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o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

nr posiedzenia: 79 

data posiedzenia: 21 czerwca 2022 r. 

miejsce posiedzenia: Lublin, Lubelski Urząd Wojewódzki 
 

 

Porządek posiedzenia: 
 1. Bezpieczeństwo i jakość żywności. 

Posiedzeniu przewodniczyli: 
 przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski oraz zastępca przewodniczącego komisji 

Przemysław Błaszczyk. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 
 senatorowie członkowie komisji: 

Przemysław Błaszczyk, Jerzy Chróścikowski, Beniamin Godyla, Maciej Łuczak, Józef 
Łyczak, Zdzisław Pupa, Jacek Włosowicz, 

 goście, m.in.: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności Jan Golba, 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 
zastępca prezesa Maria Fajger, 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa: 
dyrektor Oddziału Terenowego w Lublinie Kamila Grzywaczewska, 

wojewoda lubelski Lech Sprawka ze współpracownikami, 
główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk ze współpracownikami, 
główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Andrzej Romaniuk ze 
współpracownikami, 
przedstawiciele Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie, NSZZ RI „Solidarność”, 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – 
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. 

 
 

Ad 1.  

 W siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się uroczyste wyjazdowe 
posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach obchodów 100. rocznicy pierwszego 
posiedzenia Senatu II RP. Przedmiotem obrad było bezpieczeństwo i jakość żywności na 
każdym etapie produkcji. 
W trzech panelach senatorowie i zaproszeni eksperci dyskutowali o kierunkach rozwoju 
produkcji roślinnej w Polce, chowie i hodowli trzody chlewnej oraz rozwoju gospodarstw 



 

 

ekologicznych z dostosowaniem do strategii „od pola do stołu”. W posiedzeniu uczestniczyli 
także wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk i senatorowie z Komisji Środowiska, na czele 
z przewodniczącym komisji Zdzisławem Pupą.  
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Chróścikowski, rozpoczynając 
posiedzenie, podkreślił, że rolnictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi produkcji żywności, 
a Polska słynie z dobrej jakościowo żywności, czego przykładem jest wysokogatunkowa 
produkcja w województwie lubelskim. Zaznaczył, że rolników martwi sytuacja za naszą 
wschodnią granicą, zastanawiają się, jak będą wyglądać żniwa i czy z powodu wojny w Ukrainie 
nie zabraknie żywności w Polsce i na świecie.  
Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk zwrócił uwagę, że Lublin jest najlepszym miejscem do 
dyskusji na temat polskiego rolnictwa, bo Lubelszczyzna „rolnictwem stoi i z rolnictwa słynie”. 
Ocenił, że czasy dla rolnictwa są niezwykle trudne, m.in. z powodu wojny w Ukrainie, która 
grozi kryzysem żywnościowym dla ogromnej części świata. Jak podkreślił wicemarszałek, niesie 
to wielkie wyzwania dla polskiego rolnictwa, które jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa 
i suwerenności naszego kraju. 
Wojewoda lubelski Lech Sprawka podkreślił, że 70% powierzchni województwa to użytki rolne, 
co powoduje, że rolnictwo i przemysł spożywczy to główne gałęzie gospodarki nie tylko na tym 
obszarze, ale także w skali całego kraju. Rolnictwo na terenie Lubelszczyzny jest różnorodne, 
zarówno w uprawie, jak i w hodowli. 
Prof. Stanisław Krasowicz z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego 
Instytutu Badawczego w Puławach mówił o kierunkach rozwoju produkcji roślinnej w Polsce ze 
szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego. Jego zdaniem województwo lubelskie 
jest regionem rolniczym, który nie w pełni wykorzystuje warunki pod uprawę. Decydują o tym 
uwarunkowania przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne. Problemem jest m.in. rozdrobnienie 
gospodarstw, które hamuje konkurencyjność i innowacyjność. W województwie lubelskim są 
173 tysiące gospodarstw, z tego 1,7% powyżej 50 ha. Taka skala decyduje o kosztach produkcji, 
wykorzystaniu potencjału, wyższych dochodach i zmusza do podnoszenia kwalifikacji. Do 
poprawy tej sytuacji może przyczynić się rejonizacja produkcji, zrównoważona gospodarka 
nawozowa, zintegrowana ochrona roślin, alternatywne kierunki działalności rolniczej na 
terenach problematycznych, kształtowanie świadomości ekologicznej, dobór upraw do 
warunków przyrodniczych. 
Główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk i wojewódzki lekarz weterynarii w Lublinie Paweł 
Piotrowski mówili o hodowli trzody chlewnej w Polsce w kontekście problemów z ASF. W ich 
ocenie Polska radzi sobie z ASF. W tym roku odnotowano w Polsce 4 ogniska tej choroby. 
Paweł Niemczuk poinformował o wzmocnieniu finansowym dla inspekcji weterynaryjnej. 
Inspektorzy będą wyjaśniali i dawali hodowcom zalecenia dotyczące zasad bezpiecznego chowu 
zwierząt, zanim zastosują sankcje. 
O stanie rolnictwa ekologicznego w 2021 r. i zmianach przepisów prawa w zakresie rolnictwa 
ekologicznego mówiła dyrektor Biura Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych 
w Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Małgorzata Waszewska. 
Podkreśliła, że od 2020 r. ponownie rośnie liczba gospodarstw i produkcji ekologicznej 
w Polsce. Poinformowała, że obecnie w Polsce jest 21 tysięcy producentów ekologicznych, 
w tym 20 tysięcy gospodarstw ekologicznych. W tej chwili uprawę ekologiczną prowadzi się na 
powierzchni 550 tysięcy ha. W ostatnich latach maleje uprawa zbóż tymi metodami, a rośnie – 
owoców i orzechów. Zainteresowanie rozwojem rolnictwa ekologicznego jednak ciągle rośnie, 
widać to po liczbie zgłoszeń podjęcia takiej produkcji.  
Przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski, podsumowując debatę, podziękował wojewodzie 
lubelskiemu Lechowi Sprawce za możliwość odbycia posiedzenia w Lublinie. 
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