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Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej 
NSZZ RI „Solidarność”

Podczas posiedzenia poruszono 
kwestię aktualnej sytuacji w  rolnictwie 
oraz na poszczególnych rynkach rol-
nych. Prezydium wyraziło zadowolenie 
z  realizacji postulatu Związku dotyczą-
cego wycofania z  prac legislacyjnych 
szkodliwej dla rolników nowelizacji 
ustawy o biopaliwach.

Podczas posiedzenia poruszono 
w  szczególności kwestie dotyczące sy-
tuacji na rynku nawozów i wypłaty po-
mocy dla rolników, kwestie związane 
z  wpływem podwyżek cen energii na 
produkcję rolną, sytuacji w  sadownic-
twie ze szczególnym uwzględnieniem 
sytuacji na rynku jabłek, sytuację na 
rynku zbóż związaną z wpływem zboża 
z  Ukrainy a  także sytuację związaną ze 
zmianą przepisów dotyczących opłat za 
czynności weterynaryjne.

W dniu 21 września 2022 roku z udziałem wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi  Henryka 
Kowalczyka odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”.

Prezydium po raz kolejny zaapelo-
wało także o ustawowe powołanie Fun-

duszu Gwarancyjnego dla rolników za 
sprzedane płody rolne.

Otwarcie Wystawy Rolniczej odbyło 
się w  sobotę 4 września br. Zainaugu-
rowała ona dwudniowe jasnogórskie 
dziękczynienie za plony. –  To nie tylko 
niezwykle ważna dziedzina gospodarki 
mierzona wartościami ekonomicznymi, 
ale polskie rolnictwo daje poczucie bez-
pieczeństwa żywnościowego  – podkreślił 
wicepremier, minister rolnictwa i  roz-
woju wsi Henryk Kowalczyk.  Dożynki 
są pięknym czasem wdzięczności Bogu 
i ludziom za codzienny chleb – mówił bp 
Leszek Leszkiewcz delegat Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa 
Rolników.

Dożynki Jasnogórskie 2022 
„Do Matki naszego zawierzenia”
W dniach 3-4 września br. w Częstochowie odbyły się Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie od hasłem 
„Do Matki naszego zawierzenia” oraz XXXI Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie, w których 
uczestniczyło tysiące rolników z całej Polski dziękując Matce Boskiej Częstochowskiej za plony. Dwu-
dniowe ogólnopolskie dziękczynienie za plony odbywało się pod hasłem: „Do Maryi Królowej Pokoju”. 
W tym roku przypada 40-lecie pierwszych Dożynek Jasnogórskich.
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– Proszę o to, by Polska wieś stała na 
straży nie tylko bezpieczeństwa żywno-
ściowego, ale aby w każdej chwili była do 
dyspozycji, jeżeli chodzi o kwestie obro-
ny tego, o co zawsze walczyła, co było jej 
fundamentem – mówił podczas otwarcia 
Krajowej Wystawy Rolniczej  Mateusz 
Szpytma, zastępca Prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej.

Podczas tegorocznej Krajowej Wy-
stawy Rolniczej można było zapoznać 
się z ekspozycją „Tu rodziła się »Solidar-

ność« Rolników” przygotowaną przez 
Instytut Pamięci Narodowej. Wysta-
wa pokazuje  zmagania środowiska 
chłopskiego z władzą komunistyczną 
w  latach 1980–1981  toczonych o  reje-
strację rolniczych związków zawodo-
wych oraz skalę chłopskich protestów.

31. Krajowa Wystawa Rolnicza, która 
tradycyjnie towarzyszy jasnogórskim 
dożynkom zgromadziła ponad 500 wy-
stawców.

NSZZ RI „Solidarność” podczas 
Dożynek Jasnogórskich połączo-

nych z  Krajową Wystawą Rolniczą 
w  Częstochowie zorganizował Akcję 
promocyjną pt.: „Polska wieprzowi-
na jest najlepsza!”.  W  ramach działań 
promocyjnych odbyła się bezpłatna de-
gustacja mięsa wieprzowego. Działanie 
sfinansowano z  Funduszu Promocji 
Mięsa Wieprzowego.

Wieczorem w Bazylice Jasnogórskiej 
odbył się   uroczysty koncert solistów 
chóru Zespołu Pieśni i Tańca im. S. Ha-
dyny „Śląsk”.

W  sobotę 3 września br. wieczor-
nej mszy św. rozpoczynającej oficjal-
nie  Dożynki Jasnogórskie w  intencji 
rolników przewodniczył bp Edward 
Białogłowski, wieloletni delegat 
Konferencji Episkopatu Polski ds. 
Duszpasterstwa Rolników i Pszczela-
rzy. W homilii bp Białogłowski przypo-
mniał, że jasnogórskie dożynki sprzed 
40 lat były pierwszymi po wolnościo-
wym, solidarnościowym zrywie Pola-
ków 1980 roku, po zmaganiach o  zare-
jestrowanie „Solidarności Rolników” 

i  w  przeżywanym dramacie stanu wo-
jennego.  U  początku organizowania 
ogólnopolskiego dziękczynienia za 
plony na Jasnej Górze są środowiska 
rolników, a  także zarejestrowany 12 
maja 1981 r. NSZZ Rolników Indywi-
dualnych „Solidarność”.

Bp Białogłowski wskazał na aktual-
ność przesłania, które wówczas w homi-
lii zostawił polskim rolnikom abp Igna-
cy Tokarczuk,  „by wśród przeciwności 
nie tracić ducha, ale walczyć o  prawdę, 

wolność, budować na miłości Boga i  tę 
miłość przenosić na każdego człowieka, 
chronić godność rodziny i  być odpowie-
dzialnym za Ojczyznę, troszczyć się o tę 
ziemię, której uprawianie jest również 
wyrazem patriotyzmu”.

– Dziękujemy za was, za waszą wiarę, 
pokorę, wasz trud i  wytrwałość, wasze 
rodziny i  gospodarstwa. Mimo różnych 
trudności troszczycie się, by nie zabra-
kło chleba, i  do chleba, dla Polski i  dla 
innych  – dziękował rolnikom bp Biało-
głowski.
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Podczas Apelu Jasnogórskiego 
Przewodniczący NSZZ RI „Solidar-
ność” Tomasz Obszański odczytał 
Akt Poświęcenia Rolników Polskich 
Niepokalanemu Sercu Maryi Panny.

Bogurodzica Dziewica, Bogiem sła-
wiena Maryja! Słowami pieśni naszych 
Ojców, rozbrzmiewającej od stuleci na 
polskiej ziemi, pozdrawiamy Cię Maryjo 
w Twoim Cudownym Obrazie.

Stajemy dzisiaj przez Tobą, aby za-
wierzyć Twojemu Niepokalanemu Sercu 

ludzi pracujących na roli oraz tych, któ-
rzy ich wspierają.

Święta Boża Rodzicielko! W  Twoim 
Jasnogórskim Domu zawierzamy Twe-
mu Niepokalanemu Sercu nasze rodziny 
i małżeństwa, aby stawały się domowy-
mi Kościołami, jaśniejącymi wiarą i mi-
łością.

Matko, Ty coś karmiła świata Zba-
wienie spraw, aby na stołach w naszych 
rodzinach nigdy nie zabrakło chleba, 
a ziemia na której pracujemy, wydawała 
obfite plony.

Niech dobry Bóg za Twoim pośrednic-
twem obdarza nas łaską swego błogosła-
wieństwa i pozwoli nam radować się ob-
fitymi owocami naszej codziennej pracy, 
zarówno na uprawianym kawałku ziemi, 
na zaoranych zagonach, jak i na upraw-
nej roli, którą jest nasz Naród, nasze spo-
łeczeństwo, rodzina oraz obszar ciągłego 
kształtowania naszych serc i umysłów.

Panno łaskawa, Twojej opiece po-
lecamy nasz Solidarnościowy Związek 
Rolników Indywidualnych, aby zawsze 

był otwarty na Boże Przykazania i  blask 
Ewangelii Twojego syna Jezusa Chrystusa, 
który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

W  niedzielę, 4 września br. odbyły 
się główne uroczystości Dożynkowe 
na Jasnej Górze.   Rano przed uroczysta 
Mszą dożynkową przemówienie do ze-
branych na błoniach jasnogórskich wy-
głosił Przewodniczący NSZZ RI Solidar-
ność Tomasz Obszański.

Przed rozpoczęciem Eucharystii 
głos zabrał Prezydent RP Andrzej 
Duda. To już 40 lat od 1982 roku i tam-

tej pamiętnej historycznej pielgrzymki 
rolników tutaj, na Jasną Górę, na Jasno-
górskie Dożynki – 300–tysięcznej, potęż-
nej, w straszliwie, niewyobrażalnie trud-
nym dla nas wszystkich i  dla naszej oj-
czyzny okresie stanu wojennego, tamtego 
1982 roku, kiedy panowało tak ogromne 
przygnębienie i  kiedy stało przed nami 
tak wiele ogromnie trudnych znaków za-
pytania o dalszy byt, o Polskę, o polskie 
sprawy, a także o najbliższych, w szcze-
gólności tych, którzy ciągle jeszcze prze-

bywali w  internowaniu, w  więzieniach 
czy też po prostu byli prześladowani 
za działalność na rzecz praw człowie-
ka, praw człowieka pracy, także rolni-
ka. (…)  W  tym kontekście – szczególne 
słowa szacunku i  wdzięczności wobec 
Solidarności Rolników Indywidualnych 
i  wszystkich tych, którzy wtedy w  niej 
działali, reprezentowali ją, i  wszystkich 
tych, którzy wtedy za działalność w  ra-
mach właśnie Solidarności Rolników 
Indywidualnych byli prześladowani. To 
także dzięki Wam, dzięki Waszej nieustę-
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pliwości – choć nikt z  nas wtedy nawet 
nie przypuszczał, że tak będzie zaledwie 
siedem lat później, nawet niecałe siedem 
lat później – były te pierwsze półwol-
ne wybory, które w  efekcie przyniosły 
prawdziwie wolną, suwerenną, niepod-
ległą Polskę, w której wszyscy teraz od 
ponad 30 lat żyjemy. I  przez te 40 lat 
tutaj, na Jasną Górę, nieprzerwanie co 
roku na Dożynki Jasnogórskie przyby-
wają polscy rolnicy – kolejne pokolenia 
polskich rolników, ludzi polskiej wsi – 
po to, by się modlić, ale przede wszyst-
kim po to, żeby podziękować Matce Naj-
świętszej, naszej Pani Jasnogórskiej, za 
opiekę. Także i  w  tym roku. Mimo że 
znów nadszedł kolejny wcale niełatwy, 
powiedziałbym, trudny rok. – powie-
dział do zebranych Prezydent RP An-
drzej Duda.

Wicepremier, minister rolnictwa 
i  rozwoju wsi Henryk Kowalczyk 
zapewnił rolników, że przygotowy-
wane są kolejne rozwiązania i  dzia-
łania, które złagodzą kryzys nawozo-
wy. – Jako jedyny kraj w UE zastosowa-
liśmy dopłaty do nawozów – prawie 4 mln 
zł. Przygotowujemy kolejne działania, 
które złagodzą kryzys nawozowy  – za-
powiedział minister rolnictwa i  roz-
woju wsi. Zachęcał ponadto rolników 
do korzystania z  unijnych programów, 
przypominając jednocześnie, że za-
twierdzony został już Plan Strategicz-
ny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 
2023–2027. Minister rolnictwa podzię-
kował rolnikom za ich wysiłek. –  Dzię-
kuję wszystkim rolnikom za trud i ciężką 
pracę. Życzę, by praca rolnika była przez 
wszystkich zauważana, doceniona ale 

i należycie wynagradzana. Bo silna wieś, 
silne rolnictwo, to silna Polska  – zazna-
czył wicepremier Henryk Kowalczyk.

Suma dożynkowa z błogosławień-
stwem wieńców żniwnych rozpo-
częła się o  godz. 11:00, której prze-
wodniczył i  homilie wygłosił biskup 
kielecki Jan Piotrowski.  Wszystkim 
rolnikom, sadownikom, pszczelarzom 
bp Piotrowski życzył miłości do ziemi, 
a  „jednocześnie niezbywalnego prawa 
do szacunku, który nigdy nie pozbawi 
ich nadziei, że ziemia to wielki Boży 
dar, którego nikt na świecie nie ma pra-
wa odebrać, wykraść złymi decyzjami 
jakiejkolwiek natury”. – Praca na roli 
czyni was autentycznie wolnymi ludźmi 
a świętym obowiązkiem państwa jest za-
pewnienie wam tej wolności – powiedział 
hierarcha.

Uroczystości rozpoczęła msza świę-
ta. Obrzęd Dożynkowy odbył się na 
dziedzińcu Belwederu, gościnnie wy-
stąpił Zespół „Mazowsze”.  Następnie 
Prezydent i Pierwsza Dama spotkali się 
z  grupami wieńcowymi, którym wrę-
czone zostały dyplomy za udział w kon-
kursie.

Z  ramienia NSZZ RI „Solidarność” 
w  wydarzeniu uczestniczył Przewod-
niczący Związku Tomasz Obszański, 
zastępca przewodniczącego Tomasz 
Ognisty oraz członek Prezydium Jacek 
Adamczuk.

Prezydent RP Andrzej Duda w swo-
im wystąpieniu podkreślił: Te dożynki 
symbolicznie wieńczą rok, wieńczą sezon 
zbiorów naszych gospodarzy, a zarazem 
stanowią – jak powiedziałem – podzięko-
wanie za rok pracy, podziękowanie za to, 
co udało się zebrać z pól, podziękowanie 
za to, że rodzinom ten kolejny rok udało 
się przeżyć, przetrwać w gospodarstwie, 
w  sprawach domowych, rodzinnych, 
wszystkim tym, co dla nas najważniejsze.

Prezydent podziękował także rol-
nikom za ich trud. – Wszyscy, którzy 

prowadzą gospodarstwa, dzięki swojej 
pracy zapewniają nam, całemu nasze-
mu krajowi i  społeczeństwu bezpie-
czeństwo żywnościowe – podkreślił 
Prezydent i dodał, że jest to jedna z fun-
damentalnych i  najważniejszych kwe-
stii, „bez której trudno sobie wyobrazić 

funkcjonowanie państwa i  byt społe-
czeństwa”.

Tak, od lat polski rolnik zapewnia 
to bezpieczeństwo Rzeczypospolitej, 
a  w  ostatnich latach w  sposób dyna-
miczny zapewnia także rozwój Polski. 
Nie tylko poprzez samo dostarczanie 

Dożynki Prezydenckie 2022
W niedzielę 11 września 2022 r. na dziedzińcu Belwederu w Warszawie odbyły się Dożynki Prezydenc-
kie, w których uczestniczyła delegacja NSZZ RI „Solidarność” na czele z Przewodniczącym Związku 
Tomaszem Obszańskim.
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żywności na rynek krajowy, ale także 
poprzez dostarczanie żywności w takiej 
ilości i  takiej jakości, że z  powodze-
niem może ona być eksportowana na 
zewnątrz. Jest oczekiwanym i  ważnym 
elementem importu z  Polski do wielu 
krajów na świecie.

To był trudny rok dla rolnictwa z po-
wodu pandemii i  wojny, która spowo-
dowała wzrost cen i  uratę wschodnich 
rynków zbytu – stwierdził wicepremier 
Henryk Kowalczyk.

Zwrócił uwagę, że jednym ze skut-
ków wojny był przede wszystkim ogrom-
ny wzrost cen surowców, energii, gazu, 
co w konsekwencji przełożyło się mocno 
na warunki ekonomicznie prowadzenia 
gospodarstw rolnych. Ceny nawozów, 
środków ochrony roślin, paliw powodują, 

że rolnicy stanęli przed pytaniem, na ile 
gospodarka rolna może być opłacalna – 
powiedział szef resortu rolnictwa.

Polski rząd, widząc te trudności, 
stara się rolników wspierać, jak tylko to 
jest możliwe – dodał wicepremier Hen-
ryk Kowalczyk. Podkreślił przy tym, że 
te trudności nie mijają, że są cały czas 
obecne i  dlatego niezbędne jest dalsze 
wspieranie polskiego rolnictwa. We-
dług szefa resortu rolnictwa wzrost cen 
produktów rolnych nie rekompensuje 
rolnikom zwiększonych wydatków, np. 
z powodu wzrostu cen nawozów. Wice-
premier Henryk Kowalczyk także pod-
kreślił znaczenie kwestii bezpieczeń-
stwa żywnościowego. To rolnik, który 
pracuje w każdy dzień tygodnia, nie ma 
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właściwie czasu wolnego, generalnie nie 
ma urlopów, swoją wytrwałą pracą za-
pewnia bezpieczeństwo żywnościowe – 
stwierdził szef resortu rolnictwa. 

Komisarz UE do spraw rolnictwa Ja-
nusz Wojciechowski zapewnił, że fun-
dusze z krajowego planu strategicznego 
dla rolnictwa są zagwarantowane i trafią 
do polskich rolników. Przypomniał rów-

nież, że w ramach planu strategicznego 
do rolników trafi 25 miliardów euro. 

Komisarz Janusz Wojciechow-
ski podkreślił, że Polska jest jednym 
z  pierwszych siedmiu państw, którym 
Komisja Europejska zatwierdziła pierw-
szy pakiet planów strategicznych WPR. 
Są to, oprócz Polski, Dania, Finlandia, 
Francja, Irlandia, Portugalia i Hiszpania.

*
Dożynki Prezydenckie to wydarze-

nie wieńczące trud pracy włożony przez 
polskich rolników podczas ostatnich 
żniw. Święto swoim rodowodem sięga 
czasów średniowiecznych. Dożynki Pre-
zydenckie po raz pierwszy zostały zor-
ganizowane w Spale w 1927 roku przez 
Ignacego Mościckiego.

Rząd wycofuje szkodliwą dla rolników 
nowelizację ustawy o biopaliwach. 
To realizacja postulatu NSZZ RI „Solidarność”

Przypomnijmy, że na posiedzeniu 
Rady Ministrów w dniu 2 sierpnia 2022 r. 
rząd przyjął projekt ustawy o zmianie 
ustawy o  biokomponentach i  biopa-
liwach ciekłych oraz ustawy o  syste-
mie monitorowania i  kontrolowania 
jakości paliw i  przekazał do prac legi-
slacyjnych w  Parlamencie. Głównym 
założeniem projektu było zmniejsze-
nie minimalnego poziomu realizacji 
Narodowego Celu Wskaźnikowego 
na poziomie 60%. Przypomnijmy, że 
Narodowy Cel Wskaźnikowy to na-
jogólniej mówiąc minimalny udział 
biokomponentów i  innych paliw od-
nawialnych. Ustawa zwiększa także 
korzystania przez koncerny paliwowe 
z  tzw. opłaty zastępczej NCW o  także 
zwiększa   limit dolewu do paliw bio-
weglowodorów ciekłych (które nie są 
produkowane w  Polsce).      Zdaniem 
ekspertów rozwiązania te spowodo-
wałyby, że minimalny poziom reali-
zacji NCW w  2023 roku w  praktyce 
spadłby o  1/3 do poziomu 4,38% wo-
bec 5,77%, jakie obowiązuje w  bieżą-

cym roku, co zmniejszyło znacznie 
popyt na krajowe esrty.

„Aktualnie procedowany i  przyjęty 
przez Radę Ministrów projekt ustawy 
ogranicza poziom realizacji Narodowego 
Celu Wskaźnikowego do poziomu 60 %, 
a  także wprowadza tzw. opłatę zastęp-
czą Narodowego Celu Wskaźnikowego 
oraz zwiększenie limitu dolewu do paliw 
bioweglowodorów ciekłych (które nie są 
produkowane w  Polsce). Wprowadzenie 
tego typu rozwiązań w praktyce spowo-
duje ograniczenie zapotrzebowania na 
krajowe estry i doprowadzi do znaczne-
go ograniczenia opłacalności produkcji 
rzepaku w  Polsce, doprowadzając do 
likwidacji wielu gospodarstw. Już w tym 
momencie, w  związku z  przyjęciem 
przez Rząd ww. rozwiązań, obserwuje się 
znaczny w  ostatnich dniach spadek cen 
rzepaku, oferowanych rolnikom przez 
podmioty skupowe, co pogarsza i tak już 
trudną sytuację rolników związaną m.in. 
z  cenami nawozów, z  ogólna sytuacją 
rynkową a także  ze skutkami gospodar-
czymi konfliktu na Ukrainie.

W  związku z  powyższym NSZZ RI 
„Solidarność” postuluje o pilne wycofa-
nie z  prac legislacyjnych   przedmioto-
wego projektu ustawy, który w  zapro-
ponowanym kształcie jest zagrożeniem 
dla polskiego rolnictwa i  polskich go-
spodarstw rodzinnych, a  także w  spo-
sób niekorzystny wpływa na realizację 
ogólnych celów środowiskowych” – napi-
sał w piśmie z dnia 9 sierpnia Przewod-
niczący NSZZ RI „Solidarność” Tomasz 
Obszański.

Przypomnijmy, że podpisana przez   
ś.p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
w  dniu 9 września 2006 roku ustawa 
z  dnia 25 sierpnia 2006 roku o    bio-
komponentach i  biopaliwach ciekłych, 
poza  niekwestionowanym znaczeniem 
dla środowiska naturalnego pomagała 
w  zapewnieniu odpowiednie dochody 
rolnikom i  rozwoju uprawy rzepaku 
w Polsce.

Projekt wpłynął do laski marszał-
kowskiej w dniu 12 sierpnia 2022 roku, 
a  19 sierpnia br. został skierowany do 
I czytania w komisjach.

Rząd wycofuje z prac legislacyjnych projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopali-
wach ciekłych oraz ustawy  o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (UD414). Wice-
premier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk poinformował, że projekt ustawy zmie-
niającej przepisy dotyczące biopaliw nie będzie procedowany. W mocy pozostaną dotychczas obowią-
zujące przepisy. To realizacja wniosku NSZZ RI „Solidarność” o zaprzestanie plac legislacyjnych nad  
projektem ustawy i jej niezwłoczne wycofanie. Wniosek ten został przekazany w dniu 9 sierpnia br. 
przez Przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność” Tomasza Obszańskiego premierowi Mateuszowi Mo-
rawieckiemu, wicepremierowi, ministrowi rolnictwa Henrykowi Kowalczykowi oraz minister klimatu 
i środowiska Annie Moskwie. W przeciwnym wypadku może dojść do załamania produkcji rzepaku 
w Polsce i do  pogorszenia i tak już trudnej sytuacji gospodarstw. 
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„W  związku oświadczeniem Pana 
Premiera dotyczącym sprawy ziemi 
w  powiecie głubczyckim, w  imieniu 
NSZZ RI „Solidarność” składam Panu 
Premierowi podziękowania za jedno-
znaczne stanowisko w tej sprawie, które 
jest zgodne z  oczekiwaniami środowi-
ska rolniczego.  NSZZ RI „Solidarność” 
od dawna głośno domagał się jasnego 
stanowiska w sprawie powrotu gruntów 
rolnych do Skarbu Państwa i rozdyspo-
nowania ich wśród rolników indywidu-
alnych. Mowa tutaj o długoletnich umo-
wach dzierżawy podmiotów, które nie 
wyłączyły ustawowych 30% swojego are-
ału( zgodnie z ustawa z dnia 16.09.2011 
roku), tracąc tym samym możliwość 
przedłużenia umowy dzierżawy.  NSZZ 
RI „Solidarność” uważa, że   obowiązu-
jące prawo musi być w  pełni respekto-
wane i  równe wobec wszystkich. Dlate-
go popieramy  decyzję Pana Premiera, 
mając nadzieję że obejmie ona wszystkie 
podmioty, które nie wywiązały się z tego 
obowiązku  i  będziemy też wspierać 
wszelkie idące za tą deklaracją decy-

zje.  Jesteśmy za transparentnym po-
działem gruntów rolnych oraz poprawą 
struktury agrarnej gospodarstw rodzin-
nych, które zapewniają bezpieczeństwo 
żywnościowe społeczeństwu.  Dla NSZZ 
RI „Solidarność” bezpieczeństwo żywno-

ściowe kraju jest jednym z  priorytetów, 
które jest  szczególnie ważne, chociażby 
w  obliczu wojny na Ukrainie.  Jeszcze 
raz dziękując za jasne u  klarowne sta-
nowisko, w sprawie o którą od lat wal-
czy NSZZ RI ”Solidarność”. 

Pismo NSZZ RI „Solidarność” ws. powrotu 
gruntów rolnych do Skarbu Państwa
30 września wystosowaliśmy pismo do wicepremiera Henryka Kowalczyka z podziękowaniem za jed-
noznaczne stanowisko, w odpowiedzi na jego deklarację dotyczącą zwrotu ziemi dzierżawionej w po-
wiecie głubczyckim przez spółkę, która nie dokonała ustawowego wyłączenia gruntów.

Kapituła Nagrody im. Ks. Bp. Ro-
mana Andrzejewskiego, obradująca 27 
października pod honorowym prze-
wodnictwem bp. Artura Mizińskiego, 
Sekretarza Generalnego KEP podjęła 
decyzję o tym, że laureatem tegorocznej 
nagrody zostanie Janusz Byliński, dzia-
łacz NSZZ RI „Solidarność” i Duszpaster-

Janusz Byliński laureatem Nagrody 
im. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2022

stwa Rolników, były minister rolnictwa 
i  gospodarki żywnościowej, inżynier – 
ogrodnik i przedsiębiorca.

Przyznając nagrodę za rok 2022 
Kapituła przez osobę Laureata składa 
hołd wszystkim zaangażowanym w  or-
ganizację w 1982 r. Pierwszych Ogólno-
polskich Dożynek Jasnogórskich, które 

rozpoczęły 40- letnią tradycję spotkań 
rolników na Jasnej Górze. W ślad za tym 
powstało specjalistyczne Duszpaster-
stwo Rolników, formujące rzesze świa-
tłych ludzi wsi i małych miejscowości.

Janusz Byliński nagrodzony został 
za inspirację, projekt i organizację pierw-
szych i następnych dożynek w ostatnim 

Janusz Byliński, działacz NSZZ RI „Solidarność” i Duszpasterstwa Rolników, były minister rolnictwa 
i gospodarki żywnościowej, inżynier – ogrodnik i przedsiębiorca został laureatem Nagrody im. bp. Ro-
mana Andrzejewskiego za rok 2022 – podaje w komunikacie przewodniczący rady Fundacji „Solidarna 
Wieś” Sławomir Siwek.
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dziesięcioleciu panowania komunizmu 
w Polsce. Kapituła docenia również jego 
zaangażowanie w  rozwój Duszpaster-
stwa Rolników na terenie kraju. Pomo-
gło to przetrwać zdelegalizowanemu 
w stanie wojennym Związkowi „Solidar-
ności” rolników. Na szczególne uznanie 
zasługuje zorganizowanie, wspólnie 
z rolnikami z mazowieckiego Zakroczy-
mia, pierwszej Duszpasterskiej Wspól-
noty Rolników. W  stanie wojennym 
wspólnota stała się ośrodkiem nieza-
leżnej kultury, kształcenia i pomocy dla 
represjonowanych rolników, członków 
„Solidarności”.

W  wolnej Polsce Janusz Byliński 
aktywnie włączył się w  pracę na rzecz 
zmian na polskiej wsi. Sprawował ważne 
funkcje państwowe, m.in. jako minister 
rolnictwa i  gospodarki żywnościowej 
oraz organizator i prezes Warszawskiego 
Rolno – Spożywczego Rynku Hurtowego 
i strefy przemysłowej na Mazowszu.

Janusz Byliński na przestrzeni tych 
lat nigdy nie zerwał swych związków 
z  „Solidarnością” rolników Indywidu-
alnych i  Duszpasterstwem Rolników. 
Inspiracją jego licznych działań pro-
społecznych na rzecz szerokich kręgów 
środowisk wiejskich było społeczne na-
uczanie Kościoła.

Nagroda ustanowiona przez funda-
cję „Solidarna Wieś” za zasługi dla roz-
woju polskiej wsi i rolnictwa, wręczona 
zostanie po raz dziewiętnasty. Wśród 
laureatów nagrody imienia wieloletnie-
go Krajowego Duszpasterza Rolników 
znaleźli się m.in. prof. Andrzej Stelma-
chowski, kard. Józef Glemp, dr Barbara 

Fedyszak – Radziejowska, Zespół „Ma-
zowsze” czy NSZZ RI „Solidarność”.

Wręczenie nagrody nastąpi w lutym 
2023 r. w  sali obrad plenarnych Konfe-
rencji Episkopatu Polski.

Nagroda im. ks. bp. Romana An-
drzejewskiego ustanowiona została 21 
maja 2004 roku przez Fundację „So-
lidarna Wieś” by honorować osoby, 
za szczególne osiągnięcia w  pracy na 
rzecz środowisk wiejskich i  małomia-
steczkowych, ich rozwoju kulturalne-
go i  gospodarczego. Aktywna postawa 
laureatów ma być przykładem pozy-
tywnej pracy, możliwej w  każdych 
warunkach, zgodnej ze wskazaniami 
nauczania społecznego Kościoła. 

Bp Roman Andrzejewski urodził się 
19 lutego 1938 r. w  rodzinie rolniczej 
w  Morzyczynie na Kujawach. Święce-

nia kapłańskie otrzymał w  1961 r. we 
Włocławku. Absolwent KUL, doktorat 
z  filologii klasycznej uzyskał na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza 
w  Poznaniu. Pracownik naukowy KUL 
i  Wyższego Seminarium Duchownego 
we Włocławku.

W 1981 r. otrzymał nominację na bi-
skupa pomocniczego włocławskiego. 
W latach 1988-1996 przewodniczący Ko-
misji Episkopatu Polski ds. Duszpaster-
stwa Rolników, a  następnie do 2001 r. 
Krajowy Duszpasterz Rolników. W  tro-
sce o  formację mieszkańców wsi zaini-
cjował tworzenie katolickich uniwersy-
tetów ludowych, powołał do istnienia 
Wydawnictwo Duszpasterstwa Rol-
ników oraz czasopisma dla wsi: Tygo-
dnik Rolników „Solidarność”, Tygodnik 
Rolników „Obserwator” i  miesięcznik 
„Ziemia Rodzinna”. W 1999 r. stał na cze-
le Zespołu Dobrych Usług do mediacji 
między rolnikami a rządem. Był współ-
fundatorem Fundacji Prasowej Solidar-
ności i Fundacji „Solidarna Wieś”.
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Działania Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
w zakresie gospodarowania 
nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa koncentrują 
się głównie na rozdysponowa-
niu państwowych gruntów 
w formie dzierżawy, natomiast 
ich sprzedaż została znacząco 
ograniczona. 

Skarb Państwa powierzył KOWR 
wykonywanie prawa własności i  in-
nych praw rzeczowych na jego rzecz 
w stosunku do mienia, o którym mowa 
w  art. 1 i  2 ustawy o  gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa. 

Jednym z  podstawowych zadań 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa jest realizacja postanowień ustawy 
o  gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa w drodze:
a) wydzierżawienia albo sprzeda-

ży nieruchomości rolnych na 
powiększenie lub utworzenie 
gospodarstw rodzinnych;

b) oddania mienia na czas ozna-
czony do odpłatnego korzy-
stania osobom prawnym lub 
fizycznym;

c) wniesienia mienia lub jego 
części do spółki, o  której 
mowa w  przepisach wyda-
nych na podstawie art. 5 
ust. 6, lub innej spółki pra-
wa handlowego, w  której 
Skarb Państwa lub instytut 

badawczy posiada większość udzia-
łów lub akcji;

d) nieodpłatnego przekazania gruntu, 
m.in. jednostkom samorządu tery-
torialnego na realizowanie zadań 
własnych, lasom państwowym pod 
zalesienie oraz na rzecz kościelnych 
osób prawnych;

e) oddania na czas oznaczony admini-
stratorowi całości lub części mienia;

f) przekazania w zarząd;
g) zamiany nieruchomości.

Dzierżawa nieruchomości 
Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa 
Dzięki skutecznemu wykorzystaniu 

potencjału gruntów Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa oraz przyzna-
nych środków pomocowych dla rolni-
ków polskie rolnictwo przeszło praw-

dziwą metamorfozę. Dzieje 

się tak również za sprawą stosunko-
wo łatwego i taniego dostępu rolników 
do dzierżawy nieruchomości rolnych 
Skarbu Państwa. W przeciwieństwie do 
transakcji kupna dzierżawa nie wymaga 
angażowania tak znacznego kapitału. 
Fundusze te można przeznaczyć na 
zakup innych, trwałych i  obrotowych, 
środków produkcji. Na polskiej wsi 
zwiększyły się inwestycje w  nowocze-
sny sprzęt, produkcja jest obecnie zde-
cydowanie bardziej wydajna i  opłacal-
na, a  sami rolnicy stali się sprawnymi 
przedsiębiorcami świetnie zorientowa-
nymi w  swojej branży. Dlatego potrafią 
konkurować swoimi płodami rolnymi 
i wyrobami już nie tylko w Europie, ale 
i na świecie.

Podstawowym rodzajem przetar-
gów na dzierżawę gruntów rolnych są 
przetargi ograniczone (ustne lub ofert 
pisemnych), w  których mogą uczest-
niczyć wyłącznie rolnicy indywidualni 

zamierzający powiększyć gospodar-
stwo rodzinne. 
Należy podkre-
ślić, że dzierżawa 
jest dla rolników 

bardzo atrakcyjną 
formą zagospoda-
rowania państwo-
wych gruntów. Rol-
nicy bardzo ją sobie 
chwalą, bo tylko 
oni mogą startować 

w  przetargach ogra-
niczonych.

KOWR 
zarządcą państwowych gruntówpaństwowych gruntów
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Informacje o  przetargach i  obowią-
zujących procedurach ich przeprowa-
dzania, wzory dokumentów są udostęp-
niane na stronie internetowej KOWR. 

Średnia wysokość czynszu dzier-
żawnego dla gruntów wydzierżawio-
nych przez KOWR w  I  półroczu 2022 r. 
wyniosła 13,2 dt/ha. Została ona usta-
lona na podstawie zawartych w  tym 
okresie ponad 2,6 tys. umów dzierżawy 
o łącznej powierzchni  ponad 27 tys. ha 
gruntów.

Najwyższe czynsze dzierżawne uzy-
skano w  województwie opolskim – 29,3 
dt/ha, wielkopolskim – 22,2 dt/ha i kujaw-
sko-pomorskim – 20,4 dt/ha, a  najniższe 
w  województwach: zachodniopomor-
skim, lubuskim i  łódzkim (odpowiednio: 
6,4 dt/ha, 7,2  dt/ha  i 7,3 dt/ha).

Sprzedaż nieruchomo-
ści Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa
Sprzedaż nieruchomości albo ich 

części wchodzących w  skład Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa zo-
stała wstrzymana, z wyjątkiem:
1) nieruchomości i  ich części prze-

znaczonych w:
a) miejscowym planie zagospo-

darowania przestrzennego lub
b) studium uwarunkowań i  kie-

runków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, lub

c) ostatecznej decyzji o  warun-
kach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu

– na cele inne niż rolne, 
w  szczególności na par-
ki technologiczne, par-
ki przemysłowe, centra 
b i z n e s o w o - l o g i s t y c z n e , 

składy magazynowe, inwe-
stycje transportowe, bu-
downictwo mieszkaniowe, 
obiekty sportowo-rekre-
acyjne, 

2) nieruchomości położonych w gra-
nicach specjalnych stref ekono-
micznych, 

3) domów, lokali mieszkalnych, bu-
dynków gospodarczych i  garaży 
wraz z  niezbędnymi gruntami 
oraz ogródków przydomowych, 

4) nieruchomości rolnych o  po-
wierzchni do 2 ha.

5) udziałów we współwłasności 
nieruchomości, o  których mowa 
w pkt 1–4. 
Przeznaczenie do sprzedaży nie-

ruchomości rolnych o  powierzchni 
powyżej 2 ha oraz innych nierucho-
mości Zasobu niewymienionych 
w  art. 2 ust. 1 ustawy o  wstrzymaniu 
sprzedaży nieruchomości Zasobu 
WRSP oraz zmianie niektórych ustaw 
jest możliwe po uzyskaniu zgody Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na jej 
sprzedaż, jeżeli jest to uzasadnione 
względami społeczno-gospodarczy-
mi.

Warto wiedzieć, że rolnik może 
nabyć nieruchomość rolną, jeżeli 
w  wyniku tego zakupu łączna po-
wierzchnia użytków rolnych będą-
cych własnością nabywcy nie prze-
kroczy 300 ha lub jeśli kiedykolwiek 
nie nabył z Zasobu WRSP 300 ha.

Średnia cena uzyskana w  I  półro-
czu 2022 r. wyniosła 41 001 zł za 1 ha. 
Ustalono ją na podstawie zawartych 
w  tym półroczu 2 tys. umów sprze-
daży i sprzedanych  prawie 2,2 tys. ha 
(dla których badano ceny).

Najwyższe średnie ceny w I półro-
czu 2022 r. osiągnięto w  wojewódz-
twach: pomorskim – 62,1 tys. zł/ha, 
dolnośląskim – 59,8 tys. zł/ha i mało-
polskim – 54,4 tys. zł/ha, a  najniższe 
uzyskano w woj. lubelskim – 17,1 zł/ha 
i świętokrzyskim – 30,9 zł/ha.
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Nieodpłatne 
przekazywanie gruntów 

Zasobu
Samorządy lokalne są jednym 

z  głównych beneficjentów nieodpłat-
nego przekazywania gruntów przez 

Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa. W 2021 roku otrzy-
mały one 357 ha na realizację zadań wła-
snych. 

KOWR ma podstawę prawną do 
nieodpłatnego przekazywania gruntów 
Zasobu na rzecz jednostek samorządu 
terytorialnego, jeżeli nieruchomości te 
przeznaczone są w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego lub 
studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy 
na cele związane z realizacją inwestycji 
infrastrukturalnych służących realizacji 
zadań nałożonych na te jednostki. 

Nieodpłatne przekazywanie grun-
tów na rzecz m.in. samorządów ma 
znaczący wpływ na poprawę życia ludzi 
zamieszkałych na terenach wiejskich, 
w  szczególności popegeerowskich. Na 
gruntach przekazanych przez KOWR 
powstają m.in. szkoły, boiska, place za-
baw, tereny sportu i  rekreacji, a  także 
drogi, hydrofornie, przepompownie czy 
oczyszczalnie ścieków.

Zasób WRSP w liczbach

W  2021 r. na platformie eRolnik 
została uruchomiona usługa „Działki 
Zasobu WRSP” – przeglądarka nierucho-
mości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa. Jest to centralny system infor-
matyczny katalogujący zasób państwo-

wej ziemi i  nowe narzędzie informa-
tyczne umożliwiające rolnikom wgląd 
do bazy nieruchomości Zasobu Własno-
ści Rolnej Skarbu Państwa. Dane pre-
zentują nieruchomości Zasobu WRSP 
pod względem m.in. powierzchni, poło-

żenia, własności lub współwła-
sności KOWR oraz poszczegól-
nych form rozdysponowania. 
Funkcjonalność umożliwia 
wizualizację działek w  formie 
warstwy na mapach portalu 
geoportal.gov.pl.

Od 1992 r. do 30 czerwca 
2022 r. przyjęto do Zasobu 
WRSP 4 755 644 ha gruntów, 
z  czego trwale rozdyspono-
wano 3 408 746 ha. W  ra-
mach sprzedaży i  odpłat-
nego przekazania rozdys-
ponowano 2 728 974 ha. 

KOWR nieodpłatnie przeka-
zał uprawnionym podmiotom 679 772 
ha gruntów Zasobu, z tego samorządom 
terytorialnym – 60 099 ha, Lasom Pań-
stwowym – 155 373 ha, kościelnym oso-
bom prawnym – 90 377 ha i podmiotom 
uprawnionym w  trybie ustawy „Prawo 
wodne” – 245 166 ha.

W  Zasobie WRSP na 30 czerwca 
2022 r. znajdowało się 1 346 898 ha, 
z czego grunty znajdujące się w dzierża-
wie stanowiły 1 082 334 ha, w zarządzie 
– 17 393 ha, a  w  użytkowaniu wieczy-
stym – 52 521 ha, dożywotnim użytko-
waniu 2098 ha, bezumownym korzy-
staniu – 7395 ha, użyczeniu – 424 ha 
oraz w  pozostałym rozdysponowaniu 

nietrwałym – 157 ha. 

Powierzchnia gruntów Zasobu WRSP 
nieposiadających kwalifikacji sposobu 
rozdysponowania wynosiła 155 294 ha, 
a  powierzchnia gruntów obcych w  Za-
sobie WRSP (tj. gruntów, które z  mocy 
prawa przeszły w gestię innych podmio-
tów, lecz pozostają w ewidencji Zasobu 
do czasu ich protokolarnego przekaza-
nia tym podmiotom) – 29 282 ha.

Atrakcyjne nieru-
chomości wchodzące 

w skład ZWRSP
KOWR ma największą w  Europie 

Środkowo-Wschodniej ofertę nierucho-
mości inwestycyjnych przeznaczonych 
na inne cele niż rolne, zgodnie z zapisa-
mi w miejscowych planach zagospoda-
rowania przestrzennego miast i  gmin, 
stanowiące potencjalne tereny pod in-
westycje. W  ofercie znajdują się tereny 
bardzo atrakcyjne z  punktu widzenia 
rozwoju biznesu oraz całej polskiej go-
spodarki.

Nieruchomości inwestycyjne 
z  ZWRSP mogą być przeznaczone za-
równo pod inwestycje typu „greenfield”, 
parki technologiczne i przemysłowe, jak 
również pod centra logistyczne, handlo-
we, biznesowe oraz nowoczesne osie-
dla mieszkaniowe. Współpraca KOWR 
z  krajowymi i  zagranicznymi firmami 
ma również ważny wymiar społeczny: 
w  całej Polsce powstają nowe miejsca 
pracy, co wpływa na poprawę warun-
ków życia lokalnych społeczności. 

Atutem oferowanych przez KOWR 
nieruchomości jest atrak-
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cyjne położenie w  miastach i  bezpo-
średnio lub w bliskiej odległości od wę-
złów komunikacyjnych. Wiele terenów 
inwestycyjnych położonych jest w Spe-
cjalnych Strefach Ekonomicznych. 
Podmioty inwestujące w  SSE mogą 
prowadzić działalność gospodarczą na 
preferencyjnych warunkach, takich jak 
ulgi podatkowe i zwolnienia. Umożliwia 
to rozwój ekonomiczny w  różnych re-
gionach kraju. Obecnie w Polsce mamy 
14 Specjalnych Stref Ekonomicznych, 
których obszar wynosi ok. 25 tys. ha. 
W 9 z nich KOWR posiada swoje grunty. 
Do najbardziej znanych można zaliczyć: 
Wałbrzyską SSE, SSE Mielecką i  Tarno-
brzeską -  zlokalizowane wzdłuż auto-
strady A4 oraz na niektórych odcinkach 
drogi szybkiego ruchu S-19, a także SSE 
zarządzane przez Krakowski Park Tech-
nologiczny sp. z o.o. 

Potencjał nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa do-
strzegły już firmy krajowe oraz między-
narodowe koncerny, które zrealizowały 
swoje projekty i inwestycje na naszych 
gruntach. Wśród nich są takie firmy jak: 
Opel, Toyota, Isuzu, Sharp, LG, Miche-
lin, Electrolux, IKEA, Auchan, Jeróni-
mo Martins, McDonald’s, Pittsburgh 
Glass Works, Viessmann, Grupa Wró-
bel, Sobiesław Zasada Automotive czy 
Cersanit. 

W  I  półroczu 2022 r. powierzchnia 
sprzedaży gruntów nierolnych wynio-
sła 776,7 ha – 103% planowanej sprzeda-
ży w  2022 r. W  tym celu KOWR zawarł 
1050 transakcji sprzedaży na  kwotę 

Białołęka to jedna z  najbardziej dynamicznie rozwijających się dzielnic 

Warszawy. Dość powiedzieć, że w ciągu ostatnich 25 lat liczba mieszkańców 

wzrosła sześciokrotnie – do ponad 150 tys. osób. Niezwykle istotnym czynni-

kiem umożliwiającym rozwój Białołęki jest owocna i wieloletnia współpraca 

z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Pozyskiwane nieodpłatnie nieruchomości z  Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa umożliwiły realizację wielu kluczowych dla naszej dzielnicy 

inwestycji oświatowych (szkoły podstawowe przy ul. Głębockiej, Ostródzkiej, 

Hemara, Ruskowym Brodzie) oraz parku Magiczna. To inwestycje już zreali-

zowane i służące lokalnej społeczności. Obecnie na etapie konkursu architek-

tonicznego jest budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej, również realizowana na 

działce przekazanej z ZWRSP.

Intensywny rozwój Białołęki stawia przed lokalnym samorządem wiele 

wyzwań. Liczymy na to, że dalsza współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wspar-

cia Rolnictwa zaowocuje nie tylko budową kluczowej w obecnej chwili szkoły 

podstawowej w rejonie ul. Siecznej/Kartograficznej, ale również w przyszłości 

innymi inwestycjami, znacznie podnoszącymi komfort i  standard życia na 

Białołęce. Jan Mackiewicz

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka

Gmina Ożarów Mazowiecki w  latach 2005–2022 pozyskała z  ZWRSP grunty o łącznej powierzchni ponad 26 ha, z czego ponad 15 ha z przeznacze-niem na realizację inwestycji z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz ponad 10 ha na drogi gminne.
Pozyskane grunty pozwoliły gminie na realizację potrzebnych i oczekiwa-nych przez mieszkańców inwestycji.
Na jednej z działek o powierzchni ponad 11 ha w Kręczkach powstał kom-pleks obiektów sportowo-rekreacyjnych: hala widowiskowo-sportowa, pełno-wymiarowe boiska sportowe, tor pumptrack, w  realizacji są skatepark oraz odkryte baseny rekreacyjne. Z ww. obiektów korzystają mieszkańcy i zorgani-zowane kluby sportowe. Organizowane tam są również imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży np. wyścigi na rolkach, rowerach itp., wydarzenia kultural-ne, np. koncerty i  widowiska, a  także imprezy plenerowe, np. Dni Ożarowa Mazowieckiego.

Kolejna duża działka o pow. ponad 2 ha w miejscowości Wolskie jest suk-cesywnie zagospodarowywana na cele społeczno-rekreacyjne, z  możliwością realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
Wszystkie ww. obiekty są ogólnodostępne dla mieszkańców.Tereny przekazane pod budowę i poszerzenie dróg gminnych pozwoliły na uporządkowanie sieci dróg gminnych, a niejednokrotnie zagwarantowały uzy-skanie wymaganych parametrów dróg oraz poprawę bezpieczeństwa ich użyt-kowników. Zapewnienie spójności komunikacyjnej jest zadaniem istotnym dla równomiernego rozwoju gminy.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

429,3 mln zł. Średnia cena sprzedaży  
1 ha gruntów nierolnych wyniosła 552,8 
tys. zł. 

Najwięcej gruntów nierolnych 
w  I  półroczu 2022 r. sprzedano w  Od-
działach Terenowych w:  Gorzowie – 147 
ha, Opolu – 143 ha, Wrocławiu – 102 ha, 
Bydgoszczy  – 84 ha i Olsztynie – 83 ha.

Jacek Malicki
p.o. Zastępca Dyrektora Generalnego 

KOWR
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Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 to nie tylko 
miliardy zainwestowane w  moderni-
zację i  unowocześnienie polskich go-
spodarstw, produkcji rolniczej i  prze-
twórstwa. To także środki finansowe, 
dzięki którym zrealizowano tysiące 
inwestycji w  infrastrukturę, poprawia-
jących jakość życia mieszkańców tere-
nów wiejskich.

Agencja Restrukturyzacji i  Moder-
nizacji Rolnictwa, która jest odpowie-
dzialna za realizację PROW 2014-2020, 
część swoich działań przekazała samo-
rządom wojewódzkim, dobrze znają-
cym potrzeby lokalnych społeczności. 
To m.in. budowa i  modernizacja dróg, 
inwestycje w  targowiska lub obiekty 
budowlane przeznaczone na cele pro-
mocji produktów z regionu, gospodarka 
wodno-ściekowa, czy przedsięwzięcia 
służące odnowie i rozwojowi wsi. Proce-
dura wygląda tak, że to samorządy wo-
jewództw ogłaszają terminy naborów 
wniosków, przyjmują dokumenty i  do-
konują ich oceny, a po pozytywnej we-
ryfikacji podpisują umowy o  przyzna-

Wygodniejsze 
życie na wsi także dzięki PROW

niu wsparcia. Następnie przekazują je 
do ARiMR, która wypłaca wnioskodaw-
com należne pieniądze. A  o  dofinanso-
wanie mogą starać się gminy i  powiaty 
oraz ich związki czy też samorządowe 
spółki i instytucje kultury. 

Przekazane w  ten sposób środki 
finansowe służą rozwojowi obszarów 
wiejskich, poprawiają warunki życia 
lokalnych społeczności, skracają infra-
strukturalny dystans między miastem 
i wsią oraz sprawiają, że staje się ona co-
raz bardziej atrakcyjnym miejscem do 
zamieszkania.

W  Polsce skanalizowanych jest  
75 proc. budynków w  miastach, na 
wsiach to niecałe 40 proc. Do sieci wo-
dociągowej przyłączonych jest 62 proc. 
budynków mieszkalnych znajdujących 
się na terenach wiejskich – wynika 
z  danych GUS zebranych podczas Na-
rodowego Spisu Ludności i  Mieszkań 
2021. Z roku na rok odsetek inwestycji 
wodno-kanalizacyjnych rośnie, rów-
nież dzięki wypłaconym przez ARiMR 
pieniądzom z PROW na lata 2014-2020. 
W  ramach tego programu do września 

2022 r. na terenach gmin wiejskich 
i wiejsko-miejskich do 5 tys. mieszkań-
ców przeprowadzono 1047 inwestycji 
wodociągowych i ściekowych – najwię-
cej na terenie województw kujawsko-
-pomorskiego, podkarpackiego i  łódz-
kiego – na które Agencja przekazała 
blisko 2,4 mld zł. Za te pieniądze wy-
budowano lub wyremontowano: oko-
ło 1,9 tys. km zbiorowych systemów 
zaopatrzenia w  wodę; blisko 2,6 tys. 
km systemów kanalizacji zbiorczej dla 
ścieków komunalnych; prawie 14,4 tys. 
przydomowych oczyszczalni ścieków; 
122 ujęcia wody; 252 stacje uzdatniania 
wody; 163 oczyszczalnie ścieków; 20 
instalacji do osadów ściekowych. 

Przy wykorzystaniu środków 
z  PROW na lata 2014-2020 do wrze-
śnia bieżącego roku 1000 gmin i  183 
powiaty wybudowały lub zmodernizo-
wały ponad 3,5 tys. km dróg lokalnych. 
Najwięcej tego typu inwestycji drogo-
wych, które ARiMR sfinansowała kwotą  
2,2 mld zł, zrealizowano na terenie wo-
jewództw mazowieckiego, warmińsko-
-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. 
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Gminy inwestowały również unij-
ne środki w  budowę i  modernizację 
targowisk oraz obiektów przeznaczo-
nych na cele promocji produktów, co 
przyczynia się do rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości. Zrealizowały 332 
tego typu inwestycje, na które otrzy-
mały od Agencji ponad 285 mln zł. 
Najwięcej nowych targowisk wybudo-
wały gminy z województw mazowiec-

kiego, kujawsko-pomorskiego i  lubel-
skiego.

Dzięki środkom z  PROW na lata 
2014-2020 udało się samorządom oto-
czyć opieką i  zadbać o  poprawę stanu 
technicznego 84 zabytkowych budowli 
i obiektów budownictwa tradycyjnego, 
znajdujących się na terenach wiejskich. 

Z  kolei 405 gmin oraz 36 samorzą-
dowych instytucji kultury skorzystało 

w  ramach PROW na lata 2014-2020 
z dofinansowania inwestycji w obiekty 
pełniące funkcje kulturalne i  w  kształ-
towanie przestrzeni publicznej. ARiMR 
przekazała im blisko 349 mln zł. Pienią-
dze te umożliwiły budowę, moderniza-
cję lub wyposażenie m.in. 538 świetlic 
i  domów kultury, 15 bibliotek i  74 in-
nych obiektów. Odnowiono za nie także 
centra 144 miejscowości.

Na to również jest wsparcie z ARiMR
Do 30 grudnia 2022 r. trwa nabór wniosków o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji pro-

ducentów” finansowany z budżetu PROW na lata 2014-2020. Program skierowany jest do nowych grup producen-
tów rolnych, uznanych od 1 grudnia 2021 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych 
i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie 
przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów, uznane na podstawie przepisów 
ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku 
mleka i przetworów mlecznych. Wsparcia nie mogą otrzymać producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego 
podrobów oraz owoców i warzyw.

By otrzymać dofinansowanie, podmiot zrzeszający rolników musi w pierwszej kolejności uzyskać osobowość praw-
ną, wraz z  rejestracją w  Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców. Kolejnym krokiem jest złożenie 
wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych lub organizację producentów wraz z planem biznesowym w oddziale 
regionalnym ARiMR. Dopiero wówczas grupa producentów rolnych lub organizacja producentów może złożyć wniosek 
o przyznanie pomocy finansowej. Co ważne, od daty uznania na potencjalnym beneficjencie ciąży obowiązek realizacji 
zatwierdzonego biznesplanu

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat następujących po dacie uzna-
nia grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. 
przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc. w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. 
Limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Nabór wniosków prowadzą oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa właściwe ze 
względu na siedzibę grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Dokumenty można składać osobiście lub 
przez upoważnioną osobę. Można je również przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej, a tak-
że w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Do 30 grudnia 2022 r. rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach w wyniku wystąpienia klęsk żywioło-
wych lub afrykańskiego pomoru świń, mogą składać wnioski o wsparcie na „Inwestycje odtwarzające potencjał 
produkcji rolnej” z PROW na lata 2014-2020. 

Maksymalna pomoc, jaką można otrzymać, wynosi 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo. Poziom dofi-
nansowania nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji. 

Rekompensaty z tytułu szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych można przeznaczyć na odtworzenie znisz-
czonych składników gospodarstwa. Natomiast, jeśli przyczyną strat jest ASF, inwestycje realizowane z dofinansowaniem 
nie mogą być związane z produkcją świń. Wnioski należy składać w biurach powiatowych lub oddziałach regionalnych 
ARiMR. Można to zrobić osobiście, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podaw-
czej ePUAP. 

Do 31 grudnia 2023 r. w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) przyjmowane 
są wnioski o wsparcie na wymianę słupów chmielowych impregnowanych kreozotem. 

Ubiegać się o nie mogą osoby fizyczne, prawne lub mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które zajmują się produk-
cją chmielu. Pomoc może być udzielona do maksymalnie 5 ha upraw tej rośliny. 

Wysokość wsparcia uzależniona jest od tego, z jakiego materiału – kompozytu czy betonu – są wykonane nowe tycz-
ki, które zastąpią te impregnowane kreozotem, oraz od tego, czy odbiorcą pomocy jest młody rolnik czy też nie. Jeżeli 
wybierzemy słupy kompozytowe, dofinansowanie wyniesie maksymalnie: dla młodych rolników (do 40. roku życia) 
– 102 217,50 zł/ha; dla pozostałych rolników lub przedsiębiorstw – 73 012,50 zł/ha. W przypadku zastosowania słupów 
betonowych poziom dotacji wyniesie nie więcej niż: dla młodych rolników – 117 661,60 zł/ha, dla pozostałych rolników 
lub przedsiębiorstw – 84 044,00 zł/ha.

Wnioski o pomoc można w tym przypadku składać wyłącznie w formie elektronicznej przez formularz udostęp-
niony na Platformie Usług Elektronicznych. 
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31 sierpnia 2022 roku Komisja Euro-
pejska zatwierdziła przygotowany przez 
Polskę Plan Strategiczny dla Wspólnej Po-
lityki Rolnej na lata 2023-2027. Dokument 
ten opracowano na podstawie analizy po-
trzeb polskiego rolnictwa, wykorzystując 
możliwości, jakie oferuje zreformowana 
Wspólna Polityka Rolna (WPR).

Po raz pierwszy programowaniem 
wieloletnim objęto I filar WPR (płatności 
bezpośrednie i  interwencje sektorowe). 
Poza tym Plan Strategiczny WPR przewi-
duje wzmocnienie ukierunkowania na 
cele środowiskowo-klimatyczne zwią-
zane z  Europejskim Zielonym Ładem, 
wzmocnienie roli postępu technologicz-
nego i innowacyjności oraz rosnącą wagę 
doradztwa i  nauki. Zmiana sposobu 
wdrażania wsparcia w większości będzie 
dotyczyła wymogów administracyjnych, 
przy czym nowy model wdrażania uza-
leżnia wypłatę środków od osiągnięcia 
zakładanych celów, w  tym realizacji za-
kładanego harmonogramu wdrażania 
poszczególnych interwencji.

Wypracowaną i  zatwierdzoną przez 
Komisję Europejską wersję Planu, po-
przedził ponad dwuletni proces kon-
sultowania i programowania. Proces ten 
opierał się m.in. o  szczegółową analizę 
sektora rolno-spożywczego w  Polsce 
oraz negocjacje z Komisją Europejską.

W  efekcie konsultacji społecznych 
projektu Planu, a także w wyniku uwag 
zgłoszonych przez Komisję wprowa-
dzono szereg zmian, które będą miały 
bezpośrednie oddziaływanie, m.in. na: 
dochodowość rolnictwa, środowisko 
i  klimat, konkurencyjność i  moderni-
zację gospodarstw rolnych, a  także na 
poprawę organizacji rynków rolnych 
i  łańcuchów dostaw żywności. Zmiany 
te przyczynią się także do lepszego za-
adresowania potrzeb małych miejsco-
wości wiejskich.

Wsparcia w  ramach Planu Strategicz-
nego WPR będzie realizowane ze środków 
pochodzących z UE, w kwotach: 17,3 mld 
euro w ramach I filaru WPR, 4,7 mld euro 

w  ramach II filaru WPR oraz ponad 3,2 
mld euro w  ramach środków krajowych, 
które stanowią element współfinanso-
wania II filaru WPR. Dodatkowo, zgodnie 
z zał. VI do PS WPR, Polska zamierza prze-
znaczyć ponad 522 mln euro na przejścio-
we wsparcie krajowe w  ramach uzupeł-
niającej płatności podstawowej i płatności 
niezwiązanej do tytoniu.

Wdrożenie Planu Strategicznego 
WPR 2023-2027 wymaga stworzenia 
krajowych podstaw prawnych, w  tym 
ustawy o Planie Strategicznym dla WPR 
oraz rozporządzeń wdrażających prze-
pisy w  zakresie płatności bezpośred-
nich i płatności obszarowych w ramach 
II filaru, a także ustawy o finansowaniu 
WPR na lata 2023-2027. Aktualnie w Mi-
nisterstwie trwają prace legislacyjne 
nad projektami tych ustaw. W  najbliż-
szym czasie projekty te zostaną skiero-
wane do konsultacji publicznych.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja 
przeprowadziła pierwsze czytanie 
i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy 
o  zmianie ustawy o  nawozach i  na-
wożeniu (druk nr 2567). Uzasadnienie 
projektu przedstawił sekretarz stanu 
w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi – Lech Kołakowski. Projekt ma na 
celu wdrożenie do polskiego porządku 
prawnego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i  Rady (UE) w  zakresie 
produkcji i  obrotu produktami nawo-
zowymi poprzez zmiany przepisów 
wyznaczających organy nadzoru rynku 
produktów nawozowych UE oraz za-
kresu ich kompetencji oraz przepisów 
dotyczących kar za naruszenie norm 
rozporządzenia.

W dniu 4 października br. Komisja 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi rozpatrzy-
ła rządowy projekt ustawy o  systemie 
identyfikacji i  rejestracji zwierząt (druk 
nr 2428).

Projekt wykonuje rozporządze-
nie Parlamentu Europejskiego i  Rady 
(UE) w  sprawie przenośnych chorób 

Z PRAC SEJMU I SENATU
27 września br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację na temat Krajowego Planu 
Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Informację przedstawił sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Bartosik.

zwierząt oraz zmieniające i  uchylają-
ce niektóre akty w  dziedzinie zdro-
wia zwierząt oraz zapewnia jednolite 
funkcjonowanie systemu identyfika-
cji i  rejestracji zwierząt jako istotnego 
ogniwa zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt. Konsekwencją wdrożenia 
ww. przepisów będzie m.in.  kontynu-
owanie przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa zadań związa-
nych z  identyfikacją i  rejestracją bydła, 
owiec, kóz oraz świń, przejęcie zadania 
związanego z  gromadzeniem danych 
o koniowatych oraz rozpoczęcie groma-
dzenia danych o  zwierzętach pozosta-
łych gatunków (tj. jeleniowatych i wiel-
błądowatych) oraz zakładach drobiu, 
których identyfikacja i  rejestracja jest 
wymagana zgodnie z  przepisami roz-
porządzenia 2016/429. Projektowane 
przepisy mają umożliwić dostosowa-
nie systemu informatycznego ARiMR 
do nowych zadań, w  tym zapewnienie 
efektywnej interoperacyjności, inte-
gracji i  kompatybilności elementów 
komputerowej bazy danych Syste-
mu Identyfikacji i  Rejestracji Zwierząt 
z systemami Inspekcji Weterynaryjnej, 
systemami, o których mowa w art. 108 
ust. 4 lit. d rozporządzenia 2016/429, 
oraz z  innymi systemami informatycz-
nymi związanymi z  ochroną zdrowia 
zwierząt. Upoważnienie do wydawania 
dokumentów identyfikacyjnych konio-
watych poszczególnych ras pozostanie 
natomiast w kompetencjach związków 
hodowców koni uznanych do prowa-
dzenia odpowiednich ksiąg hodowla-
nych, a  te związki będą przekazywały 
dane bezpośrednio do komputero-
wej bazy danych prowadzonej przez 
ARiMR. Projektowana ustawa wpro-
wadza również przepis umożliwiający 
powiatowym lekarzom weterynarii, 
w  drodze decyzji, likwidację zwierząt 
niezidentyfikowanych o  nieznanym 
pochodzeniu, a  tym samym o  niezna-
nym statusie zdrowotnym, które są 
realnym zagrożeniem dla zdrowia pu-
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blicznego i  zdrowia zwierząt. Przepis 
ten umożliwi powiatowym lekarzom 
weterynarii skuteczne egzekwowanie 
przepisów o systemie identyfikacji i re-
jestracji zwierząt.

Komisja przyjęła poprawki m.in.: 
doprecyzowujące nazewnictwo, do-
tyczące braku potrzeby tłumaczenia 
dokumentów wydanych w  niektórych 
państwach trzecich, jeśli zostały sporzą-

dzone w języku angielskim, oraz rozsze-
rzające upoważnienia do wydania roz-
porządzenia przez ministra właściwego 
do spraw rolnictwa.

Kongres Europejskich Rolników, or-
ganizowany przez COPA-COGECA jest 
kluczowym wydarzeniem dla organiza-
cji oraz ich członków, spółdzielni i orga-
nizacji rolniczych z całej UE. Przedmio-
tem dyskusji są takie kwestie jak m.in. 
walka ze zmianą klimatu, ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz pod-
jęcie tematu utraty różnorodności bio-
logicznej, które sprawiły, że Europejski 
Zielony Ład i powiązane z nim strategie 
i inicjatywy Komisji Europejskiej znala-
zły się w centrum debaty politycznej.

Dyskusje prowadzone przez 400 
uczestników i  panelistów dotyczyły 
obaw związanych z wielokrotnymi kry-
zysami spowodowanymi Covid-19, woj-
ną w Ukrainie i zmianą klimatu. Wszyst-
kie strony zainteresowane zaangażo-
wane w  panele dyskusyjne osiągnęły 
konsensus: bezpieczeństwo żywnościo-
we oraz zrównoważoność powinny być 
najważniejszymi celami, które połączy 
innowacja i inwestycje.  

Priorytety Komisji Europejskiej, do 
których należy walka ze zmianą klima-
tu, ograniczenie emisji gazów cieplar-
nianych oraz podjęcie tematu utraty 
różnorodności biologicznej sprawiły, 
że Europejski Zielony Ład i  powiązane 
z nim strategie i inicjatywy znalazły się 
w centrum debaty politycznej.

Przekształcenie rolnictwa i  obsza-
rów wiejskich, strategia „od pola do 

KONGRES EUROPEJSKICH ROLNIKÓW 2022
Odporne rolnictwo europejskie i globalne wyzwania

stołu”, prawo o  klimacie, strategia róż-
norodności biologicznej UE oraz prawo 
o  odbudowie zasobów przyrodniczych 

to tylko niektóre z  filarów Zielonego 
Ładu, które mają niesamowite znacze-
nie dla unijnego sektora rolno-spożyw-
czego, a zwłaszcza dla rolników, właści-
cieli lasów i ich spółdzielni.

Kluczem do pomyślnego wdroże-
nia Zielonego Ładu będą rolnicy i  ich 
spółdzielnie. Europejska społeczność 
rolnicza poprzez liczne projekty i  pro-
gramy, które już są realizowane przez 
ich spółdzielnie, daje wyraz swojemu 
zaangażowaniu i chęci wniesienia wkła-
du w bardziej zrównoważoną gospodar-

kę. Sektor już teraz może się pochwalić 
ograniczeniem swojego śladu węglowe-
go o  20%w  ciągu ostatnich 20 lat przy 

jednoczesnym zwiększeniu produkcji.
Dzięki odpowiedniemu wsparciu 

potrzebnemu do wprowadzania tech-
nologii oraz ramom prawnym sprzyjają-
cym innowacjom, unijnej społeczności 
rolniczej udało się wynaleźć wiele spo-
sobów na dalsze spełnianie oczekiwań 
społecznych, takich jak zmniejszenie 
śladu węglowego.

Nie możemy jednak w  tym kon-
tekście zapominać o  skumulowanych 
skutkach kryzysu energetycznego i  ro-
syjskiej inwazji na Ukrainę. Te długofa-

Kongres Europejskich Rolników - trzy filary, na których spoczywa 
przyszłość rolnictwa UE:  bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważoność i innowacje

W dniach 12-14 października 2022 w Szybeniku w Chorwacji odbyła się 10. edycja Kongresu Europej-
skich Rolników, w którym wzięli udział Przewodniczący Tomasz Obszański, Zastępca Przewodniczą-
cego Aleksander Tadych, Łukasz Zbonikowski – sekretarz Związku, Jerzy Bednarz – Członek Prezy-
dium oraz Grzegorz Cymiński Dyrektor Biura Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”.
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lowe skutki będą odczuwalne nie tylko 
w  Europie lecz również w  innych rejo-
nach świata, a najbardziej w Afryce i na 
Bliskim Wschodzie. Transformacja sys-
temów żywnościowych powinna teraz 
skupić się przede wszystkim na bezpie-
czeństwie żywnościowym i  przystęp-
nych cenach artykułów spożywczych.

Niezmiernie ważne jest, by kształto-
wanie polityki i jej wdrażanie stanowiło 
wsparcie dla rolników i  zrównoważo-
ności gospodarczej ich spółdzielni oraz 
usprawniało funkcjonowanie rynków, 
jednocześnie przyczyniając się do wzro-
stu zrównoważoności sektora rolno-
-spożywczego pod względem środowi-
skowym i społecznym. 

Tegoroczny Kongres stanowi kon-
tynuację Kongresu Europejskich Rolni-
ków z 2018 roku. W tym roku będziemy 
debatować na temat tego, jak z wyzwań 
mogą zrodzić się nowe możliwości.

Wszystkie europejskie sektory rolne 
oraz stosowane w  nich różne metody 
produkcji muszą być w  stanie przyczy-
nić się do zrównoważonego rozwoju. 
Trzeba więc upewnić się, że transforma-
cja nikogo nie zostawi samemu sobie, 
a  polityki dotyczące unijnego łańcucha 
rolno-spożywczego będą spójne.

Warsztat 1 - KOBIETY PRZYCZY-
NIAJĄCE SIĘ DO ZRÓWNOWAŻONE-
GO ROZWOJU ROLNICTWA. 

Ten punkt posiedzenia poświęcony 
był badaniu niewykorzystanego poten-

cjału w roli, jaką kobiety rolnicy i osoby 
mieszkające na obszarach wiejskich 
mogą odegrać w  uczynieniu sektora 
rolnictwa i  leśnictwa bardziej zrówno-
ważonym.

Przejście w stronę bardziej zrówno-
ważonego stylu życia i metod produkcji 
stanowi możliwość dla sektora rolnego 
oraz kobiet zamieszkujących obszary 
wiejskie. Kobiety znajdują się na dobrej 

pozycji, aby dostosowywać i  wdrażać 
technologie rolne w  zmieniających się 
warunkach i  już teraz odgrywają wio-
dącą rolę w zwiększaniu różnorodności 
działalności rolniczej, wprowadzając 
między innymi sprzedaż bezpośrednią, 

agroturystykę i  rolnictwo społeczne. 
Jest to równocześnie nowym źródłem 
dochodów i  pozwala na wzmocnienie 
pozycji gospodarczej kobiet. Od lat 
Komisja Kobiet Copa-Cogeca pracuje 
nad uwydatnieniem kwestii równości 
płci w  polityce rolnej; wsparciem na 
rzecz większego zaangażowania się 
kobiet; i  rzuceniem światła na wpływ 
kobiet na gospodarstwa i  lokalne spo-
łeczności.  Nagroda za innowacje dla 
rolniczek Copa-Cogeca, która została 
po raz pierwszy przyznana w  2010 r., 
co stanowi okazję do zaprezentowa-
nia licznych innowacyjnych rozwiązań 
stosowanych przez kobiety, by stawić 
czoła wyzwaniom obecnym na ob-
szarach wiejskich.  W  oczekiwaniu na 
kolejną edycję Nagrody, kobiety, które 
uczestniczyły w poprzednich edycjach, 
podzieliły się swoimi doświadczenia-
mi, opowiedziały o  swojej aktualnej 
sytuacji i  planach na przyszłość.  Dys-
kutowano również nad tym, w  jaki 
sposób możemy wyciągnąć większe 
korzyści z  długoterminowej wizji UE 
dla obszarów wiejskich, które dotyczy-
łyby przede wszystkim mocniejszych, 
bardziej połączonych, odpornych i  za-
możnych obszarów wiejskich.

Warsztat 2 - ZWIĘKSZENIE WY-
KORZYSTANIA NOWYCH NARZĘDZI 
DO MONITOROWANIA, KOMUNIKO-
WANIA I  NAGRADZANIA W  ZAKRE-
SIE ZRÓWNOWAŻONYCH SYSTE-
MÓW ŻYWNOŚCIOWYCH. 
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Rolnicy z UE i ich spółdzielnie są za-
angażowani w  skuteczniejszą komuni-
kację z konsumentami oraz stosowanie 
inteligentnych narzędzi i etykietowania

dostosowanych do potrzeb konsu-
mentów. Te kluczowe tematy poruszo-
ne zostały w  dwóch panelach warszta-
tów w sposób interaktywny: Rozwiąza-
nia cyfrowe w zakresie

monitorowania i  komunikowania 
wyników środowiskowych rolników 
oraz Wkład i  komunikacja w  zakresie 
zrównoważonej produkcji.

 Ważna część tej dyskusji skupiona 
była na dzieleniu się najlepszymi prak-
tykami i demonstracjami rozwiązań.

Jak poprawić komunikację na 
temat zrównoważonych systemów 
żywnościowych?

Od momentu publikacji Europej-
skiego Zielonego Ładu i  wchodzących 
w  jego skład inicjatyw, takich jak stra-
tegia „od pola do stołu”, strategia różno-
rodności biologicznej czy prawo o  kli-
macie, wzrosła intensywność dyskusji 
na temat zrównoważoności naszych 
systemów żywnościowych.  W  2023 
roku Komisja ma opublikować wniosek 
w sprawie zrównoważonych systemów 
żywnościowych. Inicjatywa ta ma za-
pewnić, że wszystkie środki spożywcze 
będące w  sprzedaży w  UE będą coraz 
bardziej zrównoważone. Zdaniem Ko-
misji produkty żywnościowe, procesy 
i wzorce konsumpcji muszą się zmienić. 

Jednocześnie trzeba utrzymać lub na-
wet poprawić wysokie normy, a  także 
podnieść dochody producentów pier-
wotnych równocześnie dbając o bezpie-
czeństwo żywnościowe i  wzmacniając 
konkurencyjność oraz odporność UE.

Oczywistym jest, że uniwersalne 
rozwiązania nie istnieją. Wprowadza-
nie zmian i tworzenie bardziej zrówno-
ważonych systemów żywnościowych 

musi odbywać się w sposób stopniowy, 
by nie zostawić nikogo w tyle. 

Nikt nie przeczy, że trzeba przyśpie-
szyć wdrażanie bardziej zrównoważo-
nych praktyk, by złagodzić skutki zmia-
ny klimatu, podjąć temat utraty różno-

rodności biologicznej i umożliwić funk-
cjonowanie zdrowych ekosystemów.

Europejscy rolnicy i ich spółdzielnie 
zobowiązali się do stosowania nowych 
i  nowoczesnych narzędzie do monito-
rowania i  poprawy zrównoważoności, 
a  także do informowania o  tym konsu-
mentów i  opinii publicznej. Narzędzia 
ułatwiające przejście na nowe praktyki 
agronomiczne i  handlowe są jednak 
nieliczne i  dość drogie, a  ci, którzy już 
włożyli sporo starań w tę transformację 
nie uzyskują odpowiedniego zwrotu in-
westycji z rynku.

Badania naukowe i  innowacje muszą 
znaleźć się w  centrum nowej WPR i  ini-
cjatyw obejmujących zrównoważone sys-
temy żywnościowe. Cyfryzacja, dane sa-
telitarne i  genomika pozwalają rolnikom 
zwiększyć zrównoważoność, usprawnić 
wydajność gospodarki zasobami, utrzy-
mać konkurencyjność i  poradzić sobie 
z  niekorzystnymi czynnikami zewnętrz-
nymi. Dążąc do uproszczenia i  unowo-
cześnienia procedur administracyjnych, 
Komisja Europejska i państwa członkow-
skie promują wykorzystanie programów 
Copernicus i  Galileo. Pozytywne skutki 
tych działań powinny już niedługo być 
odczuwalne w łańcuchu wartości.

Równocześnie konsumenci coraz 
bardziej interesują się profilem zrówno-
ważoności produktów, które nabywają. 
By spełnić te oczekiwania i  równocze-
śnie lepiej wynagradzać producentów 
pierwotnych za ich wysiłki na rzecz 



www.solidarnoscri.pl

22 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWAwrzesień-październik 2022

zrównoważoności środowiskowej, unij-
ni rolnicy i  spółdzielnie angażują się 
w  usprawnienie przekazywania konsu-
mentom informacji na ten temat i  wy-
korzystania inteligentnych narzędzi 
oraz umieszczania na etykietach infor-
macji dostosowanych do potrzeb kon-
sumentów. 

Zagadnienia te zostały omówione 
podczas dwóch interaktywnych paneli. 
Ważną częścią dyskusji była wymia-
na najlepszych praktyk i  prezentacja 
rozwiązań. Nikt nie przeczy, że trze-
ba przyśpieszyć wdrażanie bardziej 
zrównoważonych praktyk, by złago-
dzić skutki zmiany klimatu, podjąć te-
mat utraty różnorodności biologicznej 
i umożliwić funkcjonowanie zdrowych 
ekosystemów.

Kolejny dzień Kongresu skupiony 
był wokół sesji plenarnej Kongresu, 
w ramach której odbyły się cztery sesje 
panelowe dotyczące następujących te-
matów: wyzwań i możliwości dla rolnic-
twa UE, równoważenia bezpieczeństwa 
żywnościowego i  zrównoważonego 
rozwoju w  UE, transformacji w  kierun-
ku długoterminowej zrównoważoności 
łańcucha rolno-spożywczego oraz rol-
nictwa UE na arenie globalnej.

W  Sesji plenarnej Kongresu wzięli 
udział: Janusz Wojciechowski - Euro-
pejski komisarz ds. rolnictwa i  rozwoju 
obszarów wiejskich,  Zdeněk Nekula 
- Czeski minister rolnictwa, urzędują-
cy przewodniczący Rady Rolnej UE,  
Norbert Lins - Przewodniczący Komisji 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Parlamentu 
Europejskiego, Maurizio Martina - Asy-
stent dyrektora generalnego, Organiza-
cja Narodów

Zjednoczonych ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa Maurizio Martina pełni funk-
cję ministra ds. polityki rolnej, żywno-
ściowej i  leśnej od 22 lutego 2014 r. Jest 
włoskim politykiem i członkiem Izby De-
putowanych,  Mykola Solskyi - Minister 
polityki rolnej i żywności Ukrainy

W ramach Plenum Kongresu odbyły 
się cztery różne panele; w  pierwszym  
panelu omówione zostały wyzwania 
i szanse dla rolnictwa UE.

Z uwagi na Covid-19, europejscy rol-
nicy i  spółdzielnie czekali na Kongres 
cztery lata. W  tym czasie europejskie 
rolnictwo musiało stawić czoła następu-

jącym po sobie, coraz poważniejszym 
kryzysom. Nawet jeśli europejskie rol-
nictwo jest bardzo odporne, poseł do 
Parlamentu Europejskiego, Norbert Lins 
wskazał, że nie może być i nie powinno 
być nigdy brane za pewnik. Jednocze-
śnie takie same znaczenie mają zmiana 
klimatu i  utrata bioróżnorodności. Dla 
Zdeněka Nekuli, czeskiego ministra ds. 
rolnictwa, sektor rolny jest jedynym 

sektorem gospodarczym, który może 
zaproponować konkretne rozwiązania 
dla tych dwóch kwestii. Minister Neku-
la w  swojej wypowiedzi skupił się na 
dwóch konkretnych przykładach: rol-
nictwie regeneratywnym oraz techni-
kach genomicznych. 

Dla pani Lambert, przewodniczą-
cej Copa Nasze rozmowy z  dwóch dni 
Kongresu pokazały jak skomplikowana 

jest sytuacja w  terenie oraz ile jest nie-
pewności w  krótkim i  długim okresie. 
Różne propozycje, które zostały obecnie 
przedłożone lub ogłoszone nie powinny 
pogarszać sytuacji. Potrzebujemy skon-

frontować się z  faktami, aby rozważyć 
nowe elementy, które będą miały wpływ 
na sektor oraz skupić się na rozwiąza-
niach, które przyniosą rolnikom jasność 
oraz rozwiązania.”

Wojna w  Ukrainie oraz jej konse-
kwencje również stanowiły centralny 
element dyskusji.  Mykola Solskyi, mi-
nister polityki rolnej oraz Maria Didukh, 
dyrektor Ukraińskiego Krajowego Fo-
rum Rolniczego dokonali przejmują-
cego wyznania na temat intensyfikacji 
konfliktu oraz obaw ukraińskiej spo-
łeczności rolnej, jako że prognozuje się 
spadek produkcji o  40% jeśli chodzi 
o  zbiory w  2023 r. Ze strony Unii Euro-
pejskiej, Komisarz ds. Rolnictwa, Janusz 
Wojciechowski przekazał swoją wypo-
wiedź online, podkreślając kwestię cen 
energii oraz nawozów oraz przedsta-
wiając aktualne informacje na temat 
oczekiwanego komunikatu na temat 
nawozów. Marija Vučković, minister 
rolnictwa państwa goszczącego, Chor-
wacji, podkreśliła znaczenie skoordyno-
wanych europejskich działań mających 
na celu wsparcie europejskich rolników 
poprzez najbardziej skuteczne wyko-
rzystanie narzędzi dostępnych w  ra-
mach nowej WPR.

Według pana Ramona Armengola, 
przewodniczącego Cogeca „w  związku 
z wykorzystywaniem przez Rosję dostaw 
żywności i energii jako broni, potrzebuje-
my wspólnej i zjednoczonej europejskiej 
reakcji. Spółdzielnie rolne są ważniejsze 
niż kiedykolwiek, ponieważ pomagają 
rolnikom stawiać czoła obecnym wy-
zwaniom, ograniczając koszty produkcji 
i  zwiększając wartość dodaną ich pro-
duktów.”

Rolnictwo jest teraz bardziej niż kie-
dykolwiek niezbędne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego, trans-
formacji ekologicznej, walki ze zmianą 
klimatu oraz z  zależnością energetycz-
ną. Rolnictwo potrzebuje większego 
wsparcia i uznania, aby zwiększyć swoją 
atrakcyjność, konkurencyjność, odpor-
ność oraz zrównoważoność. Jest to je-
dyny sposób na osiągnięcie wymienial-
ności pokoleń.

W ramach kongresu odbyły się rów-
nież warsztaty techniczne w  chorwac-
kich gospodarstwach rolnych i  prze-
twórczych.
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Następnie przekazał głos Paulo 
Guveya (Portugalia), który poprowa-
dził część wyborczą. Przypomniał, że 
zgłaszanie członków rozpoczęło się 26 
sierpnia 2022 do października 2022. 
Zgłoszono następujące kandydatury: 
Peter Pilis – członek Duńskiej Rady Żyw-
ności i  grupy roboczej „Środowisko”. 
Wieloletni przewodniczący grupy robo-
czej „Środowisko”. Kolejna kandydatura 
to: Edvin Nilnis- zajmuję się uprawą ro-
ślin w  Holandii, przewodniczący grupy 
zadaniowej „Środowisko”, zajmujący się 
środowiskiem i energią. Jest w zarządzie 
Holenderskiej Spółdzielni uprawy bura-
ka. Zajmuję się również dostarczaniem 
pasz dla rolników. Kolejna kandydatura 
to Paula O’Brian z Irlandii, która zasiada 
w krajowej komisji zajmującej się środo-
wiskiem. Były to jedyne kandydatury 
dlatego wybory przeprowadzono przez 
aklamację.

W  kolejnym punkcie dyskutowano 
ona temat rozporządzeniu w  sprawie 
zrównoważonego stosowania pestycy-
dów. W  prezentacji przybliżono aktu-
alną sytuację na temat rozporządzenia, 
przypomniano, że konsultacje trwają od 
czerwca 2022 roku. Ze względu na agre-
sję Rosji na Ukrainę opóźniła się publi-
kacja tego dokumentu. Wpłynęło 9000 
opinii. Na tej podstawie stworzono 10-
cio stronnicowy dokument czyli krótkie 
streszczenie pod koniec września 2022 
roku. Rozpoczęto działania lobbingo-
we, których zadaniem było zabieganie 
o  szybsze wdrożenie rozporządzenia. 
10 państw członkowskich UE złożyło 
wniosek o przesunięcie „Green Deal” ze 
względu na epidemię COVID-19 i wojnę 
na Ukrainie. Komisja dąży do szybkie-
go wdrażania strategii od Pola do stołu 
- From Field to Fork. Komisja może do-
kładać dodatkowe wymagania. Przyjęto 
procedurę rozporządzenia, a  nie dyrek-

Sprawozdanie z posiedzenia
grupy roboczej Copa-Cogeca „Środowisko” 
Podczas posiedzenia w dniu 18 października br. przeprowadzono wybory do prezydium grupy robo-
czej. Przewodniczący podziękował za dobrą współpracę w ramach prezydium. Przypomniał, że to był 
trudny czas w związku z szalejącym na świecie wirusem COVID 19. 

tywy czyli kraje członkowskie mogą 
wprowadzać swoje krajowe zmiany.

Kolejny punkt to redukcja pestycy-
dów o  50%. Komisja postanowiła pod-
trzymać zapisy rozporządzenia. Cały 
proces idzie w kierunku rolnictwa eko-
logicznego i zrównoważonego rozwoju. 
KE mówi o dostępie do nowych techno-
logii między innymi wykorzystanie dro-
nów, zakaz oprysków z powietrza. 

Przygotowano 3 projekty rozporzą-
dzeń: 

1. Biokontrola ( wirusy, dobre 
pasożyty), zakaz stosowania środków 
chemicznych w  obszarach wrażliwych 
i  w  odległości 3m od tych obszarów 
w tym Natura 2000.

2. Elektroniczny rejestr wszyst-
kich zastosowanych pestycydów. Zbie-
ranie danych na temat stosowanych 
pestycydów. Brak dostępu do łączy in-
ternetowych. W  ostatniej wersji KE za-
proponowała aby te założenia zaistniały 
w KPS (Krajowe Plany Strategiczne). Za-
wnioskowano aby środki na ten cel nie 
pochodziły z  WPR ( Wspólnej Polityki 
Rolnej). Zawrócono uwagę, że w kwestii 
doradców istnieje konflikt interesów. 
W  ramach działań osłonowych – ocalić 
pszczoły i rolników postuluję się ograni-
czenie stosowania pestycydów o  80%. 
Rozesłano ankiety, które powinny być 
przesłane do 19 października 2022 roku 
aby 25 października na spotkaniu nie 
formalnej grupy przedyskutować treści 
wynikające z  ankiet. KE przekaże osta-
teczną wersję w listopadzie 2022 do PE. 

Podkreślono , że dyskutowane za-
gadnienia dotyczą ważnych kwestii. Ist-
nieje potrzeba stosowania pestycydów. 
Ciągle jest dużo pracy aby procesować 
to w odpowiednim kierunku.

Przedstawiciel DBW z  Niemiec, 
zwrócił uwagę że według tej definicji 
obszar objęty ochroną to około 5 mln 

ha ,  gdzie nie można stosować środ-
ków ochrony roślin. Wyraził obawę, że 
w Niemczech bardzo duże obszary będą 
wykluczone z działalności rolniczej- do-
bitnie skrytykował ten pomysł i  uznał, 
że jest to złe podejście i zła strategia. 

Przedstawiciel z  Austrii, zwrócił 
uwagę że według strategii o  redukcji 
stosowania środków ochrony roślin 
w  Austrii zostanie wyłączonych 40% 
gruntów. 

Przedstawiciel z  Hiszpanii, zwrócił 
uwagę na import z  krajów trzecich na-
tomiast nie ma możliwości stosowania 
środków ochrony roślin (tytoń, warzy-
wa).

Przedstawiciel z  Francji: chcemy 
produkować wszędzie czyli po co tereny 
wrażliwe. W  przypadku Francji szacuję 
się, że może to być nawet 75% gruntów 
plus Natura 2000. KE brakuje danych 
ale osoby pracujące nad tym zagadnie-
niem nie chcą się do tego przyznać, brak 
profesjonalizmu. Zgłoszono postulat 
o  odroczenie terminu składania ankiet 
aby lepiej zrozumieć problem, ponie-
waż jest to temat bardzo drażliwy.

Podobnie może być w Polsce bo oko-
ło 75 % gruntów może być wyłączonych 
z  możliwości stosowania pestycydów. 
Gdzie są granice absurdu. 

Dyskusja była bardzo rozbudowana 
i zdominowała duża cześć posiedzenia.

W  kolejnym 5 punkcie: zrównowa-
żony obieg węgla i świadectwa usunię-
cia dwutlenku węgla. Na prezentacji 
przedstawiono Carbon Farming. Zgło-
szono 56 praktyk. Wybrano 7 głównych.  
Działania zmierzają do zakończenia 
procesu legislacyjnego -Zrównoważo-
ny obieg węgla - końcowy termin to 
22 listopada 2022, zgłaszanie opinii do 
końca października 2022. Natomiast 
na 7 listopada zaplanowano wysłucha-
nie publiczne. Przewiduję się w ramach 
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WPR wprowadzenie takiej polityki aby 
mniej wytwarzać produktów rolnych, 
które absorbują CO2 niż gromadzenie 
środków na usuwanie CO2. Rozdź-
więk między sektorami. Szacuję się, 
że to działanie może zredukować CO2 
o 10 000 000 ton. Nie może to zakłócić 
bezpieczeństwa żywnościowego, świa-
domy wybór w  działaniu a  podejście 
bardziej dobrowolne. 

Przywołano dowody naukowe. Wy-
magany jest dialog z podmiotami indy-
widualnymi oraz firmami certyfikują-
cymi a  to powinno spowodować cenę 
wyższą dla rolników. Środki na kredyty 

węglowe nie powinny być wypłacane 
z  puli WPR. Nie powinno się kompen-
sować emisji CO2 z przemysłu kosztem 
rolnictwa. Rolnictwo regeneratywne nie 
powinno być sposobem ale celem. 

Przedstawiciel Niemiec: zmiana 
sposobu uprawy aby zwiększyć zasob-
ność gleby w próchnicę.

Nastepny punkt dotyczył dyrekty-
wy w  sprawie emisji przemysłowych. 
Złożono wniosek za odrzuceniem roz-
porządzenia. Natomiast w  punkcie 8 
oraz 9 tj. ramy prawne dotyczące zrów-
noważonych systemów żywnościo-
wych i  prawo o  odbudowie zasobów 

przyrodniczych zaproponowano za-
blokowanie uchwalenie tego prawa ze 
względu na dużą ilość uwag i niejasność 
zapisów.

W  ostatnim punkcie „Gleba”: tylko 
3 organizacje NGO zostały uwzględ-
nione m.in. Europe Agri. Poniesiono 
temat utraty składników przez glebę, 
zdrowia gleby, paszportów gleby oraz 
przemieszczania się gleby na dużych 
przestrzeniach. Gleba jest bardzo waż-
na, a przysłowie holenderskie i duńskie 
mówi, że nie jest dla dzieci. 

Na tym zakończono.

Sprawozdanie ze wspólnego po-
siedzenia w  Copa Cogeca ekspertów 
grupy roboczej ds. „Płatności bezpo-
średnie i  zazielenienie” oraz eksper-
tów grupy roboczej ds.„Wspólnej Poli-
tyki Rolnej ”w dniu 9 września 2022 r. 
w trybie on-line.

Podczas tego spotkania omawianych 
było kilka zagadnień związanych z bie-
żącym działaniem DG AGRI w  sprawie 
kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej 
w  UE. Z  ramienia NSZZ RI Solidarność 
w  posiedzeniu uczestniczył Pan Jerzy 
Pospiech, ekspert Związku. 

Przedstawiciel KE uczestniczący 
w  spotkaniu, Pan Gregório Davila Diaz, 
Zastępca Kierownika Działu B2 Zrów-
noważony Rozwój Środowiskowy w DG 
Agri został zaproszony na nasze spotka-
nie w  celu wymiany informacji z  człon-
kami. Przekazał stan prac związanych 
z  wdrożeniem reformy WPR na lata 
2023-2027, Poinformował również o pro-
cesie zatwierdzania Planów Strategicz-
nych poszczególnych krajów. Na dzień 
31 sierpnia zatwierdzono 7 Narodowych 
Planów Strategicznych dla DK, FI, FR, 
IE,PL, PT i  ES. Przy tej okazji omówio-
ny został również stan prac dotyczący 
prawa wtórnego, konsultacji społecz-
nych w  sprawie decyzji wykonawczej 
odnoszących się do Sieci WPR. Jednym 
z  najważniejszych spraw podczas tego 
spotkania było omówienie pracy Parla-
mentu Europejskiego nad wnioskami 
dotyczącymi zmiany i rewizji Traktatów. 

Przypomnieć należy, że Eurodepu-
towana Eugenia Rodrigues Palop (ES, 
Lewica) przedstawiła swój projekt opi-

nii w  sprawie propozycji PE zmiany 
Traktatów w  COM AGRI. Zgodnie z  tą 
opinią mogłyby ulec zmianie cele WPR.  
Sekretariat Copa Cogeca oczywiście za-
alarmował nas jako członków wskazu-
jąc na kontakty z europosłami w swoim 
kraju i  przeciwdziałaniu jakimkolwiek 
zmianom.

Podczas spotkania omówione zosta-
ły również sprawy związane z poprawka-
mi do rozporządzenia w sprawie Planów 
Odbudowy i  Zwiększenie Odporności 
na finansowanie ograniczeń stosowania 
nawozów syntetycznych i  zwiększenie 
produkcji biometanu, lub innej energii 
odnawialnej. Podczas dyskusji wnosiłem 
by zaniechać prac nad ograniczaniem 
stosowania nawozów syntetycznych 
na korzyść energii odnawialnej. Termin 
składania poprawek upłynął 9 września 
2022 r. Głosowanie w  PE  ma odbyć się 
24 października 2022 r. Przedstawiane 
były również inne zagadnienia, a  szcze-
gólnie rozmowy ukierunkowano na 
rozporządzenie wykonawcze związane 
z odstępstwami od norm dobrej prakty-
ki rolniczej DKR 7 i 8. Sekretariat zachę-
ca członków do nadsyłania odpowiedzi 
na kwestionariusz  w  sprawie wdroże-
nia odstępstwa dotyczącego DKR 7 i  8.  
Rozporządzenie wykonawcze Komisji 
(UE) 2022/1317 z  dnia 27 lipca 2022 r. 
przewidujące odstępstwa od rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 
2021/2115 i Rady Europy w zakresie sto-
sowania norm dobrej jakości produktów 
rolnych i  warunki środowiskowe grun-
tów (normy DKR) 7 i 8 dla roku składania 
wniosków 2023. Odstępstwa te zwią-

zane są z  zagrożeniem bezpieczeństwa 
żywności w  UE spowodowane wojną 
w  Ukrainie. Podczas dyskusji zabrałem 
głos w  sprawie dobrowolności stosowa-
nia odstępstw w poszczególnych krajach 
UE. Głos został pozytywnie skomento-
wany i  poddany do dalszej dyskusji na 
kolejnych posiedzeniach. 

Po przerwie Pani Sophie Helaine, 
Kierownik Działu A3 – Realizacja Polity-
ki, DG Agri zaprezentowała wyniki WPR, 
łącząca cele WPR, interwencji i  wskaź-
ników WPR. Następnie poinformowała 
o  wniosku Komisji dotyczącym prze-
kształcenia FADN (Dane Rachunkowe 
Gospodarstw Rolnych ) do FSDN (Farms 
Sustainability Data Network). Komisja 
Europejska  przedstawiła swój wniosek 
dotyczący Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy w sprawie 
przekształcenia FADN w  FSDN. Jest to 
inicjatywa przewidziana w  strategii „Od 
pola do stołu” i  ma na celu rozszerzyć 
gromadzenie danych na poziomie go-
spodarstwa, aby obejmowało nie tylko 
aspekty ekonomiczne (tak jak ma to 
miejsce obecnie), ale także środowisko-
we (gleba, powietrze, woda, biosystemy). 

Jerzy Pośpiech

Posiedzenia w  Copa Cogeca eks-
pertów grupy roboczej ds. „Płatności 
bezpośrednie i zazielenienie” 

Posiedzenie grupy roboczej „Płatno-
ści bezpośrednie i zazielenienie” odbyło 
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się w  dniu 5 października 2022 r. Z  ra-
mienia NSZZ RI Solidarność w  posie-
dzeniu uczestniczył Pan Jerzy Pospiech, 
ekspert Związku. 

Posiedzenie  prowadził przewodni-
czący grupy Pan Udo Hmmerling. Po-
święcone było aktualnym informacjom 
na temat Wspólnej Polityki Rolnej i  re-
alizacji jej reformy. Ponieważ znaczna 
część Planu Strategicznego dot. Wspól-
nej Polityki Rolnej jest wspólnym ob-
szarem działania dla grupy roboczej ds. 
„Płatności bezpośrednie i zazielenienie” 
oraz grupy roboczej ds. „WPR”  w  Copa 
Cogeca, dlatego część spraw związa-
nych z wspomnianą reformą WPR oma-
wianych zostało podczas wspólnego 
posiedzenia w  dniu 9 września 2022 r. 
również moim udziałem. To posiedze-
nie poświęcone było omówieniu spraw 
związanych z  odstępstwami od przepi-
sów GAEC 7 i  8.  W  tym punkcie omó-
wione zostały szczegółowo możliwości 
odstępstw w  poszczególnych krajach 
członkowskich. Sekretariat opracował 
informacje na temat wyborów państw 
członkowskich. Większość państw 
członkowskich zastosuje odstępstwa 
dotyczące GAEC 7 i  8. Polska również 
przyjęła dstępstwa  w kształcie zapropo-
nowanym przes KE. Jednak odstępstwa 
te uwzględniają stanowisko nasze pod-
czas prac w KE nad dokumentem. 

W  drugiej części posiedzenia Pani 
Charlotte Sode – urzędnik ds. polityk 
w dziale B.2  Zrównoważoność Środowi-
skowa w  DG AGRI przedstawiła szereg 
informacji (not faktograficznych) doty-
czących warunkowości. Kolejny punkt 
posiedzenia poświęcony został wymia-
nie poglądów na tematy omawiane na 
posiedzeniu. Zabierałem głos w sprawie 
wdrażania normy GAEC 6, również waż-
nej dla naszego rolnictwa. Szczególnie 
warunków stosowania w  gospodar-
stwach systemów bezorkowych i  ich 
wpływ na biochemię gleby po kilku la-
tach stosowania.  

Następnie  7 października 2022 r. 
odbyło się posiedzenie w Komisji Eu-
ropejskiej ekspertów grupy roboczej 
ds. „Płatności bezpośrednie i zaziele-
nienie”.

Posiedzenie Grupy Dialogu Obywa-
telskiego Komisji Europejskiej doty-

czyło głównie przedyskutowania zasad 
tworzenia prawa wtórnego w  warun-
kach niepewnej sytuacji w europejskim 
rolnictwie spowodowanym konfliktem 
zbrojnym w  Ukrainie. W  obliczu prze-
biegających prac nad narodowymi stra-
tegiami rozwoju rolnictwa i  obszarów 
wiejskich w 18 krajach UE, które nie za-
kończyły dotychczas prac i  nie złożyły 
do KE Narodowych Strategii, zaistniała 
sytuacja, która stawia te kraje w korzyst-
niejszej sytuacji. Kraje te mogą obecnie 
dostosować się do nadzwyczajnej sytu-
acji w UE, zachwianiem rynków rolnych 
i  panującym ogólnie kryzysem energe-
tycznym,  odzwierciedlając to w  zapi-
sach powstających strategii. Kraje, które 
przekazały swoje strategie do KE i zosta-
ły zatwierdzone, jak np. Polska muszą 
dokonywać i  wnosić do KE poprawki 
do zatwierdzonych już Planów Strate-
gicznych. Tworzenie prawa wtórnego 
w  obecnej sytuacji jest trudne i  prze-
sunie się w  czasie,  to utrudnić może 
wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej 
w 2023 r. w wielu krajach UE. W dyskusji 
zabrałem głos w  tej sprawie i  prosiłem, 
by zastosować wobec krajów w  tym 
Polski, które posiadają zatwierdzone 
Plany Strategiczne zastosować ścieżki 
uproszczone w  weryfikacji poprawek do 
planów i nie odwlekać w czasie zatwier-
dzenia tych poprawek. Przytoczyłem 
jako przykład rozporządzenie: ROZPO-
RZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI 
(UE) 2022/1317 z  dnia 27 lipca 2022 r. 
ustanawiające odstępstwa od rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2021/2115 w  odniesieniu do stoso-
wania norm dobrej kultury rolnej zgod-
nej z ochroną środowiska (norm GAEC) 
7i 8 w  odniesieniu do roku składania 
wniosków 2023. które ujednolica podej-
ście do problemu we wszystkich krajach 
UE z  możliwością indywidualnego do-
stosowania się poszczególnych krajów. 
Zapewniono ekspertów o  racjonalnym 
i  indywidualnym podejściu do proble-
mu z  poszczególnymi krajami. Kolej-
nym tematem było omówienie prac nad 
planem odbudowy zasobów przyrodni-
czych. Temat został przedstawiony ogól-
nie, czego będzie dotyczył, form i  cha-
rakteru pomocy w  realizacji odbudowy 
zasobów przyrodniczych. Podkreślono, 
że grupa ds. „Płatności bezpośrednie 

i zazielenienie” będzie ogrywać znaczą-
cą rolę w  pracach nad wspomnianym 
planem z  racji zajmowania się szeroko 
pojętymi ekoschematami w  rolnictwie.  
W  końcowej części dotyczących spraw 
różnych prowadzona była dyskusja nad 
przyszłą WPR w  obliczu wojny w  Ukra-
inie. Zabrałem głos w  sprawie wpływu 
importu zbóż z  Ukrainy do UE w  tym 
do Polski na ceny. Generalnie w  części 
wschodniej terytorium Polski można 
odnotować niskie ceny zbóż, a szczegól-
nie kukurydzy nie suszonej, która już 
pojawia się na rynku. 

Jerzy Pośpiech

Posiedzenie Copa Cogeca eksper-
tów grupy roboczej ds. „WPR” oraz 
grupy roboczej „Rozwój Obszarów 
Wiejskich”

Posiedzenie grupy roboczej ds. 
„WPR” odbyło się 24 paździrnia br. i po-
święcone było omówieniu kilku zagad-
nień dotyczących ostatnich wydarzeń 
w kreowaniu przez Komisję Europejską 
Wspólnej Polityki Rolnej.  

Pierwszym zagadnieniem było omó-
wienie stanu zatwierdzania Narodo-
wych Planów Strategicznych Wspólnej 
Polityki Rolnej (NPS WPR) i  perspekty-
wy tworzenia prawa wtórnego. Ponie-
waż zatwierdzone plany strategiczne 
umieszczone zostały na specjalnej dla 
planów stronie internetowej COM AGRI 
(europa.eu) treść dla zainteresowanych 
jest dostępna, Na tym posiedzeniu 
omawiane były niektóre zagadnienia 
dotyczące zawartości planów z  kra-
jów, które oczekują na zatwierdzenie 
i  ich zawartość nie jest znana. Eksperci 
z  tych krajów mieli możliwość zapre-
zentować elementy planów, szczególnie 
dotyczących ekoprogramów, warun-
kowości i  elementów „Krótkich łańcu-
chów dostaw”. Podczas tego spotkania 
zasugerowałem, by omówiono również 
możliwość dokonywania zmian w  Na-
rodowych Planach Strategicznych, 
szczególnie w  planach złożonych do 
KE przed  agresją Rosji na Ukrainę i za-
twierdzonych a  odbiegających w  swej 
treści od realiów powstałych  w Europie 
i  UE po tej agresji. Prowadzący to spo-
tkanie przewodniczący grupy roboczej 
ds. WPR Pan Henri Blichard  poinfor-
mował o  sugerowanych przez KE moż-
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liwościach zmian w  NPS. Spodziewane 
są wkrótce informacje z  KE o  procedu-
rach, terminach  i liczbie maksymalnych 
dokonywanych zmian. Prosiłem Pana 
Przewodniczącego o  poinformowanie 
w  możliwie szybkim czasie o  ustale-
niach KE w  tej kwestii. Pan Przewod-
niczący zapewnił, że ta sprawa będzie 
tematem dyskusji na kolejnym posie-
dzeniu. W  kolejnym punkcie posiedze-
nia  przewodniczący grupy roboczej ds. 
„Rozwoju Obszarów Wiejskich” Pan Karl 
Bauer zaprezentował treść dokumen-
tu - DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 
(UE) 2022/1864 z  dnia 5 października 

2022 określająca strukturę organizacyj-
ną  i  sposób działania  Europejskiego 
Urzędu ds. sieci EPR i uchylenia  decyzji 
wykonawczej 2014/825/UE 4. Kolejnym 
punktem było przedstawienie prezen-
tacji dot. Ram dla zrównoważonego 
systemu żywnościowego(FSFS) przez 
Pana Bruno Menne. Należy wspomnieć, 
że Komisja w październiku 2021 rozpo-
częła wstępną ocenę skutków realizacji 
strategii „Od pola do stołu” i stworzenie 
prezentowanych Ram, by zapewnić jak 
to określa KE, produkcja i  konsumpcja  
były bardziej zrównoważone. Zadałem 
pytanie, które pozostało bez odpowie-

dzi a dotyczyło nagłego w krótkim cza-
sie wzrostu w  Polsce konsumentów 
(kilka milionów osób) pochodzących 
z  ogarniętych wojną Ukrainy i  wpływu 
na zapotrzebowanie, podaż a  szczegól-
nie cenę produktów żywnościowych.  
Końcowym tematem było omówienie 
zmian dotyczących FADN, jego rozsze-
rzenie o aspekt środowiskowy i społecz-
nościowy. Generalnie eksperci COPA 
COGECA popierają wspomniane zmia-
ny, lecz istnieją obawy o obciążenia ad-
ministracyjne i ochronę danych.

Jerzy Pośpiech

Parlamentarny paradoks - nie może-
my liczyć na osiągnięcie 45% energii ze 
źródeł odnawialnych w  2030 roku bez 
bioenergii.

14.09.br. Parlament Europejski gło-
sował nad sprawozdaniem posła do PE 
Markusa Piepera (EPL, DE), który zapro-
ponował przegląd dyrektywy UE w spra-
wie energii ze źródeł odnawialnych (RED 
III). Stereotypowa debata, mająca nie-
wiele wspólnego z  realiami panującymi 
w  terenie, dotyczyła przede wszystkim 
roli i  miejsca bioenergii stałej (biomasa 
leśna) i płynnej (biopaliwa). Parlamenta-
rzyści w swoim stanowisku przyparli eu-
ropejski sektor biomasy leśnej do muru. 

Po pierwsze, obecnie prawie 60% 
całej energii odnawialnej wytwarzanej 
w  UE pochodzi ze zrównoważonej bio-
masy, pozyskiwanej prawie wyłącznie 
w Europie. Bioenergia jest popularnym, 
lokalnym źródłem energii dostępnej po 
przystępnych cenach dla wielu Euro-
pejczyków. Jest to jeszcze bardziej wi-
doczne od momentu inwazji na Ukrainę 
i ogólnego wzrostu cen energii.

Oczywistym jest więc, że UE nie bę-
dzie w stanie zrealizować przegłosowa-
nego celu dotyczącego udziału energii 
odnawialnej w wysokości 45% do 2030 
bez optymalnej mobilizacji jej najważ-
niejszego źródła. Parlament Europejski 
wysyła sprzeczne sygnały, zwłaszcza do 
branży biomasy stałej.  

Koniec wsparcia finansowego dla 
„biomasy pierwotnej”, ograniczone cele 
UE w zakresie energii odnawialnej w la-
tach 2017-2022 i zaproponowane przez 
posłów do PE stopniowe wycofywanie 
są ciosem dla tysięcy właścicieli lasów 
i  producentów bioenergii. Decyzja ta 
ignoruje podstawy gospodarki leśnej, 
gdyż pozyskiwanie drewna i  pielęgno-
wanie lasu zazwyczaj prowadzi do usu-
wania z  lasów „biomasy pierwotnej”. 

Zlekceważenie pierwotnej biomasy 
leśnej oznaczałoby pozostawienie w le-
sie pozostałości, które w  momencie 
rozkładu emitowałyby takie same ilości 
CO2 jak gdyby zostały wykorzystane do 
celów energetycznych, nie zastępując 
jednak paliw kopalnych i  zwiększając 
ryzyko wystąpienia pożarów lasu.

Podejście to wpłynęłoby nie tylko 
na produkcję i dostawy bioenergii lecz 

również na cały łańcuch wartości bio-
masy. Zapisy te odbiłyby się także na 
użytkownikach końcowych, dla któ-
rych biomasa jest stabilnym, opłacal-
nym i zrównoważonym źródłem ciepła 
i energii. 

Copa i Cogeca są zadowolone z od-
rzucenia najbardziej szkodliwych 
poprawek zawartych we wniosku do-
tyczących biopaliw wytwarzanych 
z upraw przez posłów do PE. Parlament 
Europejski postanowił utrzymać sta-
bilny i przewidywalny kurs polityczny. 
W  rzeczy samej, certyfikowane eko-
logicznie zrównoważone biopaliwa 
wytwarzane z  upraw są skutecznym 
sposobem na dekarbonizację transpor-
tu. W ramach programów badawczych 
i  innowacyjnych należy nadal praco-
wać nad rozwiązaniami dla sektorów, 
w  których elektryfikacja jest niewyko-
nalna. Biopaliwa wytwarzane z  upraw 
są źródłem żywności, paszy, paliwa 
i  zatrudnienia na obszarach wiejskich. 
Komisja Europejska regularnie po-
twierdza, że produkcja biopaliw w  UE 
jest zrównoważona.

Copa i  Cogeca oczekują więc reak-
cji ze strony państw członkowskich 
w  kwestii stałej bioenergii i  potwier-
dzenia stanowiska przyjętego przez 
posłów do PE w sprawie biopaliw płyn-
nych podczas zbliżających się negocja-
cji trójstronnych.

OŚWIADCZENIE
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