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Protokół trzeciego posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego 

Rozwoju 

 

         W dniu 11 czerwca 2021 r. w gmachu Senatu odbyła się konferencja „Zielone 

rolnictwo: potencjał polskiej agrobiotechnologii”, zorganizowana przez Senacki Zespół ds. 

Zrównoważonego Rozwoju, wspólnie ze Związkiem Firm Biotechnologicznych BioForum.  

Otwierając konferencję Wicemarszałek Senatu, Pani Gabriela Morawska-Stanecka 

wyraziła przekonanie, że za pojęciem zielonego rolnictwa kryje się troska o człowieka, o jego 

dobrostan, zdrowie, pełnowartościowe i bezpieczne, budujące naszą odporność żywienie, co 

wydaje się niezwykle ważne zwłaszcza dziś, w czasie pandemii koronawirusa. Zdrowa 

żywność dostarcza bowiem tego wszystkiego, co jest organizmowi potrzebne, a eliminuje to, 

co szkodliwe. Dlatego też dzisiejsza troska o dobrostan człowieka to także troska o przyszłe 

pokolenia i ich zdrowie.  

Przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju, senator 

Krzysztof Kwiatkowski, podkreślił, że do udziału w konferencji zaproszeni zostali nie tylko 

naukowcy, ale także praktycy – osoby najlepiej znające się na poruszanych tematach. 

Wskazał, że celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie, jak pogodzić stosowanie 

ekologicznych metod uprawy z gospodarką i potrzebą wyżywienia ludności. Odniósł się do 

pojęcia naturalnego rolnictwa, jako tego, które chroni nie tylko samo rolnictwo, ale także 

ziemię przed suszą, które pozwala na uniknięcie przenikania pestycydów do gleby, a także do 

polskich rzek. Dzięki postawieniu na naturalne rolnictwo czystość środowiska i jego 

bioróżnorodność ekosystemów mają szansę być utrzymane.  

Dr Konrad Hennig, członek zarządu Związku Firm Biotechnologicznych 

BioForum, opierając się na  założeniach strategii Komisji Europejskiej „Od pola do stołu” w 

kontekście potencjału polskiej agrobiotechnologii, stwierdził, że podobnie jak w przypadku 

redukcji emisji CO2, także w zakresie rolnictwa jesteśmy zobowiązani do redukcji zużycia 

nawozów sztucznych i pestycydów. Sposób transformacji gospodarstw rolnych został 

scedowany na państwa członkowskie Unii Europejskiej. Dlatego to od polityki polskiego 

rządu zależy, czy będzie możliwe samodzielne osiągnięcie powyższych celów. Nie można 

przy tym zapomnieć, że utrzymanie wydajności polskiego rolnictwa, utrzymanie wysokiej 



skali produkcji oraz przychodów gospodarstw rolnych również powinny w tej transformacji 

zostać osiągnięte. Żeby to osiągnąć, konieczne jest wykorzystanie innego rodzaju preparatów 

niż chemiczne. Trzeba postawić na środki mikrobiologiczne, oparte na bakteriach i grzybach, 

naturalne, pochodzenia biologicznego, nie powodujące kosztów środowiskowych i 

zdrowotnych. Polska ma ogromną szansę na rynku  preparatów biotechnologicznych stać się 

jednym z liderów w zakresie ich produkcji. By ta szansa mogła być wykorzystana przez 

polskie firmy, potrzebna jest sprzyjająca polityka państwa polskiego, a przede wszystkim 

stabilność regulacyjna w zakresie stawek podatkowych. Tymczasem stawka VAT dla 

polskich biotechnologicznych środków ochrony to 23%, a dla chemicznych – 8%. 

Podsumowując swoją wypowiedź, pan Konrad Henning podkreślił, że w rolnictwie polityka 

polskiego rządu i Komisji Europejskiej jest w 100% zbieżna, dlatego jest duża szansa na 

redukcję środków chemicznych na rzecz biologicznych.  

Senator Ryszard Bober, jako praktyk z województwa kujawsko-pomorskiego, które 

jako jedyne ma wpisaną w swoją strategię rozwoju biologizację rolnictwa (stosowanie i 

wdrażanie technologii, które nie naruszają bioróżnorodności), zwrócił uwagę na problem 

możliwości wyżywienia zwiększającej się na świecie populacji ludzi i próbę  pogodzenia tego 

z produkcją zdrowych produktów, do czego m.in. niezbędna jest zdrowa gleba. Podkreślił, że 

powinnością każdego rolnika jest być traktowanie ziemi z szacunkiem. Żyzna gleba nie 

zawsze będzie urodzajna i nie zawsze odda roślinom to, co najlepsze. Nie można podchodzić 

do biotechnologii jak do działań uwsteczniających rolnictwo, dlatego wszelkie programy 

rolno-środowiskowe, rozliczane przez Agencję Restrukturyzacji Rynku Rolnego powinny 

oceniać działalność rolniczą na podstawie zawartości próchnicy w glebie. To 

zobowiązywałoby rolników do stosowania dobrych praktyk rolniczych. Senator Ryszard 

Bober potwierdził, że potrzebna jest nowa, długofalowa umowa społeczna dotycząca 

zdrowego odżywiania. Społeczeństwo oczekuje, aby rolnictwo nie szkodziło, aby 

produkowało zdrową żywność. Zwrócił też uwagę, że niestety jest to obłożone dodatkowymi 

kosztami. 

Poseł Dorota Niedziela, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi przekazała, że na posiedzeniach Komisji często są poruszane problemy nowej 

perspektywy unijnej i wymogów, które są z tym związane, jednak od zapisanych propozycji 

do realnej pomocy rolnikom jest daleka droga. Z dostępnych danych widać wyraźnie, że 

obszar upraw ekologicznych w Polsce się zmniejszył, ale produktów ekologicznych jest 

więcej, co świadczy o tym, że w znacznej części pochodzą one z importu. Nie jest to dobry 

kierunek. Niestety w całej nowej perspektywie nie widać działań, które miałyby pomóc 



zrealizować cele takie jak zwiększenie upraw ekologicznych, pomoc rolnikom w 

transformacji i ochronie rynku rolnego przed skutkami wprowadzanych działań.  

Dr Konrad Hennig przedstawił prezentację nt. „Czy biotechnologia ma szansę być 

globalną przewagą polskiego rolnictwa”. Wynika z niej, że wykorzystanie mikroorganizmów 

stosowane było w rolnictwie od wieków, a w Polsce bardzo intensywnie od lat w przemyśle 

mleczarskim. Obecnie zwrot w stronę ekologicznego żywienia obserwuje się na całym 

świecie. Największym zagrożeniem jest dla niego stosowanie mocnych pestycydów, 

skutkujących zabiciem mikroflory towarzyszącej uprawom i pozostających w wytworzonych 

produktach, z których potem przedostają się do organizmu człowieka. Unia Europejska 

zwraca uwagę na to, aby minimalizować użycie tych środków, które powodują największe 

szkody. W wielu obszarach Unia Europejska wprowadza zasadę, że za zanieczyszczenia płaci 

zanieczyszczający, w niedługim czasie ta zasada również będzie obowiązywała w rolnictwie. 

Zanieczyszczający, stosujący pestycydy, będzie ponosił dodatkowe koszty. Dlatego 

niezrozumiałe jest to, że polski ustawodawca prezentuje zupełnie odwrotne stanowisko – 

największe koszty podatkowe w Polsce ponosi producent produktów naturalnych, 

ekologicznych. Przenawożenie gleby  jest istotnym źródłem zanieczyszczenia powietrza, 

gleby i wody, wywierającym negatywny wpływ na różnorodność biologiczną i klimat. 

Podobnie dzieje się w hodowlach zwierząt – antybiotyki stosuje się profilaktyczne, a nie 

interwencyjnie, co niszcząco wpływa na dobrostan zwierząt. Odpowiedzią na taki stan rzeczy 

jest wprowadzenie w miejsce środków chemicznych środków biologicznych, 

mikroorganizmów, które mogą być dziś tak przygotowane, aby umożliwić produkcję na 

wielka skalę. Wyzwaniami nowoczesnego rolnictwa i agrobiotechnologii jest dziś 

zwiększenie produktywności rolnictwa, zatrzymanie erozji gleby, zmniejszenie kosztów 

środowiskowych chemizacji rolnictwa oraz dostarczanie alternatywnych, naturalnych i 

ekologicznych metod produkcji rolnej, a także dostosowanie produkcji rolnej do 

zmieniających się warunków środowiskowych i pogodowych, poprawa jakości żywności, 

dobrostanu zwierząt, czystości środowiska oraz żyzności gleby. Nie da się uniknąć 

stosowania nawozów sztucznych, ale trzeba to robić rozsądnie, trzeba wykorzystywać te 

nowoczesne technologie, które nie powodują negatywnych środków. Jednym z największych 

wyzwań jest bioróżnorodność w samych uprawach,  która wraz ze specjalizacją gospodarstw 

rolniczych i uprzemysłowieniem produkcji rolnej była marginalizowana.  

 Alternatywą dla chemii rolniczej jest stosowanie mikroorganizmów. Ich rolą jest 

przywrócenie naturalnej gospodarki w glebie rolnej i ekosystemach otaczających 

gospodarstwa rolnicze, wspomaganie wzrostu i rozwoju roślin, oraz neutralizacja substancji 



zanieczyszczających glebę. Dlatego ważne jest wsparcie strony rządowej dla rozwoju branży 

biotechnologicznej i zastosowania produktów naturalnych.  

Prezes Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych − Polski 

Związek Rolny i lider Agrounii, pan Michał Kołodziejczak podkreślił, że niezwykle 

rzadko politycy wysłuchują głosu rolników – praktyków. Dlatego tym większą wartość ma 

przygotowana w Senacie konferencja.  Odnosząc się do przedstawionej prezentacji, 

wspomniał o dużym stopniu jej ogólności i potrzebie uzupełnienia jej o konkretne informacje, 

takie jak np. skuteczność biopreparatów w kontekście poszczególnych upraw roślin, o koszty 

używania preparatów mikrobiologicznych w sezonie wegetacyjnym dla przeciętnego 

gospodarstwa indywidualnego w Polsce, ich wpływ na koszty uprawy czy wreszcie stopień  

ograniczenia użycia pestycydów i nawozów sztucznych dzięki stosowaniu biotechnologii.  

Wskazywał na potrzebą przeprowadzania badań na temat skuteczności środków 

mikrobiologicznych w rolnictwie i ich opłacalności dla gospodarstw rolnych, a także na 

ostateczny koszt sprzedawanej żywności. Wspomniał, że o ile bogatych rolników z pewnością 

stać będzie na wyeliminowanie środków chemicznych, o tyle z drobnymi producentami może 

być problem.  Należy zastanowić się też w ujęciu globalnym nad wyzwaniami jakie będzie 

stanowić wykluczenie produkcji i uprawy z użyciem środków chemicznych – czy rolnictwo 

oparte jedynie o preparaty biologiczne będzie w stanie wyżywić dany kraj, czy pomimo 

zakazu używania pestycydów import żywności na nich opartej będzie możliwy itp. W opinii 

pana Michała Kołodziejczaka warto byłoby pomyśleć o zwolnieniu na kilka lat produktów 

biologicznych z podatku VAT, tak, by do momentu, aż ich stosowanie zacznie przynosić 

wymierne korzyści rolnik nie musiał ponosić wygórowanych kosztów. Wyraził też obawę, 

czy rozwój preparatów biologicznych i ich wysoka skuteczność nie spowoduje rozszerzenia 

upraw monokulturowych i nie ograniczy bioróżnorodności w naturze.  

W opinii wiceprzewodniczącej sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

posłanki Doroty Niedzieli, przy wdrażaniu stosowania biotechnologii w rolnictwie 

niezwykle istotne jest długofalowe planowanie. Jak podkreśliła, nie można od razu 

wprowadzać radykalnych obostrzeń, ale trzeba nakreślić drogę poprzez edukację czy 

odpowiednie finansowanie. Ważna jest także regionalizacja w podejściu i czas na 

dostosowanie tych rozwiązań do wdrożenia. Trzeba stworzyć takie mechanizmy, dzięki 

którym na rynku znajdzie się miejsce zarówno dla dużych jak i małych producentów. I trzeba 

uzyskać odpowiedź jakie są przy stosowaniu konkretnych preparatów zyski do osiągnięcia w 

okreslonym czasie. To ogromna praca, ale powinna zostać wykonana.  



Mec. Robert Mikulski przekazał, że tak wielka liczba podnoszonych na konferencji 

tematów nie znajdzie od razu rozwiązania. Przekonywał, że jeśli produkt chemiczny objęty 

jest stawką 8% VAT, a preparat mikrobiologiczny, który powinien z nim konkurować  stawką 

23%VAT, to nie ma szans na uczciwą konkurencję na rynku, który teoretycznie dotyczy tego 

samego i ma mieć takie samo zastosowanie. Trzeba sobie zadać pytanie o przyszłość. Życie tu 

i teraz jest bardzo ważne, ale trzeba zastanowić się, jak w tej przyszłości chcemy i jak 

będziemy funkcjonować. Mec. Robert Mikulski wspomniał też, że bardzo ważne jest 

stworzenie systemu nadzoru i kontroli, ale równie ważna jest edukacja i właściwe 

przygotowanie do tej bardzo istotnej zmiany w zakresie rolnictwa. 

Pan Łukasz Basiak, właściciel firmy AgroPlant potwierdził, że problemy związane 

ze stosowaniem preparatów biologicznych w Polsce wynikają ze zbyt wysokich kosztów ich 

stosowania, spowodowanych 23% podatkiem VAT, a przez to przegrywają w konkurencji 

cenowej z pestycydami. Warto zastanowić się nad wprowadzeniem zerowej stawki VAT na 

produkty biologiczne dobrej jakości, dodatkowo powinny zostać wprowadzone dopłaty dla 

tych rolników, którzy chcą poprzez ich stosowanie poprawić parametry gleby. Jest to ważne, 

gdyż coraz słabsze gleby i ich znaczna przepuszczalność mają wpływ na coraz częściej 

występujące susze. Nie da się całkowicie odciąć od używania środków chemicznych, jednak 

należy wybierać te najbezpieczniejsze i stosować je zgodnie z zaleceniami.  Pan Łukasz 

Basiak zwrócił uwagę na koszt  produktów, pochodzących z upraw biologicznych. Przy ich 

cenie – nie będą one w stanie konkurować z produktami wielkich sieci handlowych. 

Przekazał, że należałoby się zająć również kontrolą firm zajmujących się produkcją  środków 

mikrobiologicznych działających w Polsce, ponieważ nie wszystkie działają uczciwie. Na 

koniec podkreślił, jak ważna jest dziś edukacja w zakresie odpowiedzialnego, bezpiecznego 

rolnictwa. Niezwykle ważne jest, aby postawić na edukację zarówno rolników jak i 

odbiorców ich produktów. Należy to zrobić w sposób mądry i merytoryczny  Rolnicy muszą 

wiedzieć, że preparaty biologiczne także są różnej jakości i nie przynoszą one – czego się 

oczekuje – pożądanego efektu w bardzo krótkim czasie. 

W opinii Prezesa Polskiego Forum Bezpieczeństwa Żywności, pana Tadeusza 

Wojciechowskiego, za mało uwagi poświęca się dziś bezpieczeństwu żywności w Polsce.  

Przygotowano projekt ustawy dotyczącej reformy systemu bezpieczeństwa żywności, ale nie 

został on poddany procedowaniu w parlamencie. Tymczasem z brakiem nadzoru nad 

żywnością powiązanych jest wiele aspektów dotyczących rolnictwa. Niektóre rozporządzenia 

unijne, które powinny obowiązywać nie wchodzą wciąż w życie. Przykładem może być 

rozporządzenie dotyczące urzędowej kontroli żywności, dla którego nadal nie ma aktu 



wykonawczego, podobnie jak rozporządzenie o chorobach zakaźnych zwierząt. Brak jest 

także systemu monitorującego stosowanie antybiotyków czy środków ochrony roślin.   

W podsumowaniu konferencji podkreślano, że niezwykle istotne jest upowszechnianie 

wiedzy na temat zysku ze stosowania biotechnologii w produkcji rolniczej i dokonanie 

korzystnych zmian legislacyjnych w tym zakresie. 

 

BSS.DW 

 
 
 
 
 
 
                                          
          
 


