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Wielkopolska Izba Rolnicza wyraża zaniepokojenie tempem prac związanych z wdrożeniem 

największej od lat 80-siątych reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Ta reforma ma zacząć obowiązywać od 

stycznia 2023 r., a rolnicy będą musieli składać wnioski o dopłaty bezpośrednie według nowych procedur 

określonych w Krajowym Planie Strategicznym. Do chwili obecnej nie ma jeszcze Ustawy dotyczącej 

wdrażania tego Planu, a projekt tej Ustawy zawiera bardzo ogólne zapisy. Na podobnym, bardzo 

ogólnym poziomie prowadzone są szkolenia doradców rolniczych, w tym doradców pracujących w 

izbach rolniczych. Poziom ogólności sprawia, że rolnicy nie są w stanie przygotować się dobrze do 

kampanii wniosków, która rozpocznie się już w marcu 2023 r. Zaniepokojeni jesteśmy również stanem 

cyfryzacji działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Aplikacje, które ostatnio służyły do 

składania wniosków suszowych czy też wniosków składanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy nie 

funkcjonują dobrze. Rolnicy zmarnowali bardzo dużo czasu aby te wnioski złożyć i uzupełniać. W związku 

z powyższym zwracamy się z apelem o pilne skupienie się nad przygotowaniem szczegółowych 

rozporządzeń i ich upublicznienie, tak aby jednostki doradztwa rolniczego oraz izby rolnicze mogły 

prowadzić działania edukacyjne w oparciu o konkretne i szczegółowe rozwiązania. Apelujemy również o 

wzmocnienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod kątem informatycznym. 

Jednocześnie zwracamy ponownie uwagę, że budżet KPS jest zbyt mały aby realizować bardzo ambitne, 

nakładane na rolników przez Komisję Europejską cele klimatyczne i środowiskowe. Z gorzką satysfakcją 

przyjmujemy słowa wygłoszone przez Komisarza Janusza Wojciechowskiego, który podczas VII Forum 

Rolników i Agrobiznesu zapowiedział, że będzie walczył o większy budżet w kolejnej perspektywie, już po 

2027 roku. 

Niepokoi nas również sytuacja rynkowa, związana szczególnie z przepływem przez Polskę zboża, 

rzepaku oraz kukurydzy z Ukrainy. Pomimo ciągłego wzrostu kosztów produkcji, w tym nawozów, paliw, 

energii, ceny zbóż, rzepaku i kukurydzy stoją w miejscu lub nawet lekko spadają. Jak wykazują nasze 

kalkulacje oraz kalkulacje prowadzone przez innych ekspertów opłacalność produkcji roślinnej maleje, a 

według ostatnich notowań produkcja rzepaku jest już pod kreską. Apelujemy o wzmocnienie kontroli 

nad przepływem płodów rolnych z Ukrainy i budowanie wspólnie z Komisją Europejską korytarzy 

dystrybucyjnych dla tych surowców. Zwracamy uwagę, że producenci trzody chlewnej pozostają ciągle w 

bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Niewielki wzrost cen w ostatnich tygodniach nie rekompensuje 

olbrzymiego wzrostu kosztów produkcji. Liczba stad bardzo mocno spada a wiele gospodarstw decyduje 

się na tucze nakładcze. Producenci trzody chlewnej, którzy korzystają z uruchamianych pomocy 

rządowych są jeszcze w stanie pokryć koszty. Dlatego ponownie apelujemy o wprowadzenie na stałe 

mechanizmu wsparcia produkcji trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. 

Bardzo niepokoją nas prace Komisji Europejskiej nad wdrożeniem dyrektywy związanej z 

ograniczeniem stosowania pestycydów. Uważamy, że nie bierze ona pod uwagę uwarunkowań 

poszczególnych państw członkowskich. Wspieramy tutaj wysiłki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 

celu zablokowania tej dyrektywy w postaci proponowanej przez Komisję. Uważamy, że jakieś cele 

redukcyjne powinny zostać narzucone, jednak muszą one uwzględniać ilość zużywanych środków 
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ochrony roślin w danym kraju członkowskim. Nie zgadzamy się również z pomysłem wprowadzenia 

rejestru zabiegów i dokonywania w nim wpisu na dwa tygodnie przed planowanym zabiegiem. 

Nowoczesna, integrowana ochrona roślin powinna mieć charakter elastyczny, w zależności od 

warunków polowych i pogodowych oraz monitorowania i sygnalizacji występowania chorób czy 

szkodników. Sztywne planowanie zabiegu na dwa tygodnie przed jego wykonaniem jest zaprzeczeniem 

tego racjonalnego podejścia. 

Zwracamy uwagę, że rolnicy, i nie tylko, stoją przed wyzwaniami energetycznymi, które czekają 

nas w przyszłym roku. Nie wiemy do tej pory jakie będą ceny energii, gazu czy też nawozów sztucznych. 

Brak takiej wiedzy nie pozwala racjonalnie planować produkcji rolniczej i kontrolować kosztów. 

Zwracamy się do rządzących o pilne informowanie o rozwiązaniach, jakie w tym zakresie będą 

obowiązywać w przyszłym roku. Zwracamy się również o podjęcie działań mających na celu 

odblokowanie funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Powinny one zostać wykorzystane, między 

innymi na budowę sieci i systemów energetycznych, które pozwolą na przyjęcie i akumulację energii 

pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, w tym produkowanych przez gospodarstwa rolne. Brak budowy 

takich systemów ogranicza obecnie prywatne inwestycje w OZE, w tym inwestycje które mogą być 

realizowane przez rolników. Zwracamy uwagę, że produkcja energii z OZE może stanowić dodatkowy 

przychód gospodarstw rolnych stabilizujący ich sytuację finansową. 

Z dużym niepokojem przyjmujemy zapowiedź, wygłoszoną podczas konferencji w Przysusze, w 

dniu 11 grudnia 2022 r., dotyczącą powołania rzecznika rolników. Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o 

Izbach Rolniczych, to właśnie samorząd jest ustawowym i finansowanym przez rolników rzecznikiem tej 

grupy zawodowej. Apelujemy o kontynuację podjętych przez Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego 

prac nad przekazaniem izbom rolniczym większych kompetencji w przyszłości i dokończenie tej reformy, 

jaką było powołanie do życia tego samorządu. 


