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Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela 

Miałem okazję poznać gospodarstwo rolne – Majątek Rogalin – Fundacji im. Raczyńskich, które od 10 lat 

z powodzeniem hoduje owce. Jest to gospodarstwo z wieloma wyjątkowymi walorami historycznymi i przy-

rodniczymi. Na jego terenie oprócz licznych zabytków występuje kilkaset pomników przyrody oraz 4 inne 

formy ochrony przyrody: Natura 2000 w obu dyrektywach, tzw. ptasiej i siedliskowej, zespół przyrodniczo-

krajobrazowy oraz park krajobrazowy. 

Te niewątpliwe walory niestety nie idą w parze z dobrymi warunkami dla rolnictwa. Gleby są słabe, 

piaszczyste, a klimat charakteryzuje się niską średnią opadów. 

W takich okolicznościach gospodarstwo po wielu latach przerwy powróciło z sukcesem do hodowli 

owiec, które traktuje przede wszystkim jako żywe kosiarki służące utrzymaniu krajobrazu. W skali kraju jest 

to jednak rzadki przykład, bo hodowla owiec wciąż notuje bardzo niskie wyniki. 

Powyższy przykład nasunął mi pytanie, czy Pan Minister przewiduje, a jeśli tak, to jakie, dalsze formy za-

angażowania naszego państwa w rozwój owczarstwa. 

Istnieje fundusz promocji mięsa owczego i dostawcom żywca baraniego i jagnięcego potrąca się kwoty go 

budujące. Jednak zdaje się, że te działania minimalizują dochody hodowców, a są mimo to dalece niedosta-

teczne i nie pobudzają w możliwym stopniu zainteresowania zdrowym mięsem baranim i jagnięcym. Popyt 

jest wciąż stosunkowo niewielki. 

Czy zatem Pan Minister widziałby możliwość zwiększenia tego funduszu ze źródeł budżetu państwa? Ja-

kie formy promocji przede wszystkim jagnięciny są możliwe? Zdaje się, że najbardziej rozsądne byłoby 

wsparcie przedszkoli i szkół w ramach np. dożywiania dzieci. Pozwoliłoby to przyzwyczaić młode pokolenie 

do jedzenia tego wartościowego mięsa, wesprzeć politykę prorodzinną naszego rządu i przede wszystkim 

stymulować hodowlę. 

Przed kilkudziesięciu laty w Polsce było około 5 milionów matek owczych. Obecnie jest to prawdopo-

dobnie mniej niż 220 tysięcy. Istnieje więc ogromne pole do odbudowy owczarstwa. Czy zatem nie byłoby 

warto silniej wspierać tę gałąź hodowli zwierząt gospodarskich? Nasze państwo w różny sposób wspiera 

producentów wieprzowiny i mleka. Tymczasem hodowcy owiec otrzymują wprawdzie od jakiegoś czasu 

dopłaty do jarek i maciorek, ale widzę tutaj większe możliwości. Czy Pan Minister podzieliłby zdanie, że 

warto by było objąć dodatkowymi dopłatami owczarstwo nastawione na produkcję mięsa i owczarzy hodują-

cych owce w gospodarstwach, które mają dopłaty z tytułu tzw. ONW, czyli obszarów o niekorzystnych wa-

runkach gospodarowania? 

Ponadto proponuję dopłaty do owiec w gospodarstwach, które gospodarują na gruntach objętych takimi 

formami ochrony przyrody, jak Natura 2000 i parki krajobrazowe. Owczarstwo jest gałęzią rolnictwa, która w 

sposób proekologiczny wiąże się z utrzymaniem i pielęgnacją krajobrazu. Takie nastawienie jest bardzo silne 

u naszych sąsiadów zza Odry, gdzie etos owczarza został skutecznie przełożony właśnie na tzw. Landscha-

ftspflege. Owczarze niemieccy otrzymują wynagrodzenie za wypas stad na groblach i wałach przeciwpowo-

dziowych, spełniając dodatkową ważną funkcję gospodarczą i społeczną. 

Kończąc, pozwolę sobie wyartykułować najważniejsze pytania. 

Czy Pan Minister przewiduje zwiększenie pomocy państwa na promocję spożycia mięsa owczego? 

Czy Pan Minister widzi możliwość dodatkowego wsparcia owczarstwa na terenach o szczególnych walo-

rach przyrodniczych jako formy pielęgnacji krajobrazu? 

Czy Pan Minister widzi możliwość dodatkowego wsparcia owczarstwa na terenach charakteryzujących się 

trudnymi warunkami gospodarowania? 
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