
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

nr posiedzenia: 24 

data posiedzenia: 10 grudnia 2020 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu negocjacji Europejskiego 

Zielonego Ładu. 

2. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu negocjacji strategii „od pola 

do stołu”. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 zastępca przewodniczącego komisji Przemysław Błaszczyk. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

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

Godyla, Maciej Łuczak, Józef Łyczak, Antoni Mężydło, Zdzisław Pupa, Jacek Włosowicz, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

dyrektor Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych Waldemar Guba ze 

współpracownikami, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

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

 

przedstawiciele Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Wielkopolskiego 

Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej oraz związków producentów drobiu. 

 

 

Ad 1. 
 

 Informację na temat Europejskiego Zielonego Ładu przedstawili dyrektor Departamentu 

Przetwórstwa i Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Waldemar Guba 

oraz zastępca dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Magdalena Nowicka. 

Europejski Zielony Ład to plan działania Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej gospodarki 

Unii, opublikowany 11 grudnia 2019 r. w komunikacie Unii o Europejskim Zielonym Ładzie. 

Jego celem jest głęboka proekologiczna przebudowa całej gospodarki UE, tak aby najpóźniej do 

2050 r. zredukować emisję gazów cieplarnianych w Europie do poziomu zero netto – po tym 

terminie, dzięki pochłanianiu przez ekosystemy lub urządzenia techniczne, tylko część gazów 

cieplarnianych może nadal trafiać do atmosfery. Cel neutralności klimatycznej zyskał poparcie 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_en


 

 

Parlamentu i Rady Europejskiej i ma zostać zapisany jako prawnie wiążący w europejskim 

prawie o klimacie, czyli nowym rozporządzeniu będącym obecnie w toku prac legislacyjnych. 

Bardzo ważne są przede wszystkim cele klimatyczne Unii na 2030 r. Obecnie unijne prawo 

zobowiązuje państwa członkowskie do wspólnego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

o 40% w stosunku do emisji z roku 1990, zwiększenia udziału odnawialnej energii do 32% 

i zmniejszenia zapotrzebowania na energię o 32,5% w stosunku do prognoz. Pierwszym krokiem 

w kierunku neutralności klimatycznej w ramach Zielonego Ładu ma być zwiększenie unijnego 

zobowiązania do redukcji emisji, z obecnych 40% do 50 lub 55%. W październiku 2020 r. Rada 

Europejska omówiła zaproponowany przez Komisję cel redukcyjny oraz działania niezbędne do 

jego realizacji. Przywódcy krajów członkowskich zatwierdzą nowy cel redukcyjny na 2030 r. na 

najbliższym szczycie Rady Europejskiej. Również na posiedzeniu w październiku 2020 r. Rada 

ds. Środowiska osiągnęła porozumienie w sprawie europejskiego prawa o klimacie. Cel 

dotyczący osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. powinien być realizowany wspólnie 

przez wszystkie państwa członkowskie. W dążeniu do neutralności klimatycznej należy 

promować zarówno sprawiedliwość i solidarność między państwami członkowskimi, jak i 

racjonalność kosztową. Do końca 2020 r. ma być opracowana strategia leśna i strategia 

adaptacji. 

 

Ad 2. 
 

 Informację na temat stanu negocjacji strategii „od pola do stołu” przedstawili dyrektor 

Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Waldemar Guba oraz zastępca dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej 

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogdan Pomianek. 

W maju 2020 r. Unia przyjęła nową strategię rolną „od pola do stołu” – zrównoważoną strategię 

żywnościową, z kluczowym znaczeniem dla osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. 

Celem strategii jest zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego i jednocześnie 

zmniejszenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Unia zwraca uwagę na emisję 

gazów cieplarnianych, których ok. 10% przypada na samo rolnictwo, a także na zużycie 

pestycydów, antybiotyków i nawozów sztucznych, które zanieczyszczają środowisko, niszczą 

populację zapylaczy i zwiększają ryzyko pojawienia się antybiotykoodpornych patogenów. 

W ramach strategii „od pola do stołu” UE planuje do 2030 r. zwiększyć do 25% skalę rolnictwa 

ekologicznego w stosunku do wszystkich upraw, o połowę zmniejszyć ilość używanych 

pestycydów chemicznych i ilość nawozów sztucznych. Strategia przewiduje poprawienie 

warunków życia zwierząt hodowlanych i powstrzymanie niszczenia ekosystemów i gatunków 

przez działalność rolną oraz wprowadzenie planu tworzenia mechanizmów wynagradzania 

rolników za działania skutkujące zwiększeniem pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery przez 

tereny rolne, takie jak odtwarzanie osuszonych mokradeł czy nasadzenia drzew. Przewidziane 

jest także wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich oraz promowanie 

produkcji biogazu rolniczego i bio-nawozów zgodnie z założeniami gospodarki obiegu 

zamkniętego, a także lokalnej produkcji pasz. W nowym budżecie UE 40% środków na 

rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich ma zostać przeznaczone na działania chroniące klimat 

i środowisko. 

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele hodowców i producentów trzody chlewnej zwracali 

uwagę na bardzo trudną sytuację w branży, związaną z niskimi cenami skupu i brakiem 

opłacalności produkcji.  

 

 

Opracowano w BPS 

 

 


