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O swoich obawach mówił głośno  
w Kobylnikach k. Kruszwicy (woj. kujaw-
sko-pomorskie), gdzie 1 lipca odbyło 
się posiedzenie zarządu bydgoskiego 
Związku Pracodawców – Dzierżawców 
i Właścicieli Rolnych. Ardanowski przy-
znał, że docierają do niego niepokoją-
ce prognozy dotyczące gwałtownego 
spadku zbiorów zbóż w UE na skutek 
wejścia w życie EZŁ. – Europa stanie się 
deficytowa w zakresie zbóż – ostrzegł. 
Były minister zwrócił uwagę, że Stany 
Zjednoczone również przewidują „kata-
strofalny wpływ Europejskiego Zielonego 
Ładu” na rolnictwo. – Wymuszona re-
dukcja nawozów mineralnych i środków 
ochrony rośli doprowadzi do dużych strat 
w uprawach. Będzie to nie tylko spadek 
ilości plonów, lecz także pogorszenie 
ich jakości. Ograniczenie stosowania 
pestycydów wpłynie negatywnie na 
intensywne uprawy rzepaku i buraków. 
Będzie to miało szczególnie duży wpływ 
na wielkopowierzchniowe gospodarstwa 
rolne – tłumaczył były minister.

Burak już nie daje rady 
Jan K. Ardanowski krytykował prze-

mysł paszowy i fakt importu olbrzymich 
ilości soi do naszego kraju. – 4,5 mld zł  
rocznie wydajemy na import soi, więc 
chyba zasadne wydaje się inwestowanie 
w uprawę roślin białkowych w Polsce. 
Przemysł paszowy jednak jest temu 
przeciwny i nastawia się na towar im-
portowany – mówił polityk. Poseł PiS 
stwierdził, że prawdopodobnie nastąpi 
zmniejszenie upraw rzepaku oraz że 
nieustannie spada powierzchnia upraw 
buraka cukrowego. Wpływają na to dwa 
czynniki: fakt, że burak cukrowy nie wy-
trzymuje konkurencji z trzciną cukrową, 
która jest uprawiana na całym świecie 
oraz „propaganda głosząca szkodliwość 
cukru”. W jego ocenie, ratunkiem jest 
biopaliwo, ale Komisja Europejska 

chce zakazać produkcji z przetwarzania 
produktów rolniczych na rzecz rozkładu 
słomy, drewna itp. – Buraki trzeba 
utrzymać, nie tylko jako źródło cukru, 
bo to się będzie zwijało, ale buraki 
energetyczne. Buraki dają największą 
ilość biomasy – tłumaczył. – Trzeba 
szukać możliwości, żeby rolnictwo ura-
tować – apelował Ardanowski. – Tym 
bardziej że rzepak i buraki w dużych 
gospodarstwach są niezastępowalne, 
monokultury są szkodliwe i kółko się 
zamyka. Dlatego te zagrożenia wokół 
rolnictwa zaczynają być bardzo real-
ne, bo są ustalone w postaci prawa.  
W Polsce ekologiczny trend jest bardzo 
silny. Nie bierze się też pod uwagę 
zapewnienia godziwych dochodów rolni-
kom – podkreślił parlamentarzysta PiS.

Biologizacja to klucz
Część przedsiębiorców rolnych obec-

nych na spotkaniu dziwiło się, że były 
minister jest mocno krytyczny wobec 
rządu, w którym jeszcze do niedawna 
funkcjonował. – Na poziomie decyzji 
polskich nie widzę realnych pieniędzy 
dla rolników – grzmiał były minister.  
– Jeśli mamy zrealizować założenia UE: 
mniej środków ochrony roślin, nawozów, 
25 proc. powierzchni ekologicznej,  
10 proc. powierzchni szczególnej ochro-
ny przyrodniczej – to jak to wszystko 
spełnić? Jedyne, co można stosować, 
to innowacyjne rozwiązania w rolnictwie, 
inne sposoby uprawy, inne podejście 
do biologizacji  gleby. Ale tylko nie-
liczni rolnicy wiedzą, co to jest gleba.  
W szkole się o tym nie uczy, na uczel-
niach gleboznawstwo zostało zreduko-
wane. A poprzez biologizację zasoby 
gleby można próbować uruchomić, żeby 
plony nie spadły dramatycznie, ale to 
wymaga wiedzy i wymiany stosowanych 
maszyn w gospodarstwach – tłumaczył 
Jan K. Ardanowski.  Jego zdaniem, łączy 

się to też z robotyzacją. – Żeby to wszyst-
ko zrealizować, będą potrzebne ogrom-
ne pieniądze na inwestycje – zaznaczył.

Produkcja pełną parą
Poseł nadmienił, że na poprawę 

jakości życia na wsi i inwestycje z tym 
związane są przewidziane pieniądze, 
natomiast na rolnictwo, czyli inwestycje 
w gospodarstwa, tych pieniędzy nie 
będzie. Przewiduje się raczej inwestycje 
w przetwórstwo, natomiast nie bezpo-
średnio w gospodarstwa. – Nikt nie 
wie, co to jest rodzinne gospodarstwo 
rolne ani jak je prawidłowo zdefiniować 
– stwierdził Ardanowski, nawiązując 
do głównego hasła „Polskiego Ładu”.  
W ocenie byłego ministra „zarówno na 
poziomie europejskim, jak i krajowym 
przyszłość nie zapowiada się dobrze,  
a konsekwencją może być to, że bar-
dzo duża liczba gospodarstw upadnie  
i w pierwszej kolejności będą upadały 
te rodzinne małe gospodarstwa, bo 
ich w ogóle nie będzie stać na nowe 
inwestycje, na precyzyjne techno-
logie”. – Gospodarstwa mniejsze 
trzeba wspierać, ale nie kosztem tych 
dużych. A duże gospodarstwa trzeba 
utrzymać jako liczący się segment 
rolnictwa towarowego, który głównie 
produkuje na eksport, dla przetwórni, 
które są siłą eksportową. Eksport jest 
dla polskiego rolnictwa warunkiem by-
cia, obecnie jest na poziomie 34 mld 
euro, a więc mamy 11 mld na plusie. 
Kraje, które mają korzystne warunki 
dla rozwoju rolnictwa, a Polska mimo 
wszystkich przeciwności ma warunki 
dla rolnictwa, takie kraje nie mogą 
zwijać produkcji, muszą produkować 
pełną parą. Duże gospodarstwa dają 
stabilne dostawy wysokiej jakości 
produktów na rynek przetwórstwa na 
eksport – podkreślił. 

Krzysztof Zacharuk

Poseł PiS: nikt nie wie, co to jest rodzinne gospodarstwo rolne

Duże gospodarstwa
trzeba utrzymać

Jan K. Ardanowski, były minister rolnictwa, a dziś przewodniczący Rady ds. 
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP wieszczy katastrofalny wpływ 
Europejskiego Zielonego Ładu na całe rolnictwo. Jego zdaniem potrzebne są 
potężne inwestycje w gospodarstwach, na które znikąd nie ma pieniędzy.
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9 lutego Dolnośląska Izba Rolni-
cza wydała oświadczenie, w którym 
wyraża zaniepokojenie kierunkiem  
i sposobem realizowania działań WPR 
w kolejnych latach. Pisze, że Plan Stra-
tegiczny jest niezgodny z Konstytucją 
RP, wg której za rodzinne uważa się go-
spodarstwa o powierzchni do 300 ha. 

Wszystkich jedną miarą
Tymczasem rząd w niektór ych 

działaniach wspiera gospodarstwa do  
50 ha. W niektórych województwach 
rolnicy otrzymają dopłaty do pierwszej 
i kolejnych sztuk zwierząt hodowla-
nych, a w innych od trzeciej sztuki. 
Zdaniem DIR, niezrozumiałe jest dzie-
lenie rolników na lepszych i gorszych. 
„Jako samorząd rolniczy stoimy na 
stanowisku, że rolnictwo w naszym 
kraju musi mieć jednolity, jasny  
i gwarantowany system wsparcia,  
w dłuższej perspektywie czasowej, po-
zwalającej na rozważne planowanie” 
– czytamy w oświadczeniu. 

Ponadto DIR nie zgadza się  
z definicją aktywnego rolnika propo-
nowaną przez rząd, która skutkować 
będzie tym, że ograniczy się wsparcie 
faktycznie gospodarującym na roli,  
a polepszy dofinansowanie osób po-
siadających grunty, ale nieprowadzą-
cych działalności rolniczej. DIR uważa, 

że będzie to zwiększać patologie na 
polskiej wsi. Nadal wg ewidencji bę-
dziemy mieli prawie półtora miliona 
gospodarstw, z czego działalność 
rolniczą prowadzi co trzecie.  

Samorząd zauważa również potrze-
bę zmian płatności w zaproponowa-
nych ekoschematach, ponieważ nie 
wszystkie będą cieszyły się zaintere-
sowaniem, a te które są najprostsze 
do spełnienia, po zsumowaniu hekta-
rów w kraju i podzieleniu puli środków 
na konkretny ekoschemat, staną się 
dla rolników nieatrakcyjne. 

Pilnie wstrzymać prace
W ocenie DIR niedopuszczalne jest 

również żonglowanie przekazywany-
mi informacjami w celu osiągnięcia 
korzyści przez rządzących i populary-

zowanie materiałów informacyjnych, 
których efekty będą inne niż przekazy-
wane. – Niestety niekorzystne. Ale to 
pokaże dopiero grudzień 2023 roku. 
Dlatego nikt dzisiaj nie łudzi się, że 
planowane zmiany w rzeczywistości 
mają służyć rolnikom. Z ogromnym 
rozgoryczeniem musimy powtórzyć, 
iż po raz kolejny szumne hasła  
o wsparciu niosą za sobą zupełnie od-
mienne działania. Koszty poniosą nie 
tylko rolnicy, ale całe społeczeństwo  
– stwierdza Ryszard Borys, prezes DIR. 

Samorząd rolniczy woj. dolnoślą-
skiego żąda więc zaprzestania pro-
cedowania WPR w przyjęty przez 
rządzących sposób, oczekuje pełnego, 
rzeczywistego udziału przedstawicieli 
samorządu rolniczego w pracach nad 
strategicznymi dla rolnictwa dokumen-
tami i uwzględnienie zgłaszanych przez 
rolników i ich przedstawicieli wniosków. 
„Równocześnie zarząd DIR wyraża po-
parcie dla działań rolników w postaci 
protestów, które są po raz kolejny wo-
łaniem o wysłuchanie i uwzględnienie 
ich głosu w podejmowanych decyzjach. 
Mamy nadzieję, że to ostatni raz, gdy 
zmusza się rolników do wyjścia na 
ulice z flagami, gdyż ten czas mogliby 
spożytkować na pracę w gospodarstwie 
rolnym” – napisał prezes DIR. 

(Fem), (zac)

Średnie i duże podmioty mają powody do niezadowolenia

Dyskryminacja
gospodarstw

Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, który  
w grudniu trafił do Komisji Europejskiej budzi coraz większe emocje. Już wiadomo, 
że bez wielu istotnych poprawek się nie obejdzie. 

R E K L A M A

Janusz Wojciechowski, 
unijny komisarz ds. 
rolnictwa wielokrotnie 
podkreślał, że Krajowy 
Plan Strategiczny dla 
WPR na lata 2023-2027 
został „bardzo dobrze 
przygotowany”, ale do 
końca czerwca br. może 
być jeszcze poprawiany.































































 
 

 

 

 

                                 




