
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

nr posiedzenia: 51 

data posiedzenia: 6 października 2021 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

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

temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii jako elementu potencjalnego dochodu 

rolników. 

2. Sprawy różne 

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: 

naczelnik Wydziału Regulacji i Mechanizmów Wsparcia Odnawialnych Źródeł Energii 

w Departamencie Odnawialnych Źródeł Energii Michał Łęski, 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa: 

dyrektor Departamentu Innowacji Mateusz Balcerowicz ze współpracownikiem, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

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

przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Federacji Związków Pracodawców-

Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 

prezes Zarządu „Bielmleku” Spółdzielni Mleczarskiej w Upadłości Tadeusz Romańczuk. 

 

Ad 1. 
 

 Informację na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii jako elementu potencjalnego 

dochodu rolników przedstawiła sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna 

Gembicka.  

Sprawy dotyczące rozwoju i wykorzystania energetyki prosumenckiej i rozproszonej należą do 

ministra gospodarki, zaś kwestie rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii są 

zadaniem ministra do spraw klimatu. Niezależnie od tego minister rolnictwa podejmuje szereg 

działań mających na celu szeroko pojęty rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii na 

obszarach wiejskich, w szczególności biomasy pochodzenia rolniczego. Wykorzystanie 



 

 

odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych to szansa na zagospodarowanie 

odpadów rolnych, a także pozyskanie tańszej energii, co w efekcie będzie przekładać się na 

dochody rolników. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023–2027 nie przewiduje 

oddzielnej puli środków na finansowanie inwestycji związanych z energią odnawialną. Z kolei 

wsparcie OZE w ramach projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–2027 jest 

planowane w ramach dwóch interwencji: poprawy efektywności energetycznej, np. na 

mikroinstalacje produkujące energię z wody albo biogazu rolniczego, lub w ramach działania na 

rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu. Powodem ukierunkowania wsparcia 

na biogazownie rolnicze i elektrownie wodne jest konieczność rozwoju niewykorzystanego 

potencjału tych technologii OZE, które poza samym wytwarzaniem energii przynoszą również 

korzyści dla rolnictwa, środowiska oraz obszarów wiejskich, jak np. zagospodarowanie 

produktów ubocznych i odpadów z rolnictwa, a także poprawa gospodarki wodnej poprzez 

zwiększenie retencji wody. Pozostałe źródła energii odnawialnej, np. instalacje fotowoltaiczne, 

a także biogazownie rolnicze i elektrownie wodne o mocy powyżej 50 kW, będą finansowane ze 

środków Polityki Spójności oraz innych programów. 

 

Ad 2. 
 

 Informację na temat sytuacji Spółdzielni Mleczarskiej „Bielmlek” w Bielsku Podlaskim 

przedstawił obecny na posiedzeniu komisji prezes spółdzielni Tadeusz Romańczuk. 

Senator Józef Łyczak poruszył problem trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej. 

 

 

 

Opracowano w BPS 

 


