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Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zamierzeniach resortu w X kadencji 

Senatu. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Przemysław Błaszczyk, Ryszard Bober, Jacek Bogucki, Jerzy Chróścikowski, Beniamin 

Godyla, Józef Łyczak, Antoni Mężydło, Zdzisław Pupa, 

 
goście, m.in.: 

 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

minister Jan Ardanowski ze współpracownikiem, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

p.o. dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Adamiak, 

przedstawiciele Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI, Krajowej 

Rady Izb Rolniczych. 

 

 

Ad 1. 
 

 Informację przedstawił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Ardanowski.  

Minister omówił Plan Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich na najbliższe lata. Główne 

założenia to wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju rolnictwa, obszarów wiejskich 

i rybactwa, działania na rzecz wyrównania wsparcia polskich rolników w ramach WPR, a także 

zabezpieczenie i stabilizacja dochodów rolników poprzez zapewnienie powszechności systemu 

ubezpieczeń rolnych oraz wprowadzenie nowej kategorii ubezpieczeń, tj. ubezpieczenia dochodu 

rolniczego, stabilizującego dochody rolnicze niezależnie od negatywnego wpływu warunków 

pogodowych lub anomalii rynkowych. Minister mówił o potrzebie wsparcia zrównoważonego 

rozwoju rolnictwa poprzez wzmocnienie dochodów gospodarstw rodzinnych, rozwój rolnictwa 

ekologicznego oraz zwiększenie bioróżnorodności na obszarach wiejskich. Duże znaczenie dla 

rozwoju rolnictwa ma wzmocnienie ochrony gleb przed postępującą degradacją oraz podjęcie 

skutecznych działań na rzecz regeneracji gleb zdegradowanych. Istotne jest także wprowadzenie 

regulacji prawnych zwiększających przestrzeganie zasad dotyczących dobrostanu zwierząt 



 

 

utrzymywanych w gospodarstwach rolnych. Trwają prace nad stworzeniem Krajowej Grupy 

Spożywczej, która będzie miała możliwość wpływania na stabilizowanie rynków rolnych, a tym 

samym na poziom cen płaconych rolnikom za sprzedane płody rolne, zaopatrzenie rolnictwa, 

promocję i eksport polskiej żywności.  

Minister zwrócił uwagę na kierunki zmian we wspólnej polityce rolnej oraz to, że UE idzie 

w kierunku wsparcia małych gospodarstw, a odchodzi od wsparcia dużych. Do niedawna 

uważano, że tylko powiększanie powierzchni, specjalizacja oraz koncentracja są szansą na 

przetrwanie w rolnictwie. Capping, czyli odcięcie płatności od pewnego poziomu dla 

gospodarstw największych, będzie w polityce Unii Europejskiej bardzo obniżony. Środki 

europejskie mają być przeznaczane na wsparcie dla mniejszych gospodarstw, które pełnią nie 

tylko funkcję produkcyjną. Piętnaście lat w Unii oraz okres przedunijny, programy SAPARD, 

doprowadziły do dużego zmechanizowania polskich gospodarstw. Niestety część rolników 

przeinwestowała i część zakupionych maszyn nie jest amortyzowana przy potencjale 

produkcyjnym gospodarstwa. W dużej mierze kłopoty finansowe gospodarstw wynikają 

z nadmiernie optymistycznego podejścia do sytuacji ekonomicznej gospodarstwa i kupowania 

kolejnych maszyn bez uwzględniania realnych potrzeb gospodarstwa.  

Minister zwrócił uwagę na przewagę konkurencyjną państw Europy Zachodniej, wynikającą 

z działalności rolników zorganizowanych w grupach, a nie pojedynczo. Rolnicy na Zachodzie 

nie działają w oderwaniu od swojego otoczenia gospodarczego i od innych rolników w zakresie 

wspólnego użytkowania maszyn, wspólnych zakupów środków do produkcji oraz wspólnej 

oferty sprzedażowej i negocjowania warunków. Często posiadają wspólne zakłady ubojowe 

i przetwórcze. Dlatego tak ważne jest wzmacnianie pozycji producentów rolnych w łańcuchu 

żywnościowym poprzez wsparcie działalności grupowej w rolnictwie, szczególnie w formie 

spółdzielczej, a także akcjonariatu rolniczego w podmiotach przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Minister dużo uwagi poświęcił problemowi rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń. 

Odnotowuje się coraz więcej przypadków na świecie, a w Europie epidemia przybiera 

zatrważające rozmiary. W ramach UE przypadki ASF odnotowano w takich krajach jak Estonia, 

Łotwa, Litwa, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, a chore dziki pojawiły się również 

w Europie Zachodniej. W Polsce w tym roku zostało wykrytych 48 ognisk w gospodarstwach 

rolnych, liczba ognisk jest zdecydowanie niższa niż w roku ubiegłym (110 ognisk w 2018 roku). 

Nierozwiązanym problemem pozostaje obecność wirusa w organizmach wolno żyjących 

dzików, które są źródłem i głównym wektorem choroby przenoszonej do gospodarstw. Metodą 

zwalczania ASF, obok bioasekuracji, jest odstrzał dzików. Stosuje się go we wszystkich krajach 

zaatakowanych przez chorobę lub tam, gdzie chce się uniknąć przeniesienia choroby przez dziki. 

Prowadzone są masowe szkolenia rolników przez doradztwo rolnicze i inspekcje weterynaryjne, 

a także zwiększane są nakłady na zwalczanie ASF i zapewnienie wsparcia dla producentów 

trzody chlewnej. W przygotowaniu jest specustawa dotycząca odstrzału sanitarnego dzików, 

która zakłada m.in. przymuszanie myśliwych do odstrzału, a także daje nowe uprawnienia 

wojsku i policji. 
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