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Konferencja Przewodniczących Rad 

Powiatowych Izb Rolniczych  

Toruń, 27-28.11.2015 

„Sytuacja ekonomiczno-społeczna w rolnictwie i na obszarach wiejskich – wyzwania 

dla samorządu rolniczego na najbliższą przyszłość” 

USTALENIA KOŃCOWE 

A. Wnioski i postulaty dotyczące sytuacji bieżącej w rolnictwie 

1. Konieczność pilnej i skutecznej interwencji na podstawowych rynkach rolnych, 

głównie rynku wieprzowiny i mleka, w celu poprawy opłacalności produkcji oraz 

umocnienia pozycji rynkowej krajowych producentów rolnych, 

2. Zmiana Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w celu usunięcia nierównego 

traktowania podmiotów uczestniczących w obrocie ziemią i zapewnienia 

konstytucyjnej ochrony praw własności, 

3. Pilna zmiana Prawa Łowieckiego w zakresie szkód łowieckich dla zapewnienia 

właściwej i skutecznej ochrony interesów ekonomicznych rolników -  także w związku 

z niezrealizowanym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 roku, 

dotyczącym niezgodnością z Konstytucja RP art. 27, który w obecnym kształcie nie 

zapewnia odpowiednich prawnych środków ochrony praw właściciela nieruchomości,  

4. Skuteczne a nie pozorne ułatwienia tzw. sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych 

– jednoznaczne zdefiniowanie pojęć związanych ze sprzedażą bezpośrednią 

produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz faktyczne a nie pozorne 

ułatwienia w przetwórstwie i sprzedaży produktów pierwotnych i przetworzonych w 

gospodarstwie 

5. Szybka zmiana rozwiązań prawnych związanych z szacowaniem szkód klęskowych, 

 

B. Zadania średniookresowe 

1. Przegląd PROW 2014-2020 w celu wprowadzenia zmian dostosowujących do 

aktualnej sytuacji polskiego rolnictwa – w świetle negatywnych doświadczeń z 

aktualnie wdrażanymi działaniami, 

2. Wprowadzenie skutecznego systemu ubezpieczenia upraw w dopłatą z budżetu 

państwa poprzez zmiany w  USTAWIE z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach 
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upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z późn. zmianami, umożliwiające realny i 

ekonomicznie akceptowalny dostęp rolnika do ubezpieczenia od suszy i powodzi, 

3. Ustawa o dzierżawie ziemi rolniczej w celu ograniczenia drenażu ekonomicznego 

rolników zmuszanych w obecnym systemie do zakupu ziemi wbrew logice rachunku 

ekonomicznego, 

4. Opracowanie narodowego programu melioracji gruntów rolnych jako odpowiedź na 

wyzwania klimatyczne – w pierwszej kolejności szybkie uruchomienie zaniechanych 

programów wojewódzkich małej retencji, weryfikacja, po uwzględnieniu tegorocznej 

suszy, Planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy – także w 

powiązaniu z wchodzącymi w grudniu 2015 roku Planami Zarządzania Ryzykiem 

Powodziowym 

 

C. Rekomendacje dla sejmowej Komisji Rolnictwa do obszarów tematycznych, zgodnie z 

pismem Przewodniczącego tej komisji: 

1. Przegląd Ustawy o prawnej ochronie odmian roślin z 26 czerwca 2003 roku pod 

kątem poprawy ochrony prawnej rolników, także objętych tzw. Odstępstwem rolnym 

[w zakresie art. 22 ut. 1 pkt 2  USTAWY z dnia 4 września 1997 r. o działach 

administracji rządowej], 

2. Rozwiązanie problemu kończącego się w 2016 roku moratorium na stosowanie pasz 

GMO w celu zapobieżeniu całkowitemu upadkowi polskiej produkcji wieprzowiny i 

drobiu [w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 5b ww. Ustawy], 

3. Przywrócenie właściwej rangi i ochrony prawnej spółdzielczości rolniczej jako 

pełnoprawnego uczestnika rynków rolnych, m.in. w zapewnienie dostępu do środków 

pomocowych z PROW oraz pełnoprawnego uczestnictwa w obrocie ziemią [w 

zakresie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ww. Ustawy], 

4. Ewaluacja Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. 

U. poz. 349) w związku z przeglądem średniookresowym, pod katem lepszego 

rozdysponowania środków na I i II Filar WPR, 

5. Ewaluacja przepisów prawnych związanych ze zwalczaniem ASF, w kontekście 

nowych danych o przebiegu rozwoju tej choroby [ w zakresie art. 22 ust. 1 pkt. 4 ww. 

Ustawy], 

6. Sprawa szkód łowieckich w uprawach rolnych (MRIRW nie jest gospodarzem Prawa 

Łowieckiego we współpracy z Komisją Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i 
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Leśnictwa oraz  Komisją Finansów Publicznych) – problem odpowiedzialności Skarbu 

Państwa za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta w uprawach rolnych, [w 

zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1 ww. Ustawy], 

7. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym przetworzona [w 

zakresie art. 22 ust. 1 pkt. 5 ww. Ustawy]; MRIRW nie jest właściwy dla dostaw 

bezpośrednich (produktów pochodzenia roślinnego – Minister Zdrowia) – konieczna 

współpraca obu działów gospodarki narodowej, 

8. Ewaluacja rozwiązań w zakresie kształtowania ustroju rolnego [w zakresie art. 23 ust. 

1 pkt 1 ww. Ustawy] jako odpowiedź na zmieniające się szybko uwarunkowania 

ekonomiczne produkcji rolnej i osłabianie się pozycji ekonomicznej polskiego rolnika, 

9. Rozpoczęcie prac nad narodowym programem melioracji, w kontekście tegorocznej 

suszy oraz ostatecznej implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy 

Powodziowej [w zakresie art. 23 ust. 1 pkt. 4a ww. Ustawy], 

10. Problem skutecznej pomocy państwa na rzecz ograniczania ryzyka produkcji 

[zarządzania ryzykiem produkcji] w rolnictwie, także w kontekście rozwiązań art. 36 

Rozporządzenia KE nr 1305/2013. 

11. Problem realnej ochrony gruntów rolnych przed przeznaczaniem na inne cele [w 

zakresie art. 23 ust. 1 pkt. 2 ww. Ustawy], 

 

Opracowanie 

Roman Włodarz 

 


