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Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej 
NSZZ RI „Solidarność”

W  związku z  trudną sytuacją w  rol-
nictwie, ze szczególnym uwzględnie-
niem trudnej sytuacji na rynku zbóż, 
występującą suszą rolniczą oraz kwestią 
gospodarowania ziemią rolną z  Zaso-
bu Własności Rolnej Skarbu Państwa, 
Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „So-
lidarność” przekazało do Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego 
oraz wicepremiera, Ministerstwa Rol-
nictwa i  Rozwoju Wsi Henryka Kowal-
czyka pisma o  podjęcie natychmiasto-
wych i skutecznych działań w kierunku 
stabilizacji sytuacji w rolnictwie, w tym 
w szczególności o:
• wprowadzenie przez Krajową Grupę 

Spożywczą skupu interwencyjnego 

zbóż dla rolników indywidualnych 
z  możliwością dopłat do przecho-
walnictwa;

• wprowadzenie stanu klęski suszy 
na terenie kraju w  związku z  wy-
stępowaniem suszy w  niemal we 
wszystkich województwach na te-
renie kraju;

• realizację ustaleń dotyczących wy-
płaty środków za szkody suszowe 
w 2021 roku zgodnie z podpisanym 
porozumieniem w Szczecinie;

• wprowadzenie mechanizmu obniż-
ki cen za paliwo rolnicze do produk-
cji rolnej;

• przywrócenie funkcjonowania wo-
jewódzkich inspektoratów skupu 

i przetwórstwa artykułów rolno-spo-
żywczych;

• wzmocnienie i  wzmożenie granicz-
nych kontroli fitosanitarnych i  wete-
rynaryjnych płodów rolnych i produk-
tów rolno-spożywczych z Ukrainy

• wycofanie Zarządzenia Nr 74 
/2022/Z  Dyrektora Generalnego 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa z dnia 8 czerwca 2022 roku 
zmieniającego Zarządzenie Nr 
105/2020/Z  w  sprawie wykonywa-
nia umowy dzierżawy nieruchomo-
ści Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa

• objęcie tarczą antyinflacyjną kredy-
tów rolniczych

W dniu 1 lipca 2022 roku z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztofa Ciecióry odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”, na którym 
omówiono bieżącą sytuację w rolnictwie i na poszczególnych rynkach rolnych.



www.solidarnoscri.pl

5Z ŻYCIA ZWIĄZKU lipiec 2022

Koncepcja utworzenia Funduszu 
została przyjęta podczas X Krajowego 
Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 
Delegatów NSZZ RI „Solidarność”.

Ww. fundusz miałby być fundu-
szem gwarantującym wypłacalność 
transakcji w  obrocie płodami rolny-
mi, działający na zasadzie asekuracji, 
złożony  wyłącznie ze składek pod-
miotów gospodarczych, odprowa-
dzanych w  wysokości określonej wy-
sokości procentowej transakcji kupna. 
Fundusz spełniałby rolę w  rolnictwie 
na zasadzie tożsamej z  rolą funduszy 
gwarancyjnych w  bankach lub tu-

rystyce. Zdaniem Związku Fundusz 
miałby także również uprawnienia in-
spekcyjne i prewencyjne pozwalające 
aktywnie sprawdzać wiarygodność 
podmiotów skupowych i  eliminować 
lub przynajmniej ostrzegać przed ry-
zykiem transakcji z  nieuczciwymi 
przedsiębiorcami. Fundusz miałby 
być także wyposażony w  możliwość 
skupowania od rolników ich wierzy-
telności tak aby mieć prawa docho-
dzenia i  w  maksymalny sposób odzy-
skania środków od niewypłacalnych 
podmiotów. Fundusz miałby także 
możliwość, w  przypadku odłożenia 

rezerw, możliwość udzielania pomo-
cy w  związku z  wystąpieniem innych 
klęsk żywiołowych.

W  dniu 28 czerwca br. resort rolnic-
twa w  odpowiedzi na nasze pismo po-
informował, że  aktualnie prowadzone 
są prace analityczne w  zakresie przy-
gotowania rozwiązań umożliwiających 
dodatkowe, poza już stosowanymi regu-
lacjami prawnymi, ograniczenie ryzyka 
producentów rolnych sprzedaży pro-
duktów rolnych niewypłacalnym od-
biorcom. Przygotowane projekty przepi-
sów prawnych będą poddane konsulta-
cjom społecznym.

NSZZ RI „Solidarność” po raz kolejny 
podnosi konieczność pilnego powołania 
funduszu gwarancyjnego dla rolników
W dniu 22 czerwca br. Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Tomasz Obszański wystąpił do wice-
premiera, ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka z wnioskiem dotyczącym konieczności pilnego 
powołania funduszu gwarancyjnego dla rolników w związku m.in. z niewypłacalnością podmiotów 
skupowych. Przewodniczący przekazał opracowaną przez Związek koncepcję i założenia funkcjo-
nowania ww. funduszu. Kwestia funduszu gwarancyjnego jest to podnoszony od wielu lat postulat 
Związku, gdzie NSZZ RI „Solidarność” podkreśla konieczność utworzenia ww. funduszu ze środków 
podmiotów skupowych.

W  dniu 12 lipca br. Przewodniczący 
NSZZ RI „Solidarność” Tomasz Obszań-
ski wystąpił z  pismem do Wicepremie-
ra, Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
Henryka Kowalczyka w  sprawie pomo-
cy dla producentów ziemniaków związ-
ku z problemami ekonomicznymi rolni-
ków o  szybką interwencję w  zaistniałej 
sytuacji.

W  związku z  trwającymi dużymi 
zmianami na rynku ziemniaka i pracom 
resortu rolnictwa nad udrożnieniem 
eksportu polskiego ziemniaka, a  co za 
tym idzie prowadzeniem przez PIORiN 
coraz większej liczby badań na obecność 
chorób kwarantannowych stwierdza się 
również ogniska chorobowe zarówno 
bakteriozy pierścieniowej jak i śluzaka. 

Są to choroby zwalczane z  urzędu, 
a tym samym zgodnie z zapisami usta-
wy o  ochronie roślin, producentom 
w  przypadku konieczności utylizacji 
ziemniaka przysługuje odszkodowanie 
z tytułu poniesionych strat. 

Niestety z  powodu wykryć ognisk 
chorobowych w wielu gospodarstwach 
kwota przewidzianych środków budże-
towych na rok 2022 została w  połowie 
wyczerpana i na dzień dzisiejszy przyj-
muje się, że na wypłatę odszkodowań 
dla producentów brakuje około 7 mln 
złotych. Łączna wartość wniosków 
o wypłatę odszkodowań to blisko 13 mln 
złotych, a według dostępnych informa-
cji w  budżecie na tę chwilę pozostaje 
nieco ponad 6 mln złotych. Zdaniem 

NSZZ RI „Solidarność” brak zwiększenia 
środków budżetowych na w/w cel może 
spowodować konieczność wydania 
przez GIORiN decyzji zmniejszających 
środki do wypłaty w ramach rekompen-
saty w  stosunku do złożonych wnio-
sków, co może doprowadzić do upadło-
ści wielu gospodarstw i  zachwiania na 
rynku. 

Niezbędne jest również szybkie 
zweryfikowanie wniosków przez GIO-
RIN i  przesłanie stosownej oficjalnej 
informacji do MRiRW z  podaniem do-
kładnej kwoty niezbędnej do  wypłaty 
odszkodowań w pełnej kwocie zawnio-
skowanej przez rolników.

W  obliczu trwającej ponad 2 lata 
pandemii i bardzo trudnej sytuacji pro-

Interwencja NSZZ RI „Solidarność” 
ws. pomocy dla producentów ziemniaków
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ducentów ziemniaka, zwiększenie kwo-
ty środków budżetowych na cele zwią-
zane z  odszkodowaniem za utylizowa-
ne ziemniaki stanowić będzie wymier-
ne wsparcie dla polskich producentów. 

Odciąganie kwestii wypłaty odszko-
dowań w  czasie może doprowadzić do 
działań windykacyjnych i  egzekucyj-
nych wobec zaangażowanych w sprawę 
gospodarstw. Tym samym sprawa jest 

niezmiernie ważna i  pilna – napisano 
w piśmie do ministra rolnictwa i rozwo-
ju wsi Henryka Kowalczyka.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnic-
twa zorganizował spotkanie, którego ce-
lem było przeanalizowanie sytuacji na 
rynku zbożowym i omówienie ewentu-
alnych scenariuszy na nadchodzące żni-
wa. Na spotkaniu obecni byli również 
producenci i  przetwórcy zbóż i  roślin 
oleistych, a  także eksperci rynku zbo-
żowego IERiGŻ-PIB, niezależnej firmy 
analitycznej InfoGrain, MRiRW, GUS, 
Krajowej Administracji Skarbowej, Pań-
stwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Na-
siennictwa. Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa reprezentował Marcin Wroń-
ski, Jacek Malicki i Marek Chibowski, za-
stępcy dyrektora generalnego.

Wicepremier Henryk Kowalczyk 
podkreślił, że spotkanie służyło wy-

mianie informacji, danych i  poglądów, 
dzięki której możliwa była diagnoza dzi-
siejszej sytuacji na rynku zbóż, a przede 
wszystkim – wspólne ustalenie stanowi-

ska wobec dzisiejszych problemów pol-
skich rolników.

Sytuacja
podażowo-popytowa

Wicedyrektor KOWR Marcin Wroń-
ski przedstawił sytuację podażowo-po-

pytową na rynku zbóż i  nasion roślin 
oleistych. Zwrócił uwagę na prognozy 
zbiorów zbóż na rynku światowym 
i unijnym. Podkreślił, że wzrost w Polsce 

Spotkanie z branżą producentów zbóż 
i roślin oleistych na temat aktualnej 
sytuacji na rynku
14 lipca br. w siedzibie KOWR w Warszawie z udziałem Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi odbyło się spotkanie z branżą producentów zbóż i roślin oleistych na temat aktualnej sytuacji na 
rynku. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Tomasz Obszański oraz Dy-
rektor Biura Rady Krajowej Związku Grzegorz Cymiński.
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powierzchni upraw kukurydzy, psze-
nicy ozimej i rzepaku świadczy o więk-
szym zainteresowaniu rolników tymi 
uprawami. Szczególną uwagę zwrócił 
na udział eksportu w krajowej produkcji 
zbóż, który w tym roku stanowi już 20 
proc. Dyrektor Wroński podkreślił, że 
jesteśmy samowystarczalni w  produk-
cji zbóż na poziomie blisko 140 proc. 
Powiedział, że zdecydowanie więcej 
zbóż eksportujemy, niż importujemy. 
Odnosząc się do rynku roślin oleistych, 
zaznaczył, że prognozy zbiorów rzepa-
ku są optymistyczne i szacowane na ok. 
3,2 mln ton.

Obawy rolników
– Wiemy, że sytuacja jest trudna. Na-

pływ zbóż z Ukrainy powoduje niepokój 

wśród rolników o  destabilizację rynku. 
Dużym problemem jest również chaos 
informacyjny i  rozpowszechnianie nie-
prawdziwych informacji o  milionach 
ton zboża przyjeżdżającego do Polski 
zza ukraińskiej granicy – powiedział wi-
cepremier Kowalczyk.

Jak podkreślali eksperci, zboże, któ-
re trafia do nas z Ukrainy, to w ogromnej 
większości kukurydza. Z  danych Krajo-
wej Administracji Skarbowej wynika, że 
od stycznia do 3 lipca tego roku do Polski 
zaimportowano 684 tys. ton zbóż z Ukra-
iny w porównaniu do 1,3 tys. ton w takim 
samym okresie roku poprzedniego. Zde-
cydowaną większość tego importu sta-
nowiła kukurydza. Uczestnicy spotkania 
podkreślali duże regionalne rozbieżności 
cen – rolnicy z  rejonów południowo-
-wschodnich otrzymują znacznie niższe 
ceny, niż ci z  północy kraju. Mają pro-
blem ze sprzedażą swojego zboża, często 
więc, aby utrzymać płynną finansową, 
sięgają po kredyty.

Zapasy zbóż
Obecnie w  Polsce są duże zapasy 

zbóż. Wielu rolników nie zdecydowało 
się na ich sprzedaż, kierując się różny-

mi, często sprzecznymi przesłankami, 
związanymi z dzisiejszą sytuacją wywo-
łaną wojną za wschodnią granicą.

– W nowy sezon żniwny wchodzimy 
ze znacznymi zapasami zbóż – powie-
dział wicepremier Kowalczyk. Do tych 
zapasów dochodzi obecnie napływająca 
do Polski kukurydza z Ukrainy. Aby móc 
ją przewieźć dalej, niezbędne są rozwią-
zania licznych przeszkód logistycznych, 
a  do ich rozwiązania potrzebne jest za-
angażowanie się innych państw euro-
pejskich.

– Problem eksportu zbóż z  Ukrainy 
to problem nie tylko naszego kraju, to 
problem ogólnoświatowy – zaznaczył 
wicepremier Kowalczyk. Z  prognoz 
wynika, że ze względu na suszę i upały 
tegoroczne zbiory zbóż będą mniejsze. 

Zgromadzone zapasy będą mogły zre-
kompensować spadek plonów. – Pro-
gnozuje się, że będzie większe zapotrze-
bowanie na zboże w  drugiej połowie 
roku – powiedział szef resortu rolnictwa.

Tranzyt 
i magazynowanie zbóż

– Dane z analiz rynku odzwierciedla-
ją realną sytuację – faktycznie Polska nie 
ma możliwości przeładunkowych, żeby 
przewieźć większe ilości zboża w czasie 
zbiorów – powiedział wicepremier Ko-
walczyk. Szef resortu rolnictwa przypo-
mniał też, że 12 maja Komisja Europej-
ska zadeklarowała pomoc w transporcie 
zbóż z Ukrainy i w organizacji korytarzy 
solidarnościowych, jednak wciąż czeka-
my na konkretne rozwiązania i środki.

– Najważniejsze jest teraz zwiększe-
nie naszych możliwości magazynowych 
– zaznaczył minister rolnictwa i rozwoju 
wsi. Odpowiadając na pytania uczestni-
ków spotkania, wicepremier Kowalczyk 

zaznaczył, że ze względów formalnych 
nie można wprowadzić skupu inter-
wencyjnego. Jednak rozpatrywane są 
inne rozwiązania w tym zakresie.

Źródło: MRiRW
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26 czerwca na terenach Wyścigów 
Konnych na Służewcu w Warszawie od-
było się wydarzenie, które co roku orga-
nizowane jest z inicjatywy Ministerstwa 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi pod hasłem 
„Piknik Poznaj Dobrą Żywność”. Tego 
dnia Służewiec zamienił się w  wielki 
jarmark, na którym odwiedzający mie-
li możliwość zakupić najlepszą Polską 
Żywność. Bogatą ofertę produktów spo-
żywczych uzupełniały liczne prezenta-
cje i degustacje wyrobów wyróżnionych 
znakiem „Poznaj Dobrą Żywność”, a tak-
że żywności wytwarzanej w  krajowych 
i unijnych systemach jakości, wyrobów 
tradycyjnych i  regionalnych oraz pro-
duktów ekologicznych i  oznaczonych 
znakiem Produkt Polski.

W  wydarzeniu uczestniczyli rów-
nież przedstawiciele NSZZ Rolników 
Indywidualnych „Solidarność” prezen-
tując strefę poświęconą żywności eko-
logicznej, na której odbyły się pokazy 
kulinarne i  degustacje m.in. wysokiej 

Piknik 
Poznaj Dobrą 
Żywność

jakości polskiej wieprzowiny. Podczas 
pikniku zwiedzający mieli możliwość 
bezpośredniego poznania producentów 

oraz pozyskania od nich informacji na 
temat każdego z produktów.

Witosowe Dni Pola 2022
W dnia 9-10 lipca br. na terenie 
Zespołu Szkół Centrum Kształce-
nia Rolniczego im. Wincentego 
Witosa w Różańcu odbyły się 
„Witosowe Dni Pola”. To druga 
edycja ogólnopolskiego spotkania 
rolników – producentów żywno-
ści wysokiej jakości. Tegoroczne 
wydarzenie przebiegało pod ha-
słem „Pszczoła Bohater”. Organi-
zatorem wydarzenia był NSZZ RI 
„Solidarność” oraz Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Wincentego Witosa w Różań-
cu. Partnerem wydarzenia było 
Województwo Lubelskie „Lubel-
skie Smakuj Życie!”.
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W  wydarzeniu uczestniczyli z  ra-
mienia NSZZ RI „Solidarność” Prze-
wodniczący Związku Tomasz Obszań-
ski, Zastępcy Przewodniczącego – Pan 
Aleksander Tadych oraz Pan Tomasz 
Ognisty, członek Prezydium Związku Ja-
cek Adamczuk oraz Pan Jerzy Bednarz, 
Przewodniczący Podkarpackiej Rady 
Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” 
oraz członkowie Lubelskiej Rady Woje-
wódzkiej NSZZ RI „Solidarność”.

Wśród gości obecni byli m.in.: Poseł 
na Sejm RP Beata Strzałka, Pani Beata 
Wróbel, Dyrektor Wydziału Środowiska 
i Rolnictwa w Lubelskim Urzędzie Woje-
wódzkim, Wicemarszałek Województwa 
Lubelskiego Michał Mulawa, Pani Halina 
Szymańska, prezes Agencji Restruktury-
zacji i  Modernizacji Rolnictwa, Starosta 
Biłgorajski Andrzej Szarlip, Krzysztof 
Gałaszkiewicz – Dyrektor ARiMR w  Lu-
blinie, Robert Pieszczoch Dyrektor PODR 
w  Boguchwale, Jan Rój Kierownik PT 
KRUS w Biłgoraju, Wiceprezes Lubelskiej 
Izby Rolniczej Antoni Skura.

Pierwszego dnia wydarzenia, w  so-
botę 9 lipca, odbyły się konferencje te-
matyczne, spotkania z  przedstawicie-
lami środowisk skupiających rolników 
oraz przedstawicielami instytucji dzia-
łających na rzecz polskiego rolnictwa 
oraz odwiedziny na poletkach ekspery-
mentalnych.

– Chcemy dotrzeć do rolników 
i  instytucji rolniczych z  jasnym prze-
słaniem. Po pierwsze, to od rolników 
zależy bezpieczeństwo żywnościowe 
Polski, to oni odpowiadają za produk-
cję zdrowej, dobrej jakościowo i smacz-
nej żywności i  muszą być za to godnie 
wynagradzani i wspierani. Stąd właśnie 
pojawia się drugi cel naszego spotkania, 
a  mianowicie stworzenie takiego cen-
trum informacji i  wiedzy dla rolników. 
Doskonałym miejscem jest Zespół Szkół 
Rolniczych w  Różańcu. To instytucja 
z  wieloletnim doświadczeniem, spraw-
dzona, rzetelna i otwarta. Wspólnie po-
dejmujemy się inicjatywy, która służąc 

postać patrona szkoły - Wincentego Wi-
tosa, przedstawił Waldemar Chrobak.

Podczas drugiego dnia wydarzenia 
odbyła się również debata pt. Dialog 
i  współpraca rolników i  pszczelarzy. 
Zostały również wręczone nagrody 
i  wyróżnienia, z  koncertami wystąpiły 
regionalne orkiestry, kapele i  zespoły, 
zaś imprezie towarzyszył pokaz wy-
pieku pieczywa regionalnego, konkurs 
nt. bezpiecznej pracy w  gospodarstwie 
oraz pokaz rycerstwa polskiego.

Celem kolejnej już edycji „Wito-
sowych Dni Pola” było wzmocnienie 
produkcji żywności wysokiej jakości 
oraz przetwórstwa na poziomie gospo-
darstw rodzinnych, a  także krzewienie 
wiedzy o  polskiej produkcji żywności, 
przetwórstwie i dystrybucji.

W  programie spotkań znalazły się 
konferencje pod hasłem „Pszczoła Bo-
hater” m.in. o  znaczeniu pszczoły mio-
dodajnej, o prowadzeniu pasieki ekolo-
gicznej, o żyzności i urodzajności gleby 
w  rolnictwie ekologicznym czy kodeks 
dobrych praktyk ochrony roślin.

Patronat honorowy nad wydarze-
niem objęli: Wiceprezes Rady Mini-
strów, Minister Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi Henryk Kowalczyk, Minister Edu-
kacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek, 
Wojewoda Lubelski Lech Sprawka oraz 
Marszałek Województwa Lubelskiego 
Jarosław Stawiarski.

rolnictwu służy każdej Polce i każdemu 
Polakowi  – podkreślił Przewodniczący 
NSZZ „Solidarności” Rolników Indywi-
dualnych Tomasz Obszański.

Niedzielne obchody ,,Witosowych 
Dni Pola” rozpoczęły się uroczystą Mszą 
św. której przewodniczył i wykład na te-
mat ,,Rolnik polski jako jedna z naczel-
nych racji Narodu i  państwa” wygłosił 
ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz. Następnie 
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Otwierając posiedzenie, przewod-
niczący komisji rolnictwa senator Jerzy 
Chróścikowski podkreślił, że rolnictwo 
jest jedną z najważniejszych gałęzi pro-

dukcji żywności. „Nie zdajemy sobie 
z tego sprawy, dopóki nie pójdziemy do 
sklepu, dlatego dziś chcemy rozmawiać 
o  bezpieczeństwie i  jakości żywności” 
– zaznaczył. Podczas poprzedzającej po-
siedzenie konferencji prasowej senator 
Chróścikowski zwrócił uwagę, że Polska 

słynie z  dobrej jakościowo żywności, 
a  woj. lubelskie jest przykładem miej-
sca, gdzie się taką dobrą żywność pro-
dukuje. Zaznaczył, że rolników martwi 

sytuacja za naszą wschodnią granicą, za-
stanawiają się, jak będą wyglądać żniwa 
i czy z powodu wojny w Ukrainie nie za-
braknie żywności w Polsce i na świecie. 
Senator Chróścikowski zapowiedział, że 
przedmiotem obrad będzie także rolnic-
two ekologiczne. 

Senatorowie podczas wizyty studyj-
nej 22-23 czerwca br. odwiedzili także 
gospodarstwa rolne i  zakłady produk-
cyjne, w  tym m.in. gospodarstwo eko-
logiczne Tomasza Obszańskiego, Prze-
wodniczącego NSZZ RI „Solidarność”.

Wicemarszałek Senatu RP Marek 
Pęk powiedział, że Lublin jest najlep-
szym miejscem do dyskusji na temat 
polskiego rolnictwa, bo Lubelszczyzna 
„rolnictwem stoi i  z  rolnictwa słynie”. 
Ocenił, że czasy dla rolnictwa są nie-
zwykle trudne, m.in. z  powodu wojny 
w  Ukrainie, która grozi kryzysem żyw-
nościowym dla ogromnej części świata. 
Jak podkreślił wicemarszałek, niesie to 
ogromne wyzwania dla polskiego rol-
nictwa, „dla tego segmentu gospodarki, 
który jest niezwykle ważny dla bezpie-
czeństwa i suwerenności”.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka 
podkreślił, że 70 proc. powierzchni wo-
jewództwa to użytki rolne, co powodu-
je, że rolnictwo i  przemysł spożywczy 
to główne gałęzie gospodarki nie tylko 
na tym obszarze, ale także w skali całe-
go kraju. „Jest to rolnictwo różnorodne, 
jeśli chodzi o  uprawy i  hodowlę” – za-
znaczył.

Prof. Stanisław Krasowicz z Instytu-
tu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
z  Państwowego Instytutu Badawczego 
w Puławach mówił o kierunkach rozwo-
ju produkcji roślinnej w Polsce ze szcze-
gólnym uwzględnieniem woj. lubel-
skiego. Jego zdaniem woj. lubelskie jest 

Wyjazdowe posiedzenie Senackiej Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
We wtorek, 21 czerwca br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się wyjazdowe posiedzenie 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone bezpieczeństwu i jakości żywności. Senatorowie - człon-
kowie komisji dyskutowali na ten temat z ekspertami, przedstawicielami rządu oraz służb weteryna-
ryjnych i inspekcji handlowej.
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regionem rolniczym, który nie w  pełni 
wykorzystuje warunki pod uprawę. 
Decydują o  tym uwarunkowania przy-
rodnicze i organizacyjno-ekonomiczne. 
Problemem jest m.in. rozdrobnienie 
gospodarstw, które hamuje konkuren-
cyjność i  innowacyjność. W  woj. lubel-
skim jest 173 tys. gospodarstw, z  tego 
1,7 proc. powyżej 50 ha. Zdaniem prof. 
Krasowicza skala decyduje o  kosztach 
produkcji, wykorzystaniu potencjału, 
wyższych dochodach i zmusza do pod-
noszenia kwalifikacji. Do poprawy tej 
sytuacji może przyczynić się rejonizacja 
produkcji, zrównoważona gospodarka 
nawozowa, zintegrowana ochrona ro-
ślin, alternatywne kierunki działalności 
rolniczej na terenach problematycz-
nych, kształtowanie świadomości eko-
logicznej, dobór upraw do warunków 
przyrodniczych.

Zdaniem przewodniczącego komisji 
rolnictwa senatora Jerzego Chróścikow-
skiego dane statystyczne nie są realne, 
gdyż nie uwzględniają rzeczywistej 
sytuacji dotyczącej dzierżawy. Według 
senatora na 100 ha gruntów 50 ha to 
grunty dzierżawione. Senator Chróści-
kowski w  tym upatruje problem, gdyż 
dzierżawcy nie mogą starać się o  takie 
dopłaty jak rolnicy, właściciele grun-
tów. Gdyby wprowadzić stosowne roz-
wiązania prawne, to zdaniem senatora, 
mogłoby zmienić obraz rolnictwa na 
Lubelszczyźnie. W ocenie senatora sto-
pień innowacyjności w gospodarstwach 
na tym terenie jest lepszy niż pokazują 
to statystyki.

Paweł Niemczuk, główny lekarz we-
terynarii i  Paweł Piotrowski, wojewódz-

ki lekarz weterynarii w  Lublinie mówili 
o  hodowli trzody chlewnej w  Polsce 
w  kontekście problemów z  ASF. W  ich 
ocenie Polska radzi sobie z  ASF. W  tym 
roku odnotowano w Polsce 4 ogniska tej 
choroby. Paweł Niemczuk poinformował 

o wzmocnieniu finansowym dla inspekcji 
weterynaryjnej. Chodzi o to, by inspekto-
rzy wyjaśniali, dawali zalecenia hodow-
com dotyczące zasad bezpiecznego cho-
wu zwierząt, zanim zastosują sankcje.

O  stanie rolnictwa ekologicznego 
w  2021 r. i  zmianach przepisów prawa 
w  zakresie rolnictwa ekologicznego 
mówiła Małgorzata Waszewska, dy-
rektor biura Rolnictwa Ekologicznego 
i Produktów Regionalnych Inspekcji Ja-
kości Handlowej Artykułów Rolno-Spo-
żywczych. Podkreśliła, że od 2020 r. 
ponownie rośnie liczba gospodarstw 
i produkcji ekologicznej w Polsce. Poin-
formowała, że obecnie w  Polsce jest 21 
tys producentów ekologicznych w  tym 
20 tys. gospodarstw ekologicznych. 
Obecnie uprawę ekologiczną prowadzi 

się na powierzchni 550 ha. W ostatnich 
latach maleje uprawa zbóż tymi me-
todami, a  rośnie - owoców i  orzechów. 
Dyrektor Waszewska dodała, że zainte-
resowanie rozwojem rolnictwa ekolo-
gicznego rośnie, bo jest duża liczba zgło-
szeń podjęcia takiej produkcji. Dyrektor 
Waszewska podkreśliła, że bardzo jest 
oczekiwana ustawa o  rolnictwie ekolo-
gicznym i  produkcji ekologicznej, gdyż 
od 1 stycznia br. weszły w  życie nowe 
przepisy unijne w  tym zakresie. Usta-
wa ta wdraża przepisy unijne i  określa 
kompetencje Głównej Inspekcji Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożyw-
czych. Ta inspekcja będzie organem 
właściwym i kontrolnym produkcji eko-
logicznej, będzie przekazywać jednost-
kom certyfikującym zadania w zakresie 
kontroli urzędowych, będzie odpowia-
dać za kontakty z UE i państwami człon-
kowskimi, za kontrole graniczne, będzie 
przyjmować zgłoszenia o podjęcie dzia-
łalności.

Podsumowując obrady, wicemarsza-
łek Senatu Marek Pęk powiedział, że jest 
pod wrażeniem tej eksperckiej dyskusji. 
„Sytuacja polskiego rolnictwa nie jest ła-
twa z uwagi na okoliczności międzyna-
rodowe. Potencjalny kryzys żywnościo-
wy, który może zostać spowodowany 
przez Rosję jeszcze bardziej podkreśla 
wagę polskiego rolnictwa. Chodzi o  to, 
by wyżywić polskie społeczeństwo 
i wejść na unijne rynki. To wyzwanie, ale 
też szansa” – powiedział wicemarszałek. 
Dodał, że po wielu latach stawiania na 
rolnictwo wielkoprzemysłowe docenia 
się obecnie rolnictwo naturalne, oparte 
na rodzinnym gospodarstwie i tu należy 
upatrywać nasze szanse.
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Z opracowania Biura Analiz 
i Strategii Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa wynika, że 
w okresie styczeń–maj 2022 r. 
wartość sprzedaży towarów 
rolno-spożywczych za granicę 
osiągnęła poziom 17,9 mld EUR 
(82 mld zł), o 21,9% wyższy niż 
w tym samym okresie ubiegłe-
go roku.

Wzrost przycho-
dów uzyskanych ze sprzedaży zagra-
nicznej w  okresie styczeń–maj 2022 r., 
a także wyższe tempo wzrostu w odnie-
sieniu do 2021 r. potwierdzają, że krajo-
wi przedsiębiorcy działający w  branży 
rolno-spożywczej dobrze radzą sobie 
na rynku międzynarodowym. Eksport 
artykułów rolno-spożywczych pozwala 
na zagospodarowanie nadwyżek żyw-
ności produkowanej w  Polsce, stanowi 
ważne źródło przychodów dla polskie-

go przemysłu rolno-
-spożywczego i  pośrednio wpływa na 
gospodarkę całego kraju.

Do wzrostu wartości eksportu 
w znacznym stopniu przyczynił się ko-

rzystny dla eksporterów kurs zło-
tego względem 
euro, co sprzy-

jało konkuren-
cyjności ceno-

wej polskich 
produktów rol-
no-spożywczych 

na rynku mię-
dzynarodowym. 

Uzyskiwane dobre 
wyniki w  ekspo-
rcie towarów rol-

no -spoży wczych 
świadczą o rosnącej 

aktywności krajo-
wych przedsiębior-
ców w  kierunku 

dywersyfikacji relacji 
biznesowych na ryn-

kach krajów trzecich 
oraz wysokiej jakości oferowanych 
produktów. Dzięki dostosowywaniu 
oferty asortymentowej przez naszych 
rodzimych przedsiębiorców do zróżni-
cowanych preferencji konsumentów 
zagranicznych utrzymuje się popyt na 
polskie produkty na rynku międzynaro-
dowym. Ponadto stosunkowo niewiel-
ki, blisko 4% udział krajów WNP w przy-
chodach z  eksportu żywności ograni-

czył negatywny wpływ konfliktu 
zbrojnego w Ukrainie na wyniki ekspor-
tu rolno-spożywczego ogółem. Wpływ 
na przychody uzyskane ze sprzedaży 
zagranicznej przez krajowych ekspor-
terów miały również wysokie ceny 
żywności na rynku światowym, spowo-
dowane m.in. globalnymi czynnikami 
inflacyjnymi.

Import towarów rolno-spożyw-
czych wyniósł 12,5 mld EUR (57 mld zł) 
i był o 27,7% wyższy niż przed rokiem. 
Dodatnie saldo wymiany handlowej 
ukształtowało się na poziomie 5,3 mld 
EUR (25 mld zł), o 10,2% wyższym niż 
w okresie styczeń–maj 2021 r.

Podobnie jak w latach poprzednich 
produkty rolno-spożywcze były eks-
portowane z Polski przede wszystkim 
na rynek Unii Europejskiej. W okresie 
styczeń–maj 2022 r. dostawy do kra-
jów UE-27 wygenerowały ponad 13,3 
mld EUR (wzrost o 27%), co stanowiło 
75% przychodów uzyskanych z  eks-
portu towarów rolno-spożywczych 
ogółem.

Do krajów UE sprzedawano głów-
nie: mięso drobiowe (1,2 mld EUR), 
papierosy (1,1 mld EUR), produkty 
mleczne (0,9 mld EUR), mięso woło-
we (0,7 mld EUR), pieczywo i wyroby 
piekarnicze oraz karmę dla zwierząt 
(po 0,6 mld EUR), a także wyroby cze-
koladowe (0,5 mld EUR).

Polski eksport rolno-spożywczy na 
rynek UE charakteryzuje się znaczną 
koncentracją geograficzną. Głównym 

Wzrost eksportu żywności z Polski 
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partnerem handlowym Polski pozo-
stały Niemcy. Eksport do tego kraju 
w okresie styczeń–maj 2022 r. wyniósł 
4,5 mld EUR i  był o  26% większy niż 
przed rokiem. Ważnymi odbiorcami 
polskich artykułów rolno-spożyw-
czych były także: Niderlandy (1,2 mld 
EUR, wzrost o  39%), Francja (1,1 mld 
EUR, wzrost o  28%), Włochy (874 mln 
EUR, wzrost o  9%) i  Czechy (805 mln 
EUR, wzrost o 31%). Łącznie eksport na 
rynki wymienionych pięciu krajów wy-
generował 8,5 mld EUR, co stanowiło 
około 64% wartości eksportu do UE-27.

Do krajów pozaunijnych w omawia-
nym okresie wyeksportowano z Polski 
produkty rolno-spożywcze o  wartości 
ponad 4,5 mld EUR, o 8% większej niż 
w  okresie pięciu pierwszych miesięcy 
2021 r. Eksport do krajów pozaunijnych 
(nienależących do WNP) wzrósł o 12%, 
do 3,8 mld EUR. Do krajów pozaunij-
nych (nienależących do WNP) z  Polski 
eksportowano przede wszystkim: pro-
dukty mleczne (343 mln EUR), mięso 
drobiowe (340 mln EUR), papierosy 
(235 mln EUR), wyroby czekoladowe 
(233 mln EUR), pieczywo i wyroby pie-
karnicze (215 mln EUR) oraz przetwory 
mięsne (207 mln EUR).

Znaczącymi odbiorcami krajowych 
artykułów rolno-spożywczych, po-
dobnie jak w  latach poprzednich, były 
przede wszystkim: Wielka Brytania 
(przychody na poziomie 1,5 mld EUR, 
wzrost o  33%), Stany Zjednoczone 
(295 mln EUR, wzrost o 27%) oraz Ara-
bia Saudyjska (177 mln EUR, spadek 
o  41%), a  w  dalszej kolejności: Izrael 
(155 mln EUR, wzrost o 45%), Norwegia 
(114 mln EUR, wzrost o  16%), a  także 
Algieria (103 mln EUR, spadek o 52%).

W okresie styczeń–maj 2022 r. eks-
port do krajów Wspólnoty Niepodle-
głych Państw ukształtował się na po-
ziomie 694 mln EUR, o 7% niższym niż 
w  porównywalnym okresie rok wcze-
śniej. Z Polski eksportowano do krajów 
WNP głównie pieczywo i  wyroby pie-
karnicze (44 mln EUR), świeże jabłka 
i  gruszki (41 mln EUR), wyroby czeko-
ladowe oraz sery i  twarogi (po 36 mln 
EUR), karmę dla zwierząt (35 mln EUR) 
oraz kawę (25 mln EUR).

W  strukturze towarowej polskiego 
eksportu produktów rolno-spożyw-

czych dominowały mięso i  przetwory 
mięsne. W okresie styczeń–maj 2022 r. 
przychody uzyskane ze sprzedaży za-
granicznej w  ramach tej grupy towa-
rowej były o 37% wyższe niż rok wcze-
śniej i wyniosły 3,7 mld EUR, stanowiąc 
20% wartości całego polskiego eks-
portu produktów rolno-spożywczych. 
Największy udział w wartości eksportu 
miały: mięso drobiowe (43% – 1,6 mld 
EUR), mięso wołowe (23% – 842 mln 
EUR) przetwory mięsne (23% – 834 
mln EUR) oraz mięso wieprzowe (9% 
– 317 mln EUR). Eksport zwierząt ży-
wych oraz pozostałych gatunków mięs 
był stosunkowo niewielki i stanowił po 
około 1% udziału w przychodach z eks-
portu produktów mięsnych z Polski.

Drugą pod względem wartości po-
zycję z 13% udziałem w eksporcie pro-
duktów rolno-spożywczych z  Polski 
zajmowało ziarno zbóż i  przetwory, 
których łączna sprzedaż, w  porów-
naniu z  okresem styczeń–maj 2021 r., 
wzrosła o 20%, do 2,3 mld EUR. 

W  analizowanej grupie towarowej 
przychody z  eksportu ziarna zbóż wy-
niosły blisko 1,0 mld EUR. W strukturze 
wolumenu wywozu 3 mln ton ziarna 
zbóż kukurydza stanowiła 54% (1,6 
mln ton), pszenica – 29% (885 tys. ton), 
a żyto i jęczmień – po 6% (odpowiednio 
135 tys. ton i 121 tys. ton). 

Krajowi eksporterzy lokowali zbo-
że przede wszystkim na rynku unij-

nym (2,4 mln ton, 79% wywiezionego 
ziarna). W okresie styczeń–maj 2022 r. 
ziarno kukurydzy wywożono głównie 
do Niemiec (853 tys. ton, 53% eks-
portu tego ziarna), Niderlandów (215 
tys. ton, 13%) i  Wielkiej Brytanii (133 
tys. ton, 8%). Odbiorcą pszenicy były 
przede wszystkim Niemcy (384 tys. 
ton, 43% eksportu tego ziarna), Nige-
ria (99 tys. ton, 11%) oraz RPA (93 tys. 
ton, 11%). Głównym kierunkiem eks-
portu żyta z  Polski były Niemcy (123 
tys. ton, 91% eksportu tego ziarna), 
a  jęczmienia – Niemcy (56 tys. ton, 
46% eksportu tego ziarna) oraz Algie-
ria (31 tys. ton, 25%).

Wzrost wartości eksportu odno-
towano w  przypadku tytoniu i  wyro-

bów tytoniowych (o  2%, do 1,7 mld 
EUR), produktów mlecznych (o  39%, 
do 1,5 mld EUR), cukru i  wyrobów cu-
kierniczych (o  17%, do 1,2 mld EUR), 
a  także warzyw i  przetworów (o  15%, 
do 0,8 mld EUR) oraz owoców łącznie 
z przetworami (o 12%, do 0,7 mld EUR). 
Większa była również wartość wywozu 
m.in.: nasion roślin oleistych i  tłusz-
czów roślinnych – o 83% (0,5 mld EUR), 
kawy, herbaty i kakao – o 16% (0,4 mld 
EUR), alkoholu – o  18% (0,3 mld EUR) 
oraz soków owocowych i warzywnych 
– o  35% (0,3 mld EUR). Zmniejszeniu 
uległy natomiast wpływy ze sprzedaży 
zagranicznej ryb i  przetworów (o  2%, 
do 1,0 mld EUR).

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Minister-
stwa Finansów

Struktura towarowa polskiego eksportu rolno-spożywczego 
w okresie styczeń–maj 2022 r.
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Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych dla środo-
wisk rolniczych

Kolejny rok nie oszczędził Polaków - z  jednej stro-
ny nawracające problemy i  konsekwencje pandemii, 
z drugiej strony ostre zmiany klimatyczne, które stały 
się faktem – zacierające się pory roku, wiosenna susza, 
letnie upały, powodzie, gwałtowne burze. Na takie zja-
wiska musimy być przygotowani. 

Szczególnie dotyczy to rolników. To oni w pierwszej 
kolejności odczuwają zmiany klimatyczne i muszą za-
dbać o  bezpieczeństwo swoich gospodarstw i  płodów 
rolnych. Warto zacząć od ubezpieczenia.

Zmiany klimatu są faktem. Jak wpływają one na kon-
dycję rolnictwa? 

Świadczą o tym same liczby dotyczące strat w ostat-
nich latach. Proszę spojrzeć choćby na dane z ubiegłego 
roku – Ministerstwo Rolnictwa podaje, że straty osza-
cowane na 2 mld zł dotyczyły niemal 140 tys. gospo-
darstw na powierzchni 2 tys. ha upraw. Wpływ anoma-
lii pogodowych na rolnictwo potwierdza także raport 
opublikowany przez Europejską Agencję Środowiska 
(EOG), który przewiduje, że zmiany klimatu mogą ob-
niżyć wartość europejskiego rolnictwa o 16% do 2050 r. 
ze względu tylko na same susze i niekontrolowane po-
wodzie.

Ten rok również nie jest łaskawy…

Z każdej strony słyszymy o problemach związanych 
z  konsekwencjami pandemi koronawirusa. Do tego 

dochodzą problemy związane ze zmianą klimatu - bar-
dzo łagodna zima, susza, potem powodzie i gwałtowne 
burze nie pozostawiają złudzeń. Dlatego tak ważne dla 
rolników jest posiadanie odpowiedniego ubezpiecze-
nia. Jednak wciąż ta kwestia nie jest traktowana prio-
rytetowo. Rolnicy kupują obowiązkowe ubezpieczenie 
budynków w  gospodarstwach, ale niestety, mniej niż 
połowa z  nich ubezpiecza maszyny i  sprzęt rolniczy, 
tylko 10 proc. uprawy rolne, a jedynie 5 proc. zwierzęta 
hodowlane. Jeżeli spojrzymy na raport PIU, jasno wi-
dzimy, na jakie straty się narażają. Bez ubezpieczenia 
mogą jedynie liczyć na pomoc państwa, która i tak nie 
pokryje całych strat.

Jednak należy pamiętać, że składki ubezpieczeń dla 
rolników rosną. W związku z tym często wolą oni 

zaryzykować niż płacić wysokie koszty polis. 

Oznacza to, że rolnicy mogą poszukać alternatyw-
nych rozwiązań, jeżeli nie chcą się zgodzić na stawki 
komercyjnych towarzystw ubezpieczeniowych. Do-
brym rozwiązaniem jest oferta TUW-ów lub założe-
nie własnego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 
w którym jego członkowie, również rolnicy, mogą mieć 
duży wpływ na tworzenie oferty ubezpieczeniowej, 
w  tym na jej zakres, a  także cenę. Założenie własnego 
TUW-u  dla grupy rolników nie jest bardzo skompliko-
wane, a  przede wszystkim wcale nie musi przerastać 
ich możliwości finansowych. Zawsze mogą skorzystać 
z  pomocy, jaką oferuje Fundacja Wspierania Ubezpie-
czeń Wzajemnych.
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Plan ten został już uzgodniony 
z  Komisją Europejską. Zawiera on 
zmiany wynikające z tych uzgodnień.

Najważniejsze zmiany
Wprowadzono zmiany dotyczące 

poszerzenia instrumentarium i budże-
tu w zakresie dobrostanu zwierząt.

• Dodano interwencję:  Inwestycje 
poprawiające dobrostan bydła 
i  świń. Instrument wspierać ma 
m.in. wyposażenie gospodarstw 
w wybiegi, wyposażenie pastwisk, 
poprawę warunków cyrkulacji 
powietrza w  budynkach inwen-
tarskich z  budżetem wysokości 
ponad 300 mln euro środków pu-
blicznych.

• W  zakresie ekoschematu  Dobro-
stan zwierząt  uzgodniono odej-
ście od systemu wariantowego 
oraz dodanie nowych dotychczas 
niepremiowanych praktyk (np. 
zwiększenie powierzchni bytowej 
o co najmniej 50%, utrzymanie na 

ściółce, dostęp do wybiegu, póź-
niejsze odsadzenie młodych od 
matki   utrzymanie świń w  cyklu 
zamkniętym). Ekoschemat  Dobro-
stan zwierząt  realizowany będzie 
w  oparciu o  system punktowy  
(1 pkt odpowiada ok. 100 zł). Bu-
dżet przeznaczony na wsparcie 
podwyższonego dobrostanu zwie-
rząt w ramach ekoschematu zwięk-
szono dwukrotnie (budżet wynosił 
będzie ok. 1,4 mld euro).

Wprowadzono  zmiany w  zakresie 
pozostałych ekoschematów.

• Wprowadzono ekoschemat Rolnic-
two węglowe i zarządzanie składni-
kami odżywczymi, który obejmuje 
8 praktyk, tj.:

• Ekstensywne użytkowanie TUZ 
z obsadą zwierząt

• Międzyplony ozime/wsiewki śród-
plonowe

• Opracowanie i  przestrzeganie pla-
nu nawożenia – wariant podstawo-
wy i wariant z wapnowaniem

• Zróżnicowana struktura upraw
• Wymieszanie obornika na grun-

tach ornych w  ciągu 12 godzin od 
aplikacji

• Stosowanie płynnych nawozów 
naturalnych innymi metodami niż 
rozbryzgowo

• Uproszczone systemy uprawy
• Wymieszanie słomy z glebą.

Ekoschemat  Rolnictwo węglowe 
i  zarządzanie składnikami odżyw-
czymi  realizowany będzie w  oparciu 
o system punktowy (1 pkt odpowiada 
ok. 100 zł).

Pozostałe ekoschematy obszaro-
we, tj.:
• Obszary z  roślinami miododajny-

mi,
• Prowadzenie produkcji roślinnej 

w  systemie Integrowanej Produk-
cji Roślin,

• Biologiczna ochrona upraw,
• Retencjonowanie wody na TUZ, 

nie będą objęte systemem punkto-
wym. Nadal stanowią oddzielne in-

Informacje prasowe

Najistotniejsze modyfikacje 
Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało 15 lipca 2022 r. do akceptacji Komisji Europejskiej 
projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
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terwencje z  zachowaniem dotych-
czasowych wymogów, wysokości 
wsparcia i  powierzchni (produk-
tów).

• Odstąpiono od wdrażania w  ra-
mach I  filaru ekoschematu  Rol-
nictwo ekologiczne. Środki alo-
kowane w  ramach budżetu Planu 
na ten ekoschemat zasiliły budżet 
ekoschematu  Dobrostan zwierząt. 
Realizacja interwencji Rolnictwo 
ekologiczne w  II filarze (z  budże-
tem 905 mln euro), wymagała 
ograniczenia pierwotnych budże-
tów interwencji II filara.

• Odstąpiono od wprowadzenia 
ekoschematu  Przeznaczenie 7% 
powierzchni GO w  gospodarstwie 
na obszary nieprodukcyjne.

Wprowadzono zmiany w  zakre-
sie  norm dobrej kultury rolnej  (DKR/
GAEC), które będą stosowane w Polsce.

• GAEC  7, poza wymogiem dywer-
syfikacji upraw, został dodany wy-
móg zmianowania upraw corocz-
nie na powierzchni 40% gruntów 
ornych oraz wymóg nieprowa-
dzenia dłużej niż 3 lata takiej sa-
mej uprawy w  plonie głównym na 
wszystkich gruntach ornych w go-
spodarstwie. Zmieniliśmy też defi-
nicję „uprawy”, gdzie na potrzeby 
zmianowania i  dywersyfikacji zre-
zygnowano z  rozróżnienia formy 
jarej i ozimej.

• GAEC 6, dotyczącej powierzchni 
objętej okrywą ochronną gleby, 
uzgodniono z  Komisją, że wymóg 
obowiązku utrzymania pod okry-
wą ochronną gleby w  gospodar-
stwie w okresie jesienno-zimowym 
wynosił będzie 80% powierzchni 
gruntów ornych. Dodano również 
wymogi dotyczące okrywy glebo-
wej w  uprawach trwałych (w  sa-
dach owocowych).

• GAEC 5 Zarządzanie orką, przyczy-
niające się do zmniejszenia ryzyka 
degradacji i  erozji gleby, w  tym 
uwzględnianie nachylenia terenu – 
normą będą objęte grunty orne 
i  uprawy trwałe (tj. sady – drzewa 
owocowe) położone na stokach 
o nachyleniu ≥ 14%.

Wprowadzono nową interwen-
cję  „Rozwój współpracy producen-
tów w  ramach systemów jakości 
żywności”  (w  miejsce interwencji 
Wsparcie uczestników unijnych i kra-
jowych systemów jakości żywności, 
której realizacja nie była możliwa 
ze względu na ostateczne brzmie-
nie przepisów unijnych).   Nowa in-
terwencja kierunkuje wsparcie na 
rzecz rozwoju współpracy rolników 
uczestniczących w  systemach jako-
ści żywności (w  tym systemu rolnic-
twa ekologicznego i  systemu Chro-
nionych Oznaczeń Geograficznych, 
Chronionych Nazw Pochodzenia oraz 
Gwarantowanych Tradycyjnych Spe-
cjalności) oraz krajowych systemów 
jakości żywności. Celem interwencji 
jest wzmocnienie i  rozwój współpra-
cy w  ramach systemów jakości żyw-
ności oraz rozwój produkcji i  zapew-
nienie dostępności produktów wy-
twarzanych w ramach tych systemów 
na rynku.

Zrezygnowano z  finansowania 
w  roku budżetowym 2029 r. (kampa-
nia naboru wniosków kontynuacyj-
nych 2028 r.) wydatków rolnośrodo-
wiskowych ze środków Planu.   Płat-
ności za kampanię naboru wniosków 
kontynuacyjnych 2028 r. i 2029 r. do-
konane zostaną z  budżetu kolejnego 
planu strategicznego.

Zrezygnowano z  realizacji inter-
wencji  Rozwój usług rolnictwa precy-
zyjnego na rzecz ochrony środowiska 
i  klimatu,  a  budżet tej interwencji 
zasilił interwencje  Rolnictwo ekolo-
giczne  (przeniesioną z  I  filara),    przy 
utrzymaniu wsparcia na rzecz usług 
dla rolnictwa i  leśnictwa w  formie 
wsparcia zwrotnego.

Zwiększono limit wydatków 
na środowisko w  II filarze z  pozio-
mu 37,41% do 43,44%. Zwiększono 
ambicje w  zakresie wsparcia po-
wierzchniowego dla rolnictwa eko-
logicznego poprzez zmianę udziału 
użytków rolnych objętych wspar-
ciem w  ramach WPR - z  3,52% na 
4,53% (tzn. z  ok. 513 tys. ha na 659 
tys. ha).

Pozostałe zmiany 
wynikające z negocjacji 

z Komisją Europejską:

• Zmieniono zakres i  podniesiono 
budżet interwencji  Inwestycje 
w  gospodarstwach rolnych w  za-
kresie OZE i  poprawy efektywno-
ści energetycznej  (usunięto małe 
elektrownie wodne, wprowadzo-
no instalacje produkujące energię 
z promieniowania słonecznego);

• Zrezygnowano z  ograniczenia 
dotyczącego jednorazowej możli-
wości skorzystania przez rolnika 
z  danej usługi doradczej w  okre-
sie realizacji Planu w  interwen-
cji Kompleksowe doradztwo rolni-
cze;

• Doprecyzowano zakres wsparcia 
w  interwencji  Inwestycje przyczy-
niające się do ochrony środowiska 
i  klimatu, co pozwoliło na inwe-
stycyjne uzupełnienie praktyk 
realizowanych w  ramach eko-
chematu w  tym m.in. inwestycje 
w  zakresie rolnictwa precyzyjne-
go, retencjonowania wody w  go-
spodarstwie przy jednoczesnej 
rezygnacji z  możliwości wspiera-
nia rozwiązań przeciwprzymroz-
kowych czy przeciwgradowych 
(za wyjątkiem siatek przeciwgra-
dowych);

• Ograniczono kwoty wsparcia in-
terwencji  Współpraca   grup ope-
racyjnych EPI. Wprowadzono pre-
ferencje dla projektów z  budże-
tem do 350 tys. PLN. Maksymalne 
dofinansowanie nie może prze-
kroczyć 2,5 mln PLN. Wsparcie 
przygotowawcze wyniesie maksy-
malnie 50 tys. PLN. Zmiany w tym 
zakresie pozwolą na realizację 
większej liczby małych praktycz-
nych i innowacyjnych projektów;

• Przeniesiono do II filaru inter-
wencje (projektowane pierwotnie 
w  ramach ekoschematów) do-
tyczące utrzymania zadrzewień 
śródpolnych oraz systemów rolno 
leśnych założonych w  ramach in-
westycji realizowanych z Planu.

Źródło: MRiRW



www.solidarnoscri.pl

17INFORMACJE lipiec 2022

Ze wsparcia mogą skorzystać dwie 
grupy. Pierwszą z  nich są rolnicy, któ-
rzy zajmują się chowem lub hodowlą 
co najmniej 50 świń bądź zrealizowa-
li zobowiązania rolno-środowiskowe 
w  ramach wariantu 7.4 Zachowanie lo-
kalnych ras świń, i  chcą przeprowadzić 
inwestycje chroniące gospodarstwa 
przed rozprzestrzenianiem się wirusa 
afrykańskiego pomoru świń, czyli ASF. 
Druga grupa to spółki wodne lub ich 
związki, w których większość członków 
stanowią rolnicy, lub w  których więcej 
niż połowę zmeliorowanych gruntów 
rolnych objętych działalnością tej spółki 
posiadają rolnicy.

Pomoc wypłacana jest formie re-
fundacji do 80% proc. kosztów ponie-
sionych na konkretne inwestycje. Na-
tomiast wysokość wpłaconego wspar-
cia zależy od tego, kto się o  nie ubiega. 
Jeżeli jest to rolnik, który chce chronić 
swoje gospodarstwo przed ASF, to mak-
symalne dofinansowanie wynosi 100 
tys. zł. W przypadku gdy o pomoc ubie-
ga się spółka wodna lub związek spółek 
wodnych, wsparcie może sięgnąć nawet 
1 mln zł.

Wsparcie z PROW: do 100 tys. zł dla rolników na ochronę 
przed ASF i nawet 1 mln zł dla spółek wodnych lub ich 
związków na zapobieganie podtopieniom

Od 7 lipca do 2 września 2022 r. można się ubiegać o wsparcie z PROW 2014-2020 na Inwestycje zapo-
biegające zniszczeniu potencjału produkcji. W tym naborze wprowadzone zostały zmiany – dotyczą 
one spółek wodnych lub ich związków.

Wprowadzone w  tym naborze 
zmiany dotyczą spółek wodnych lub 
ich związków. Nowe zasady pozwalają 
im ubiegać się albo o  zaliczkę (jak było 
wcześniej), albo o wyprzedzające finan-
sowanie kosztów kwalifikowalnych. 
Oprócz tego mogą się starać o zwrot po-
datku VAT, a w szerokim katalogu inwe-
stycji objętych dofinansowaniem znala-
zły się jednostkowe stawki pomocy.

Rolnicy, którzy chcą chronić swo-
je gospodarstwa przed ASF, mogą 
otrzymać pomoc  m.in. na utworzenie 
lub zmodernizowanie niecki dezynfek-
cyjnej czy wyposażenie gospodarstwa 
rolnego w  urządzenie do dezynfekcji. 
Oprócz tego dofinansowaniem objęte 
jest wykonanie inwestycji mającej na 
celu utrzymywanie świń w  gospodar-
stwie rolnym w  odrębnych, zamknię-
tych pomieszczeniach z  oddzielnym 
wejściem oraz bez bezpośredniego 
przejścia do innych pomieszczeń, w któ-
rych są utrzymywane inne zwierzęta 
kopytne. Wsparcie dotyczy również 
przebudowy, rozbudowy lub remontu 
chlewni lub budynku gospodarskiego 

funkcjonalnie powiązanego z  chlewnią 
tak, aby w ich wyniku możliwe było zde-
zynfekowanie się osób, które zajmują 
się obsługą świń. Środki finansowe moż-
na przeznaczyć też na budowę lub prze-
budowę magazynu do przechowywania 
słomy dla świń oraz zakup i wykonanie 
robót związanych z  posadowieniem 
silosu na paszę gotową do bezpośred-
niego spożycia. Pomoc można otrzymać 
także na wykonanie ogrodzenia. W tym 
przypadku zwrotowi podlega do 80% 
kosztów określonych według standar-
dowych stawek jednostkowych, które 
wynoszą:
- 230 zł – w  przypadku wykonania 

metra bieżącego ogrodzenia;
- 2 100 zł – za wykonanie bramy;
- 710 zł – za wykonanie furtki.

Spółki wodne lub ich związki mogą 
starać się o wsparcie m.in. na zaopatrze-
nie w sprzęt do utrzymywania urządzeń 
wodnych służących zabezpieczeniu 
gospodarstw rolnych przed zalaniem, 
podtopieniem lub nadmiernym uwilgo-
ceniem spowodowanym przez powódź 
lub deszcz nawalny. Pomocą może być 
również objęte wykonanie robót, pole-
gających na:
• przebudowie lub remoncie rowu 

melioracyjnego;
• budowie, przebudowie lub remon-

cie przepustu, progu piętrzącego, za-
stawki lub przepustu z piętrzeniem;

• pracach na sieciach drenarskich.

Wnioski do 2 września 2022 r. przyj-
mują oddziały regionalne i biura powia-
towe ARiMR. Można je składać osobiście 
lub przez upoważnioną osobę, nadać 
przesyłką rejestrowaną w  placówce 
pocztowej bądź w  formie dokumentu 
elektronicznego na skrzynkę podaw-
czą ePUAP.

Źródło: ARiMR
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Po trwających trzy dni dyskusjach, 
które miały miejsce w  Radzie ds. Śro-
dowiska i  Energii w  Luksemburgu, 
ministrowie 27 państw członkowskich 
UE osiągnęli porozumienia w sprawie 
ważnych dla sektora rolnictwa kwestii.

Te inicjatywy między innymi wraz 
ze strategią od pola do stołu, pakietem 
odbudowy zasobów przyrodniczych, 
strategią leśną na 2030 r. proponują głę-
bokie zmiany oraz ważne inwestycje, 
które ponownie określą unijny model 
rolny na najbliższe dekady. Jeżeli cho-
dzi o  sytuację w  terenie, rolnicy i  spół-
dzielnie rolnicze angażują się w  wiele 
procesów transformacji, realizację po-
rozumienia paryskiego i wspierają świa-
towe wysiłki na rzecz łagodzenia zmian 
klimatu, uważając je za zasadniczą część 
europejskiego i  światowego programu 
politycznego. Copa i  Cogeca wierzą, że 
cele wyznaczone przez te ambitne ini-
cjatywy unijne będzie można osiągnąć 
jedynie jeśli wdrożone zostaną skutecz-
ne instrumenty ustawodawcze, opiera-
jące się na potencjale sektorów związa-
nych z  gruntami w  zakresie łagodzenia 
skutków zmiany klimatu. Produkcja 
żywności (w  tym paszy) powinna być 
głównym elementem, jak stanowi ar-
tykuł 2 (b) porozumienia paryskiego. 
Kluczowe jest, aby pakiet „Fit for 55” 
zapewniał sektorowi rolnemu pewność 
i stabilizację oraz uwzględniał jego zdol-
ność, potencjał i ograniczenia odnośnie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Jeżeli chodzi o  pakiet „Fit for 55”, 
Rada podczas prezydencji francuskiej 
przyjęła swoje stanowisko na potrzeby 
negocjacji (ogólne podejście) w  spra-
wie, między innymi, następujących 
wniosków ustawodawczych: wspól-
nego wysiłku redukcyjnego państw 
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Przełomowe porozumienia w Radzie 
wiążą się ze znacznymi konsekwencjami 
dla unijnego modelu rolnego

członkowskich w sektorach nieobjętych 
systemem handlu emisjami (ETS) (roz-
porządzenie ESR), emisji i pochłaniania 
w wyniku działalności związanej z użyt-
kowaniem gruntów, zmianą użytkowa-
nia gruntów i  leśnictwem (LULUCF), 
dyrektywy w  sprawie odnawialnych 
źródeł energii (RED) oraz standardów 
emisji CO2 dla samochodów osobo-
wych i ciężarowych.  

Jeżeli chodzi o  LULUCF, Rada po-
twierdziła ogólny ambitny cel wyno-
szący 310 Mt ekwiwalentu pochłaniania 
netto CO2 w sektorze LULUCF w 2030 r. 
na poziomie unijnym. Obecna zasada 
zerowego salda będzie w dalszym ciągu 
stosowana do 2025 r. Rada podjęła decy-
zję, aby utrzymać dystrybucję celów po-
między państwa członkowskie na okres 
2026-2030. Zgodnie z tym podejściem, 
dla każdego państwa członkowskiego 
określony zostanie wiążący cel krajowy 
na 2030 r., jak również suma emisji i po-
chłaniania netto gazów cieplarnianych 
na cały okres 2026-2030, która będzie 
oparta na tendencji orientacyjnych war-
tości rocznych. Z  perspektywy Copa 
i Cogeca, opcją preferowaną byłyby wy-
łącznie cele na poziomie unijnym. Jeżeli 
chodzi o  pozytywne aspekty, Rada za-
akceptowała oraz wprowadziła pewien 
stopień elastyczności na przykład jeśli 
chodzi o  klęski żywiołowe oraz wspie-
ra państwa członkowskie, które mają 
trudności w  osiąganiu swoich celów. 
Rada zgodziła się również, że Komisja 
powinna w 2023 r. przeprowadzić spra-
wozdanie w  sprawie uwzględnienia 
emisji gazów cieplarnianych innych niż 
CO2 pochodzących z rolnictwa w zakres 
rozporządzenia i  w  sprawie wyznacze-
nia celów po 2030 r. dla sektora użytko-
wania gruntów. Z  zadowoleniem przyj-

mujemy informacje o  sprawozdaniu. 
Uwzględnienie emisji gazów cieplar-
nianych innych niż CO2 pochodzących 
z  rolnictwa zakłóca koncept AFOLU 
(rolnictwo, leśnictwo i  inne użytkowa-
nie gruntów) oraz naturalne przepływy 
między objętymi sektorami, które mają 
niezaprzeczalnie synergiczny charakter. 
Emisje gazów cieplarnianych inne niż 
CO2 pochodzące z  rolnictwa powinny 
zostać uwzględnione w  ramach LU-
LUCF po 2030 r.

Jeżeli chodzi o  ESR, Rada zgodziła 
się na cel redukcji emisji gazów cie-
plarnianych na poziomie UE na pozio-
mie 40%, w  porównaniu z  poziomem 
z 2005 r. dla sektorów nieobjętych przez 
ETS, w  tym rolnictwa. Zdecydowała 
również, aby utrzymać zwiększone cele 
krajowe przypisane poszczególnym 
państwom członkowskim, jak zapro-
ponowała Komisja, jednak zaznaczając 
że należy wziąć pod uwagę specyficz-
ne okoliczności krajowe. Znajduje to 
odzwierciedlenie w  osiągniętym poro-
zumieniu, aby dostosować liniowe ten-
dencje emisji w 2025 r. jeżeli doprowa-
dzi to do wyższych rocznych limitów 
dla państw członkowskich, których to 
dotyczy, z  uwagi na kwestie przewidy-
walności (np. nieprzewidziane wyda-
rzenia). Członkowie Copa i Cogeca z za-
dowoleniem przyjmują ten mechanizm 
dostosowania.

 
Jeżeli chodzi o  dyrektywę w  spra-

wie odnawialnych źródeł energii (RED 
II) oraz normy emisji CO2 dla samo-
chodów osobowych i  dostawczych, 
członkowie Copa i  Cogeca wspierają 
stabilną i  długoterminową politykę, 
która chroni obecne i przyszłe inwesty-
cje w  sektorze bioenergii oraz zapew-
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Umowa handlowa między UE a Nową 
Zelandią została podpisana: w ofierze 
złożono sektor mleka, baraniny i wołowiny

nia większą spójność między różnymi 
przepisami UE, które stanowią, że cer-
tyfikowane zrównoważone biopaliwa 
pochodzenia roślinnego są opłacalnym 
rozwiązaniem, aby zdekarbonizować 
transport i mają śladowy wpływ na bez-
pieczeństwo żywnościowe. Ogólne po-
dejście Rady odnośnie RED II akceptuje 
wiele mnożników wartości energetycz-
nej energii odnawialnych w ramach celu 
dotyczącego OZE. To podejście wprowa-
dza konsumentów w  błąd jeśli chodzi 
o  faktyczną konsumpcję energii odna-
wialnych oraz zwiększa wykorzystanie 
paliw kopalnych. Odnośnie norm emisji 
CO2 dla samochodów osobowych i  do-
stawczych, członkowie Copa i  Cogeca 
żałują, że wprowadzony zostanie zakaz 
stosowania pojazdów z  silnikami spali-
nowymi od 2035 roku. Niestety do dnia 
dzisiejszego żadna technologia układu 
napędowego nie jest bezemisyjna, na-
wet w przypadku mobilności elektrycz-
nej, a  wszystkie technologie powinny 
przyczyniać się do dekarbonizacji trans-
portu drogowego.

Jeżeli chodzi o propozycję dotyczącą 
wylesiania, Copa i  Cogeca wspiera pra-
cę Komisji Europejskiej w  walce z  tym 
szkodliwym zjawiskiem występującym 
na całym świecie. Jednakże ta walka nie 
powinna zagrażać konkurencyjności 
unijnego sektora rolno-spożywczego 
i  leśnictwa oraz nie powinna zakłócać 
dostaw surowców ani negatywnie wpły-
wać na bezpieczeństwo żywnościowe. 
Ogólne podejście przyjęte przez Radę ds. 
Środowiska 28 czerwca uznaje złożoność 
tego tematu oraz potrzebę utrzymania 
równowagi między ambicjami i pragma-
tyzmem. Z  tego względu Copa i  Cogeca 
z  zadowoleniem przyjmują zmiany za-
proponowane przez Radę odnośnie tek-
stu Komisji, zwłaszcza jeśli chodzi o pew-
ne definicje, takie jak degradacja lasów, 
zrównoważone pozyskiwanie surowca 
czy uwzględnienie określonych prze-
pisów, które biorą pod uwagę specyfikę 
sektora hodowli bydła w  UE.  Pozytyw-
nie odnoszą się również do poprawek 
Rady dotyczących aspektów w  zakresie 
proporcjonalności i  obciążenia admini-

stracyjnego.  Ponadto z  zadowoleniem 
przyjmujemy skreślenie artykułu odno-
śnie prawa Komisji do przyjmowania ak-
tów delegowanych jako że uważamy, że 
wszelkie przyszłe poprawki do rozporzą-
dzenia, które mają związek z  kluczowy-
mi elementami powinny być lepiej prze-
analizowane i  szczegółowo omówione 
podczas przygotowania stanowisk róż-
nych instytucji. Copa i  Cogeca wzywają 
Parlament Europejski o  zrównoważo-
ne stanowisko, które zagwarantuje że 
wszelkie dodatkowe przepisy zapewnią 
równe warunki dla unijnych rolników 
i operatorów oraz wezmą pod uwagę zło-
żoność globalnych łańcuchów dostaw.

Copa i  Cogeca oczekują na dalsze 
działania odnośnie tych elementów pod-
czas rozmów trójstronnych oraz w komi-
sjach parlamentarnych. Jesteśmy gotowi 
na współpracę ze wszystkimi instytucja-
mi, aby sprawić by pakiet „Fit for 55” był 
rzeczywiście dostosowany do potrzeb 
europejskiego innowacyjnego i zrówno-
ważonego rolnictwa przyszłości. 

Nowa Zelandia i  Unia Europejska 
osiągnęły porozumienie polityczne 
w  zakresie umowy handlowej.  Osta-
teczna wersja obejmująca także kon-
tyngenty taryfowe (TRQ) została za-
warta i  obejmuje dostęp do unijnego 
rynku mleka, mięsa baraniego i woło-
wego. I  choć, co Copa i  Cogeca przy-
znają, w  Nowej Zelandii obowiązują 
wysokie standardy w  zakresie ochro-
ny konsumenta, a także uznają wysił-
ki Komisji w kwestii ochrony OG oraz 
unijnych standardów produkcji, to 
jednak poczyniono znaczne i  bolesne 
kompromisy w  obszarze wrażliwych 
sektorów.

30 czerwca 2022 roku Unia europej-
ska i Nowa Zelandia zawarły porozumie-

nie polityczne, które poprzedziły 4 lata 
negocjacji. Na tę chwilę, zanim rozpocz-
nie się proces ratyfikacji, negocjatorzy 
po obu stronach muszą pracować nad 
kwestiami technicznymi, takimi jak 
przeniesienie uzgodnień politycznych 
na teksty i warunki prawne. 

Jeśli chodzi o  rolnictwo, to poczy-
niono znaczne ustępstwa w  obszarze 
już teraz wrażliwych sektorów w  Eu-
ropie. To pogorszy nasz już ujemny 
bilans handlowy (blisko 750 milionów 
dolarów w  2021 roku) w  sektorze rol-
nym, a  to w  okresie, w  którym walczy-
my o możliwość dalszego inwestowania 
w  zrównoważoność. Nasze produkty, 
takie jak np. wino czy mięso wieprzowe, 
już obecne na tym rynku zamieszka-

łym przez 4,8 miliona osób, zostawiają 
niewielki margines pozwalający równo-
ważyć nasz bilans handlowy na korzyść 
unijnego sektora rolnego. 

Tymczasem eksporterzy z  Nowej 
Zelandii mogą już wprowadzać na ry-
nek 75 000 t masła i 11 000 t sera, a ten 
dodatkowy dostęp do unijnego rynku 
białka o wartości dodanej i produktów 
wrażliwych (masło 15 000t, ser 25 000 t, 
mleko w  proszku 15 000 t) znacznie 
zwiększy presję na rynek i zapewni jed-
nemu przedsiębiorstwu mleczarskie-
mu silną pozycję przetargową w  za-
kresie zarządzania importem. Ponadto 
zgoda na 38 000 t baraniny będzie 
uzupełnieniem obecnego dostępu do 
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rynku zgodnie z  TRQ Światowej Orga-
nizacji Handlu ustalonego na poziomie 
114 184 t. 

To wywołuje wiele obaw w  zakre-
sie skumulowanego wpływu koncesji 
przyznanych przez UE Nowej Zelandii, 

co może dołożyć się do już ustalonych 
kontyngentów taryfowych w ramach in-
nych dwu- lub wielostronnych negocja-

cji w sektorze wołowiny (dodatkowe 10 
000 mięsa z  bydła karmionego trawą) 
oraz baraniny i  powinno być uwzględ-

nione na okoliczność przyszłych umów 
handlowych.

Jeśli chodzi o zatwierdzone umowy 
handlowe, to sekretarz generalny Copa-
-Cogeca, Pekka Pesonen, oświadczył: 
„Copa i  Cogeca z  radością przyjmują 
fakt, że unijne standardy w zakresie bez-
pieczeństwa produkcji (np. bydło hodo-
wane bez hormonów) oraz OG zostały 
uwzględnione w porozumieniu z Nową 
Zelandią. Widzimy zobowiązania, do 
przestrzegania których porozumiały się 
strony także w  kwestii przestrzegania 
zapisów porozumienia paryskiego oraz 
zrównoważoności w handlu międzyna-
rodowym. Jednak mamy świadomość, 
że dla kluczowych sektorów takich jak 
sektor mleczarski, mięsa baraniego i wo-
łowego, to porozumienie jest trudne 
i bolesne.  W związku z tym wzywamy 
do właściwego zarządzania i  monitoro-
wania kontyngentów taryfowych (TRQ) 
w zakresie importu produktów rolnych, 
aby uniknąć załamania rynku”.

Eksperci z grup roboczych „Zboża” 
oraz „Rośliny oleiste” zebrali się w tym 
tygodniu w  Brukseli. Szacunkowe 
plony wyniosą 277 mln ton w  2022 r. 
w UE-27. Produkcja będzie o 4,4% niż-
sza niż w poprzednim roku gospodar-
czym (290 mln ton) i  o  3,8% poniżej 
wieloletniej średniej, która plasuje się 
na poziomie 288 mln ton. 

Areał pszenicy zwyczajnej w  UE-27 
utrzymał się prawie na stabilnym pozio-
mie 21,7 mln ha. Ze względu na niższe 
plony produkcja spadnie do 123,4 mln ton 
w  porównaniu do 129,2 mln ton w  ubie-
głym roku. Produkcja innych zbóż rów-
nież się zmniejszy, np. plony pszenicy 
durum będą o 14,6% niższe niż w 2021 r.

01.07.2022 r.
Komunikat prasowy

Prognozy dotyczące plonów opracowane 
przez Copa i Cogeca: niższa produkcja zbóż 
w Europie; obiecujące plony roślin oleistych; 
wiele zależy od pogody
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Strategia leśna UE 2030 
musi wspierać wielofunkcyjną rolę lasów

Jean-François Isambert, przewodni-
czący grupy roboczej „Zboża” Copa-Co-
geca powiedział: „Na produkcję pszenicy 
zwyczajnej na pewno wpłyną ekstre-
malne zjawiska pogodowe występujące 
w wielu regionach, np. wysokie tempera-
tury, brak deszczu lub grad. Spodziewa-
my się średniego spadku plonów o  5%. 
Ze względu na ryzyko wystąpienia niedo-
boru żywności w wielu krajach importu-
jących surowce z  Ukrainy i  inflację cen 
żywności, bardzo ważne jest, by Komisja 
Europejska podeszła to tego problemu na 
poważnie i  z  wyprzedzeniem zareago-
wała na nasze potrzeby. W pewnych re-
gionach niepokoją nas opóźnienia w za-
kupie nowych nawozów. Trzeba zwięk-
szyć przejrzystość i  konkurencyjność 
na unijnym rynku nawozów. Niepokoją 
nas również logistyczne wąskie gardła 
wpływające na eksport ziarna z Ukrainy 
i powiązane z nimi ryzyko wystąpienia 
zakłóceń na rynku. W końcu, rolnicy po-
trzebują pewności prawa, gdyż w  ciągu 
kilku tygodni będą musieli podjąć decyzje 
dotyczące płodozmianu. Komisja musi 
jak najszybciej zadecydować jakie środki 
elastyczności będą obowiązywać w WPR 
w 2023 r. przed jesiennymi zasiewami”.

Prognozy dotyczące plonów roślin 
oleistych są lepsze. Copa i  Cogeca spo-
dziewają się wzrostu produkcji do 32,1 
mln ton, tj. 8,5% powyżej ubiegłorocz-

nego poziomu i  powyżej wieloletniej 
średniej wynoszącej 29,8 mln ton.  Wyż-
sza produkcja roślin oleistych w  UE-
27 wynika z  wzrostu areału o  1 mln ha 
w porównaniu do poprzedniego sezonu 
i  stabilnych plonów związanych z  ko-
rzystnymi warunkami meteorologicz-
nymi.

Perdo Gallardo, przewodniczący gru-
py roboczej „Rośliny oleiste i  białkowe” 
stwierdził, że „oprócz Półwyspu Iberyj-
skiego i kilku regionów Europy Środkowej, 
warunki podczas siewu upraw ozimych, 
w  tym rzepaku oleistego, były dobre. Po-

wierzchnia upraw słonecznika i  roślin 
wysokobiałkowych zasianych na wiosnę 
po inwazji na Ukrainę zwiększyła się od-
powiednio o  9,3% i  6%. Prognozy te nie 
powinny jednak sprawić, że zapomnimy 
o  coraz większych trudnościach związa-
nych z  produkcją. Ochrona upraw przed 
chorobami i  szkodnikami staje się coraz 

bardziej skomplikowana, gdyż skutecz-
ne środki ochronne już nie są dostępne. 
Trzeba pilnie udostępnić odmiany lepiej 
dostosowane do zmiany klimatu i bardziej 
odporne na choroby i  szkodniki, a  także 
skuteczne alternatywne metody ochrony.”

Copa i  Cogeca są zadowolone ze 
sprawozdania w  sprawie Strategii le-
śnej UE 2030 opracowanego przez Ulri-
ke Müller, które zostało przyjęte przez 
Komisję ds. Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, 
a  także z  tego, że uznano w  nim zna-
czenie zintegrowanego i  wyważonego 
podejścia do trzech wymiarów zrówno-
ważoności - środowiskowego, społecz-
nego i gospodarczego.

Copa i  Cogeca w  pełni popierają 
postulat Parlamentu Europejskiego 
o  zwiększenie spójności między stra-
tegią, a  działaniami prowadzonymi na 
szczeblu paneuropejskim dotyczącymi 
zrównoważonej gospodarki leśnej, tak by 

wdrażanie tej strategii nie doprowadziło 
do dublowania pracy i wzrostu obciążeń 
administracyjnych. Jesteśmy zadowole-
ni, że w  sprawozdaniu podkreślono, że 
trzeba określić dokładny cel i  koniecz-
ność przyjęcia planów strategicznych 
dla lasów, a także, że należy respektować 
kompetencje państw członkowskich.

W  przyjętym sprawozdaniu zauwa-
żono również wkład drewna w biogospo-
darkę, gdyż może ono zastąpić paliwa 
i  materiały pochodzenia kopalnego. Po-
trzeba też dalszych inwestycji i  innowa-
cji w  kontekście transformacji cyfrowej 
i  ekologicznej. Do priorytetów sektora 
należy przyciągnięcie większej liczby 

osób młodych i przedsiębiorczyń, co po-
zwoli również zwiększyć opłacalność go-
spodarczą obszarów wiejskich.

Copa i  Cogeca są też zadowolone 
z  propozycji zwiększenia synergii mię-
dzy różnymi funduszami i  ich wyko-
rzystania w sposób bardziej ukierunko-
wany, by wspierać wielofunkcyjną rolę 
lasów. 

W  końcu, Copa i  Cogeca w  pełni 
aprobują wezwanie Komisji Europej-
skiej i  państw członkowskich  do prze-
prowadzenia oceny skutków gospodar-
czych podejścia „bliżej natury”, w  tym 
pośredniego i  bezpośredniego wpływu 
na zatrudnienie. 

12.07.2022 r.
Oświadczenie
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Ciasto jogurtoweCiasto jogurtowe
Sprawdzony i zwyczajnie najlepszy przepis na ciasto jogurto-

we, które zawsze się udaje. To ciasto jogurtowe z owocami i kru-
szonką, które polecam nawet osobom, które rzadko pieką ciasta.

Składniki na ciasto jogurtowe
• 360 g mąki pszennej np. tortowej - 2 pełne szklanki
• 3 średniej wielkości jajka
• 180 g cukru drobnego - około 3/4 szklanki cukru
• 70 ml oleju roślinnego
• 300 g jogurtu naturalnego - pełna szklanka jogurtu
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 400 g owoców: maliny i borówki

Składniki na kruszonkę
• 150 g mąki pszennej - niecała szklanka
• 100 g cukru - około pół szklanki
• 100 g masła - pół kostki

Ciasto jogurtowe
Forma do pieczenia: blaszka o wymiarach 24 x 24 cm i wyso-

kich rantach lub tortownica o  średnicy 24-25 cm. Pieczenie: 175 
stopni, środkowa półka z opcją pieczenia góra/dół. Czas pieczenia: 
około 45 minut.

Do średniej wielkości szklanego lub metalowego naczynia 
wsyp około 3/4 szklanki drobnego cukru. Będzie to 180 gramów 
cukru. Wbij trzy średniej wielkości jajka. Cukier z  jajkami ubijaj 
mikserem na wysokich obrotach przez kilka minut. Cukier powi-
nien całkowicie rozpuścić się w  jajkach. Pod koniec ubijania ma 
powstać puszysta i jasna masa.

Do miski z puchem jajecznym zacznij wlewać olej (kujawski, 
ryżowy lub z  pestek winogron). Wlewaj go cienką strużką. Puch 
cały czas ubijaj na wysokich obrotach. Olej możesz zamienić na 
roztopiony i  przestudzony olej kokosowy lub masło w  tych sa-
mych proporcjach co zwykły olej. 

Zmniejsz obroty miksera i dodaj cały jogurt naturalny. Będzie 
to 300 gramów kremowego jogurtu naturalnego trzymanego 
wcześniej w temperaturze pokojowej. Jogurt nie może być zim-
ny. Możesz w tym momencie dodać też kilka kropel ulubionego 
olejku zapachowego do ciast (śmietankowy, waniliowy, poma-
rańczowy, cytrynowy..). Po chwili wyłącz mikser. Do miski wsyp 
mieszankę sypkich składników (mąka i  proszek do pieczenia). 
Całość wymieszaj powoli, ale dokładnie szpatułką z sylikonową 
łopatką lub drewnianą łyżką. Gotowe do pieczenia ciasto przelej 
do formy. Użyłam blaszki o wymiarach 24 x 24 cm. Idealna będzie 
też tortownica o średnicy 24 lub 25 cm. Na dno wyłóż papier do 
pieczenia. Formę od wewnątrz wysmaruj odrobiną oleju i obsyp 
bułką tartą.

Pora na owoce. Owoce powinny być umyte i osuszone ręcz-
nikiem papierowym. Rozłóż je równo na cieście. Na ciasto jogur-
towe z  owocami rozłóż kruszonkę, która warto przygotowywać 
sobie wcześniej. Jak zrobić kruszonkę? Wszystkie składniki na 
kruszonkę dokładnie wymieszaj i rozetrzyj w dłoniach.

Smaki lataSmaki lata
Ketchup z cukiniiKetchup z cukinii

Składniki:
• 2 kg cukinii - około 6 sztuk
• 1 kg cebuli - 4 średnie cebule
• 2 średnie jabłka - około 400 g
• 6 ząbków czosnku - 30 g
• niecałe pół szklanki drobnego cukru - 100 g
• niecałe pół szklanki octu spirytusowego - do 110 ml
• 2 płaskie łyżki soli - około 25 g
• 2 słoiczki po 200 g koncentratu pomidorowego 30 %
• przyprawy: płaska łyżka słodkiej papryki, łyżeczka oregano, pół 

płaskiej łyżeczki pieprzu

Jabłka oraz cukinie, czosnek i cebule umyj pod zimną, bieżącą 
wodą i osusz. Do ketchupu z cukinii możesz użyć dowolnych, ale 
nie za kwaśnych i dość twardych jabłek. Cukinie obierz i przekrój 
wzdłuż na ćwiartki. W  razie potrzeby wytnij gniazdo nasienne. 
Kawałki cukinii, cebule i  jabłka zetrzyj na dużych oczkach, najle-
piej przy pomocy maszynki do mielenia ze specjalną nakładą do 
szatkowania warzyw. Można też użyć malaksera z odpowiednimi 
tarczami. Jeśli masz tylko zwykłą tartkę, to zetrzyj na niej cukinie 
i jabłka, zaś cebule bardzo drobno posiekaj.

Starte warzywa (nie odciskaj soku) umieść w garnku o pojem-
ności minimum 4 litrów. Dodaj dwie płaskie łyżki soli, czyli około 
25 gramów soli oraz niecałe pół szklanki drobnego cukru, czyli oko-
ło 100 g cukru (można dać trochę mniej cukru). Całość wymieszaj 
i zagotuj (bez przykrywki). Jak tylko warzywa zaczną się gotować, 
zmniejsz moc palnika do takiej, by zawartość garnka tylko lekko się 
gotowała. Starte warzywa gotuj tak przez godzinę. Co parę minut 
warto zamieszać całość przy pomocy drewnianej łyżki.

Po godzinie gotowania cukinii, cebuli oraz jabłka z  cukrem 
i solą otrzymasz dość gęstą papkę. Dodaj teraz obrane i pokrojone 
na mniejsze kawałki ząbki czosnku, dwa słoiczki po 200 gramów 
dobrej jakości koncentratu pomidorowego 30 %, płaską łyżkę słod-
kiej papryki, łyżeczkę oregano suszonego lub świeże listki oregano 
oraz pół płaskiej łyżeczki pieprzu. Na koniec wlej jeszcze niecałe 
pół szklanki octu spirytusowego, najlepiej jest użyć do 110 ml octu.  
Można też sięgnąć po ocet jabłkowy, którego polecam użyć nawet 
odrobinę więcej niż spirytusowego.

Całość zamieszaj i gotuj na małej mocy palnika przez ostatnie 
20-25 minut (cały czas bez przykrywki).

Ketchup z cukinii jest już prawie gotowy do tego, by zamknąć 
go w  słoikach. Trzeba go jednak najpierw zmiksować na gładko. 
Polecam użyć do tego blendera ręcznego typu żyrafa. Po zmikso-
waniu sprawdź smak ketchupu i w razie potrzeby i upodobań sma-
kowych dodaj np. trochę więcej soli lub też pieprzu. 

Przygotuj czyste słoiczki. Idealne będą jeszcze gorące słoiki (np. 
wyjęte prosto z piekarnika /temperatura nie wyższa niż 110 stopni/ 
lub z garnka z wrzątkiem).

Jeszcze wrzący ketchup z  cukinii przekładaj do słoików i  od 
razu mocno je zakręcaj. Nie dodawaj ketchupu do pełna. Zostaw 
minimum 1 cm wolnej przestrzeni. Słoiki odwracaj do góry dnem 
i  zostaw tak na godzinę. Słoiki można dodatkowo otulić ręczni-
kiem, (by wolniej się studziły) jednak nie jest to konieczne. 

Po tym czasie możesz postawić je już prawidłowo. Wszystkie 
zakrętki powinny się zassać. Jeśli tak się nie stało, to słoiki należy 
poddać pasteryzacji.
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W  dniach 9-17 lipca 2022 r. został zorganizowany wypoczynek dla dzieci z  województwa zachodniopomorskiego 
w Ośrodku Wypoczynkowym ,,Halina” w Zakopanem.

Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii w 2022 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, 
dla dzieci i młodzieży rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od 1 stycznia 2006 roku 
do 31 grudnia 2017 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 
950,00 zł na każdego uczestnika.

Koloniści zrealizowali następujący program wypoczynku letniego: piesze wycieczki po 
najbliższej okolicy, wycieczka do Zakopanego – zwiedzanie miastecz-
ka, całodzienna wycieczka z  przewodnikiem 
nad Morskie Oko, piesza wycieczka szlakiem: 
Butorowy Wierch – Gubałówka – Harenda –Olcza, 
wycieczka z  przewodnikiem do Doliny Chocho-
łowskiej, wycieczka z przewodnikiem na Rusino-
wą Polanę. Gry i  zabawy sportowo – rekreacyjne 
na świeżym powietrzu, zajęcia świetlicowe, kon-
kursy, zabawy quizowe, karaoke. Poznawanie tra-
dycji i historii regionu – wyjazd do Izby regionalnej, 
zajęcia na basenie, ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
dyskoteki, olimpiada sportowa.



W dniach od 4 lipca do 12 lipca 2022 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Razem nad Morzem” w Gdyni wypoczywały 
dzieci rolników z województwa śląskiego w ramach akcji kolonii letnich zorganizowanych przez NSZZ Rolników Indy-
widualnych „Solidarność” dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii w 2022 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, 
dla dzieci i młodzieży rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od 1 stycznia 2006 roku 
do 31 grudnia 2017 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 
950,00 zł na każdego uczestnika.

Podczas turnusu odbyła się wycieczka do Gdańska, w programie był m.in. koncert organowy w katedrze Oliwskiej, dzieci zwiedziły 
Bazylikę Mariacką oraz kościół św. Brygidy, gdzie znajduje się ołtarz z bursztynów. Uczestnicy zwiedzili również Stare Miasto, Żuraw 
Gdański oraz Stadion Arena Gdańsk. Dzieci uczestniczyły także w zajęciach edukacyjnych w Centrum Nauki Experyment.

Kolejna wycieczka odbyła się do Sopotu na rejs statkiem oraz spacer po sopockim molo oraz promenadzie. Kolejną atrakcją 
były zajęcia w Aquaparku w Redzie. Podczas turnusu koloniści poznawali również okolice Gdyni, podziwiano Klify Orłowskie, 
zwiedzano port oraz podziwiano okręt „Dar Pomorza” oraz „Błyskawica”. Odbywały się spacery brzegiem morza, gry i zabawy na 
plaży oraz kąpiele w morzu, a także liczne zajęcia ruchowe, zabawy i konkursy.


