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nr posiedzenia: 28 

data posiedzenia: 12 stycznia 2021 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie stanowiska rządu do „Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. 

Przywracanie przyrody do naszego życia”. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski. 

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: 

sekretarz stanu Anna Gembicka ze współpracownikiem, 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska: 

sekretarz stanu Małgorzata Golińska ze współpracownikami, 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa: 

zastępca dyrektora generalnego Wojciech Kędzia, 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 

zastępca prezesa Renata Mantur, 

Najwyższa Izba Kontroli 

p.o. wicedyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marzanna Lipińska, 

 

przedstawiciel Polskiego Związku Pszczelarskiego. 

 

Ad 1. 
 

 Informację w sprawie stanowiska rządu do „Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. 

Przywracanie przyrody do naszego życia” przedstawiły sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Małgorzata Golińska oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Anna Gembicka. Dokument stanowi element realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, 

nowej unijnej strategii wzrostu gospodarczego. W nowej strategii obok zmian klimatu wskazano 

utratę różnorodności biologicznej jako równie istotne wyzwanie stojące przed obecnym 

pokoleniem, stąd też Europejski Zielony Ład wprowadził problematykę ochrony różnorodności 

biologicznej do priorytetów strategicznych UE. Strategia bioróżnorodności zakłada odwrócenie 

trendu spadku liczebności owadów zapylających, ograniczenie o 50% stosowania pestycydów 



 

 

chemicznych i związanego z tym ryzyka, a także ograniczenie o 50% stosowania bardziej 

niebezpiecznych pestycydów. Poza tym zgodnie z tą strategią zakłada się obecność elementów 

krajobrazu o wysokiej różnorodności na co najmniej 10% użytków rolnych i objęcie co najmniej 

25% gruntów rolnych rolnictwem ekologicznym oraz uzyskanie znacznie wyższego poziomu 

stosowania praktyk agroekologicznych. 

W trakcie dyskusji senatorowie zgodzili się co do tego, że potrzebna jest ochrona różnorodności 

biologicznej. Musi ona jednak uwzględniać bezpieczeństwo żywnościowe, warunki 

ekonomiczne czy ewentualne skutki społeczne wprowadzanych rozwiązań. Realizacja planów 

UE w kwestii bioróżnorodności i przywracania przyrody może doprowadzić do wyparcia ze 

światowych rynków bardzo kosztownej w produkcji europejskiej żywności i wejścia w jej 

miejsce produktów z USA czy Chin, gdzie żywność produkuje się z zachowaniem znacznie 

niższych standardów. Przeciwdziałanie zmianom klimatu czy zapobieganie zubożeniu 

różnorodności biologicznej to wyzwania, z którymi trzeba się zmierzyć, aby zapewnić trwałość 

i jakość polskiego rolnictwa, a także bezpieczeństwo żywności. Polskie rolnictwo może 

konkurować z rolnictwem europejskim tylko produktami wysokiej jakości wyprodukowanymi 

zgodnie z najwyższymi standardami.  
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