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Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat bezpieczeństwa żywnościowego 

w Polsce w związku z aktualną sytuacją w Ukrainie. 

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 Norbert Kaczmarczyk ze współpracownikami, 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa: 

zastępca dyrektora generalnego Marcin Wroński,  

Najwyższa Izba Kontroli: 

doradca ekonomiczny w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Pasztaleniec, 

przedstawiciele Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 

Krajowej Rady Izb Rolniczych, Związku Gmin Wiejskich RP. 

 

 

Ad 1. 
 

 Przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski wyjaśnił, że celem posiedzenia jest próba 

odpowiedzi na pytanie, czy wobec wojny na Ukrainie i przybycia do naszego kraju ponad 

2 milionów uchodźców oraz wzrostu cen spowodowanego przez rosnącą inflację zachowane jest 

bezpieczeństwo żywnościowe Polski. 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Norbert Kaczmarczyk przedstawił  

informację na temat bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce w związku z aktualną sytuacją 

w Ukrainie. Wyjaśnił, że bezpieczeństwo żywnościowe Polski nie jest zagrożone, a ilość 

podstawowych produktów żywnościowych jest wystarczająca do zaspokojenia potrzeb. Dane 

dotyczące ich produkcji i eksportu wskazują na dużą rezerwę w dysponowaniu żywnością, co 

oznacza, że jej w Polsce nie zabraknie. Względy bezpieczeństwa żywnościowego i występujące 

sytuacje nadzwyczajne wymagają jednak ciągłego i wnikliwego monitorowania poszczególnych 

rynków rolnych. W ten proces włączone są instytucje podległe resortowi rolnictwa 



 

 

i nadzorowane przez ten resort, utrzymywany jest też stały kontakt z organizacjami 

reprezentującymi różne ogniwa łańcucha rynkowego (rolnicy, przetwórcy, handlowcy). Wśród 

innych elementów istotnych dla bezpieczeństwa żywnościowego w obecnej sytuacji wojennej 

ważny jest krótki łańcuch dostaw czy sprawne reagowanie na kłopoty z logistyką. Za 

niepokojącą sytuację można uznać zmiany na rynku wołowiny, której tylko 25% pozostaje 

w Polsce, a 75% produkcji jest eksportowane. Interwencji wymaga też sytuacja na rynku 

wieprzowiny. Krajowa produkcja tego mięsa pokrywa zapotrzebowanie wewnętrzne w 88–94%, 

w związku z tym jesteśmy importerem netto wieprzowiny. Dlatego podejmowane są wysiłki na 

rzecz odbudowy krajowego stada i zapewnienia samowystarczalności. 

Minister Norbert Kaczmarczyk przypomniał, że Komisja Europejska w komunikacie z 23 marca 

br. dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i wzmocnienia odporności 

systemów żywnościowych wskazała podejmowane środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

żywnościowego na świecie oraz wsparcia unijnych rolników i konsumentów, którzy ucierpieli 

w wyniku agresji Rosji na Ukrainę. Na bezpośrednie wsparcie rolników najbardziej dotkniętych 

wyższymi kosztami środków produkcji i zamknięciem rynków eksportowych przeznaczano 

500 milionów euro, a państwa członkowskie mogą uzupełnić to wsparcie do 200% środkami 

krajowymi. Komisja Europejska umożliwiła też produkcję roślin na gruntach odłogowanych 

w Unii Europejskiej, przy jednoczesnym utrzymaniu pełnych płatności związanych 

z zazielenieniem. 

W czasie dyskusji senatorowie podkreślali potrzebę uświadamiania społeczeństwu znaczenia 

produkcji rolnej i zwierzęcej dla bezpieczeństwa państwa. Wieś należy pokazywać przede 

wszystkim jako miejsce pracy rolników, którzy troszczą się o dobrostan zwierząt, a produkcją 

rolną wpływają na zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych. Bez zmian w społecznym 

podejściu do rolnictwa młodzi ludzie nie będą zostawać na wsi. Zdaniem senatorów Polska 

powinna bardziej zabiegać o dopłaty do nawozów.  

Opracowano w BPS 

 


