, ufundowana 
przez IPN, została odsłonięta w  ubie-
głym roku na budynku „Dom Chłopa” 
przy placu Powstańców Warszawy, 
podczas oficjalnych obchodów 40. rocz-
nicy rejestracji NSZZ RI „Solidarność” 
- pierwszego niezależnego związku rol-
niczego w Polsce.

* * *
Powstanie „Solidarności” było jed-

nym z  najważniejszych wydarzeń koń-
ca XX w. na świecie. Od samego począt-
ku wspierali ją polscy rolnicy. Rejestru-
jąc NSZZ „Solidarność”, komuniści nie 
zgodzili się na rejestrację podobnego 
związku rolników. Jego statut został zło-
żony w Sądzie Wojewódzkim w Warsza-
wie już 24 września 1980 r.

Wśród najważniejszych postulatów 
ludności wiejskiej znalazły się
• prawo do swobodnego zrzeszania 

się w niezależnych związkach zawo-
dowych

• poszanowanie przez komunistycz-
ne władze prawa do własności ziemi

• swobodny obrót własnością ziem-
ską

• zrównanie w  prawach gospodarstw 
rolników indywidualnych z  uprzy-
wilejowanymi dotąd państwowymi 
gospodarstwami rolnymi (PGR)

• ujednolicenie praw socjalnych na 
wsi i w mieście

• reforma szkolnictwa wiejskiego
• poszanowanie wolności religijnej

29 grudnia 1980 r. w  Ustrzykach 
Dolnych rozpoczął się chłopski protest, 
a 5 stycznia 1981 r. w Rzeszowie rozpo-
częła się okupacja siedziby Wojewódz-
kiej Rady Związków Zawodowych. Na 
przełomie stycznia i  lutego kilkanaście 
osób podjęło głodówkę w  kościele św. 
Józefa w  Świdnicy. Jednym z  postu-
latów protestujących była rejestracja 
niezależnego związku zawodowego 
rolników. Co prawda 10 lutego komuni-

styczny Sąd Najwyższy odrzucił wnio-
sek o rejestrację „Solidarności” rolników, 
jednak wkrótce (18/20 lutego) protesty 
doprowadziły do podpisania tzw. poro-
zumień rzeszowsko-ustrzyckich. Były 
one ostatnim – po Gdańsku, Szczecinie, 
Jastrzębiu-Zdroju, Dąbrowie Górniczej 
– porozumieniem społecznym zawar-
tym w latach 1980-81. W reakcji na stały 
sprzeciw reżimu w  sprawie rejestracji 
związku zawodowego rolników w mar-
cu w  Poznaniu doszło do zjednoczenia 
istniejących już niezależnych organiza-
cji chłopskich, które przyjęły wspólną 
nazwę NSZZ Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”. Działania rolników były 
systematycznie wspierane przez NSZZ 
„Solidarność” oraz hierarchię kościelną. 
Prymas Stefan Wyszyński wielokrotnie 
spotykał się z  liderami „chłopskimi” 
oraz osobiście interweniował u  komu-
nistycznych władz, popierając dążenia 
ludności wiejskiej.

Obchody 41. rocznicy rejestracji NSZZ 
Rolników Indywidualnych „Solidarność” – 
Warszawa, 12 maja 2022
12 maja 2022 w Warszawie, przy tablicy upamiętniającej Niezależny Samorządny Związek Zawodo-
wy Rolników Indywidualnych „Solidarność” odbyła się uroczystość w 41. rocznicę rejestracji rolniczej 
„Solidarności”. W uroczystości wziął udział zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz 
Szpytma, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Tomasz Obszański oraz była 
przewodnicząca NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Pani Poseł na Sejm RP Teresa Hałas. 
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W  walce przeciwko powstaniu rol-
niczego związku zawodowego komuni-
styczna władza doprowadziła do słyn-
nego kryzysu bydgoskiego. Jako protest 
wobec brutalnych działań reżimu 27 
marca 1981 r. miał miejsce największy 
strajk w  Polsce. Uczestniczyło w  nim 
ok. 11 mln osób, a więc nawet więcej niż 
wynosiła liczba członków „Solidarno-
ści”. Dopiero ten zdecydowany protest 
wszystkich środowisk patriotycznych 
w  całej Polsce wymusił rejestrację 12 
maja 1981 r. Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”. Wielu 
specjalistów ocenia ten sukces także 
jako ostatnie społeczne dzieło prymasa 
Wyszyńskiego. Swojego oburzenia nie 
kryli natomiast komuniści moskiew-
scy. „Kania obiecał, że się nie poddacie, 
że nie zarejestrujecie »Solidarności 
wiejskiej«. [...] A  jednak skapitulowano. 
W  jakiej postawiliście nas sytuacji?” – 
huczał członek sowieckiego Politbiura 
Michaił Susłow.

Polska „Solidarność” była iskrą, któ-
ra dała początek upadkowi sowieckiego 

imperium oraz uzależnionych państw 
komunistycznych na czterech kon-
tynentach. Przebudowie uległ świat 
ukształtowany przez „zimną wojnę” po 
1945 r. Efektem było wyzwolenie się 
wielu państw spod zależności i okupacji 
Związku Sowieckiego od Litwy, Łotwy 
i  Estonii po Gruzję. Dzięki przełomowi 

zapoczątkowanemu przez „Solidar-
ność” stało się także możliwe zjedno-
czenie Niemiec. Polska „Solidarność” to 
triumf pokojowej siły ducha nad mate-
rialistycznym komunistycznym impe-
rium zła.

Źródło: ipn.gov.pl
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Kończy się proces konsolidacji bran-
ży rolno-spożywczej, którego efektem 
jest powstanie Krajowej Grupy Spożyw-
czej. Podmiot ten daje nowe szanse roz-
wojowe dla sektora rolno-spożywczego 
w  Polsce. Krajowa Grupa Spożywcza 
powstała na bazie Krajowej Spółki Cu-
krowej S.A., jej zasobach, zapleczu oraz 
strukturach i wokół której, w pierwszej 
kolejności budowane są następujące 
segmenty działalności: cukrowy, sło-
dyczy, zbożowo-młynarski, nasienny, 
skrobiowy oraz rolny.

– Silna grupa spożywcza, która sta-
je się faktem, będzie dużym graczem na 
rynku spożywczym i uniezależni naszych 
producentów od zachodnich koncernów. 
Obecne wydarzenia wyraźnie pokazu-
ją, jak istotna jest niezależność. Budowa 
silnych koncernów jest tym kierunkiem, 
który chcemy realizować w ramach kon-
solidacji spółek skarbu państwa – podkre-
śla Jacek Sasin, wicepremier, minister 
aktywów państwowych.

Krzysztof Kowa, prezes Krajowej 
Grupy Spożywczej, wyjaśnia: – Krajo-
wa Grupa Spożywcza powstaje na bazie 
Krajowej Spółki Cukrowej, jej aktywów 
oraz zaplecza administracyjnego. Tym 
samym budowa holdingu była spójna ze 
Strategią Grupy Kapitałowej KSC, któ-
rej celem wiodącym jest dywersyfikacja 
działalności w celu uodpornienia Grupy 
na rozmaite wydarzenia gospodarcze.

Krajowa Grupa Spożywcza ma wie-
le ambitnych i realnych celów. Staje się 
jednym z  ważniejszych podmiotów 
przetwórczych i  handlowych oraz ma 
dawać rolnikom godziwe wynagrodze-
nie za produkty rolne. Bezpieczeństwo 
żywnościowe i  wsparcie polskiego rol-
nictwa to fundamenty polityki rządu. 
Budowa Grupy daje silne podstawy 

do stworzenia bardziej efektywnego 
z  punktu widzenia producentów rol-
nych przetwórstwa rolno-spożywcze-
go, które wspiera sprzedaż rodzimych 
towarów. 

– Szacowane przychody Krajowej 
Grupy Spożywczej będą oscylować na 
poziomie blisko 3,5  mld  zł rocznie, co 
będzie stanowić wzrost o  ponad 35% 
w stosunku do przychodów KSC. Krajo-
wa Grupa Spożywcza będzie pozytywnie 
wpływać na polski rynek rolno-spożyw-
czy. Na tym rozwiązaniu skorzystają za-
równo rolnicy, plantatorzy, jak i  grupy 
producenckie. A  pozytywne efekty od-
czujemy my wszyscy – konsumenci – oce-
nia wicepremier Sasin. 

W  obliczu dramatu za naszą 
wschodnią granicą: głodu wśród lu-
dzi, strzelania do rolników, niszczenia 
sprzętów rolniczych, braku rąk do pracy 
oraz niedoborów paliwa w  tamtejszym 
rolnictwie, ale także z  uwagi na ciągle 
rosnącą populację ludzkości zapewnie-
nie społeczeństwu odpowiedniej ilości 
żywności już teraz staje się zadaniem 
o najwyższym priorytecie.

Dr Mariusz Hamulczuk z  SGGW 
określa bezpieczeństwo żywnościo-
we jako jeden z  głównych czynników 
leżących u  podstaw stworzenia Krajo-
wej Grupy Spożywczej: – W  obecnych 
warunkach gospodarczo-politycznych 
zapewnienie bezpieczeństwa żywnościo-
wego wydaje się logiczne. Wojna na Ukra-

inie oraz kryzys związany z  COVID-19 
uwidoczniły kruchość globalnych łańcu-
chów dostaw. Poprawa ich funkcjonowa-
nia, skracanie oraz bezpieczeństwo będą 
zatem istotnymi elementami. W  taką 
redefinicję łańcuchów dostaw wpisze się 
nowo powstająca spółka. 

Krajowa Grupa Spożywcza będzie 
powielać swoje najlepsze doświadczenia 
ze współpracy z plantatorami i rolnikami. 
Jako przykład o dużej skali warto przywo-
łać doświadczenia w  umowach kontrak-
tacyjnych, np. na buraki cukrowe. 

– Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że 
wojna na  Ukrainie zmieniła sytuację, 
spowodowała wzrost cen podstawowych 
produktów, wzrost kosztów produkcji 
i  transportu, przerwanie łańcuchów 
dostaw oraz ograniczenie dostępności to-
warów. Część ekspertów już teraz progno-
zuje, że może to skutkować zwiększeniem 
się ubóstwa żywnościowego na świecie. 
Polsce nie grozi taki kataklizm. Jeste-
śmy całkowicie samowystarczalni, jeśli 
chodzi o  produkcję żywności, i  nasze 
bezpieczeństwo żywnościowe w  żaden 
sposób nie jest zagrożone. Musimy jed-
nak podejmować działania, które to bez-
pieczeństwo wzmocnią – podsumowuje 
wicepremier Sasin. 

Konsolidacja branży rolno - spożyw-
czej wychodzi naprzeciw oczekiwa-
niom polskich rolników i  konsumen-
tów, ale także akcjonariuszy Krajowej 
Grupy Spożywczej. 

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. to 
silny, narodowy koncern rolno-spo-
żywczy, którego misją jest najwyższej 
jakości produkcja rolno-spożywcza dla 
odbiorców przemysłowych i  indywi-
dualnych.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. - 
Filar bezpieczeństwa Polaków 



Sobota, 09.07.2022

11:00 Otwarcie wydarzenia i przywitanie gości
11:40 Znaczenie metod opisujących jakość i odmianowość miodu oraz walorów odżywczo-zdrowotnych produktów 

pszczelich. – Tadeusz Dylon, Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego
12:15 Spostrzeżenia i  wnioski wynikające z  15-stu lat prowadzenia certyfikowanej pasieki ekologicznej – Marek 

Barzyk, Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Krośnie
12:40 Apifitoterapia – korzyści z połączenia miodu i ziół – dr hab. Inż. Małgorzata Dżugan, prof. UR, kierownik Zakładu 

Chemii i Toksykologii Żywności Uniwersytetu Rzeszowskiego
13:00 Żyzność i urodzajność gleby w rolnictwie ekologicznym – dr hab. Józef Tyburski, prof. UWM w Olsztynie, Katedra 

Agroekosystemów i Ogrodnictwa, Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie
13:20 przerwa
14:20 Wykład i prezentacja portalu internetowego ,,Platforma Sygnalizacji Agrofagów” – dr hab. Anna Tratwal, prof. 

IOR – PIB, Kierownik Zakładu Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów
14:40 Kodeks dobrych praktyk ochrony roślin – dr inż. Marcin Baran, Zakład Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów, 

Instytut Ochrony Roślin i Nasiennictwa – PIB
15:15 wizytacje na eksperymentalnych polach

Niedziela, 10.07.2022

Debata – dialog i współpraca rolników i pszczelarzy

PATRONAT HONOROWY: WSPÓŁPRACA: PATRONAT MEDIALNY:

SFINANSOWANO Z FUNDUSZU PROMOCJI ROŚLIN OLEISTYCH

WITOSOWEWITOSOWE
DNI POLA 2022DNI POLA 2022

Spotkanie Spotkanie ogólnopolskie pod hasłemogólnopolskie pod hasłem

„PSZCZOŁA BOHATER”„PSZCZOŁA BOHATER”

9-10 lipca 20229-10 lipca 2022
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu 


