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Krzysztof Podhajski
Prezes Zarządu Fundacji 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej, współorganizatora 
Europejskiego Forum Rolniczego

Drodzy Czytelnicy Gazety Sołeckiej

Po raz kolejny spotykamy się w Cen-
trum Wystawienniczo-Kongresowym 
G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa, 
aby rozmawiać o przyszłości rolni-
ctwa oraz obszarów wiejskich, nie tyl-
ko w Polsce, ale i w Europie. Nasza 
konferencja, którą zapoczątkowaliśmy 
w 2011 roku, a od 2018 roku kontynu-
ujemy jako Europejskie Forum Rolni-
cze, to nie tylko okazja do aktywnego 
udziału w debacie z przedstawicielami 
polskiej i międzynarodowej polityki, ale 
także do zapoznania się z przykłada-
mi innowacyjnych rozwiązań dedyko-
wanych branży rolno-spożywczej. Cie-
szymy się, że jest to również okazja do 

spotkania z Państwem – przedstawi-
cielami sołectw będących podstawowy-
mi ogniwami samorządności w Polsce 
i mających wymierny udział w rozwoju 
polskiej wsi. 
Nie możemy również zapominać o tym, 
dlaczego organizowane przez nas spot-
kania odbywają się w Jasionce. To właś-
nie tutaj żył i działał śp. Józef Ślisz, 
współzałożyciel NSZZ RI „Solidarność”, 
lider ruchu chłopskiego, autor licznych 
inicjatyw społeczno-politycznych służą-
cych rozwojowi polskiej wsi. W Jasion-
ce odbywały się spotkania organizowa-
ne przez przyjaciół i współpracowników 
Józefa Ślisza od 2002 roku, których ce-
lem było upamiętnienie działalności Wi-
cemarszałka Senatu I i II kadencji. Ten 
element wpisał się na stałe w program 
Europejskiego Forum Rolniczego.
Szanowni Państwo – zapraszam Pań-
stwa do udziału w debatach Europej-
skiego Forum Rolniczego oraz życzę 
udanego pobytu w Jasionce.

PROGRAM

1 marca 2019
12:00–14:45

Rejestracja uczestników i zwiedzanie 
ekspozycji nowoczesnych rozwiązań 

dla rolnictwa
Ekspozycja nowoczesnych rozwiązań  

dla rolnictwa będzie otwarta  
w godz. 12:00–20:00

15:00–15:30
Uroczyste otwarcie Forum

15:30–17:00
Debata I: Wspólna Polityka Rolna UE 

w nowej perspektywie budżetowej

17:30–19:00
Debata II: Innowacje w branży  

rolno-spożywczej

19:15–19:45
Uroczystość wręczenia nagród 

laureatom konkursu  

„Innowacyjny Rolnik”
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu 

„Innowacyjny Rolnik”, organizowanego 
przez Fundację Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej oraz Tygodnik 

Poradnik Rolniczy. 

2 marca 2019
08:00–08:45

Rejestracja uczestników i zwiedzanie 
ekspozycji nowoczesnych rozwiązań 

dla rolnictwa
Ekspozycja nowoczesnych rozwiązań dla 

rolnictwa będzie otwarta  
w godz. 08:00–14:30

09:00–11:00
Dialog obywatelski o przyszłości 

europejskiego rolnictwa / Debata III: 
Polityka zrównoważonego rozwoju 

szansą dla obszarów wiejskich 
w Polsce

11:00–11:30
Uroczystość wręczenia Nagrody  

im. Józefa Ślisza (III edycja)
Nagroda przyznawana przez Fundację 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej od 2017 roku, która ma na celu 
uhonorowanie organizacji bądź osób, 
wyróżniających się zaangażowaniem 

w propagowanie postaw obywatelskich 
i demokratycznych, szerzenie wartości 
chrześcijańskich oraz szeroko pojęty 

rozwój obszarów wiejskich.

12:00–13:30
Debata IV: Stan i perspektywy rozwoju 
wymiany handlowej towarów i usług 

rolniczych z krajami pozaeuropejskimi

Szersze informacje dotyczące spraw 
organizacyjnych i przebiegu Forum: 

https://www.forum-jasionka.pl/
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Fundacja, która zmienia polską wieś
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od blisko 30 lat pomaga zmieniać 

wizerunek polskiej wsi oraz wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych 
społeczności na terenach wiejskich. 

Działania Fundacji od samego po-
czątku skupiały się na rozwiązy-
waniu najważniejszych problemów 

polskiej wsi. 

Lepsze warunki życia i nowe  
miejsca pracy 

Na początku lat 90. priorytetem EFRWP 
stało się wsparcie inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej oraz społecznej. 
Tylko w ciągu kilku pierwszych lat swo-
jej działalności Fundacja udzieliła ponad 
5 tys. dotacji. Ich efektem było powsta-
nie 58 tys. przyłączy telefonicznych, 900 
wiejskich ośrodków zdrowia, 475 składo-
wisk odpadów, 3 tys. kilometrów lokal-
nych dróg wiejskich, budowa lub moder-
nizacja blisko 2000 szkół oraz podłącze-
nie prawie 300 tys. gospodarstw i innych 
obiektów do sieci gazowej.

Efektem pierwszych lat działalności 
EFRWP była znacząca poprawa jakości 
życia na terenach wiejskich, szczegól-
nie w zakresie infrastruktury technicz-
nej i społecznej. Przykładowo tylko w la-
tach 1991–95 blisko 90 proc. wszystkich 
przyłączy gazowych na polskiej wsi zo-
stało wybudowanych przy dofinansowa-
niu ze środków Fundacji. W bardzo wielu 
przypadkach działalność Fundacji miała 
również pionierski charakter – zarówno 
w zakresie wyznaczania nowych kierun-
ków i trendów w finansowaniu inwestycji 
(np. telefonizacja, wiejskie składowiska 
odpadów), jak i stosowanych mechani-
zmów finansowych (np. kredyty ze środ-

ków powierzonych, dopłaty do kredytów 
itp.). Łączna wartość inwestycji zrealizo-
wanych w latach 90. z udziałem środków 
Fundacji wyniosła ponad 2 mld zł.

Równolegle do działań wspierających 
przedsięwzięcia infrastrukturalne Fun-
dacja aktywnie włączyła się w proces 
przemian polskiego rolnictwa, finansu-
jąc wiele inwestycji w jego otoczeniu. Ce-
lem Fundacji było stworzenie mechani-
zmów, które będą sprzyjać napływowi 

kapitału na tereny wiejskie oraz powsta-
waniu miejsc pracy poza produkcją rol-
ną. Dzięki preferencyjnym kredytom rol-
niczym wybudowano m.in. 140 młynów, 
300 piekarni, 300 masarni, 140 mleczar-
ni, 46 przetwórni owoców i warzyw, 37 
wytwórni makaronów czy 430 budynków 
inwentarskich. Fundacja utworzyła także 
Bank Rolno-Przemysłowy, który po kilku 
latach działalności przekształcił się w Ra-
bobank Polska.

Nowe projekty odpowiedzią 
na zmieniające się potrzeby 
mieszkańców polskiej wsi

Wraz ze zmianami, jakie następowały 
na terenach wiejskich przez ostatnie 30 
lat zmieniał się również zakres działalno-

ści Fundacji oraz ich adresaci. Aktualnie 
działalność Fundacji opiera się na trzech 
głownych filarach. 

Preferencyjne pożyczki oraz kredyty 

Preferencyjne pożyczki oraz kredyty na 
rozwój infrastruktury technicznej i spo-
łecznej terenów wiejskich oraz wsparcie 
rozwoju lokalnej małej i średniej przed-
siębiorczości to kontynuacja i rozwinię-
cie działalności Fundacji z początków jej 
istnienia. Od 2011 roku dzięki „Samorzą-
dowemu Programowi Pożyczkowemu”, 
w ramach którego gminy i powiaty mogą 
starać się o otrzymanie pożyczki na roz-
wój oświaty, zbiorowego zaopatrzenia 
wsi w wodę, a także budowę i remont 
dróg gminnych i powiatowych, Fundacja 
udzieliła ponad 200 pożyczek na łączną 
kwotę ok. 130 mln zł. Z kolei oferowa-
ne przez Fundację programy kredytowe 
i pożyczkowe dla osób prowadzących 
pozarolniczą działalność gospodarczą 
to m.in. ponad 4 tys. nowych oraz utrzy-
manie ok. 10 tys. miejsc pracy. W 2005 
roku Fundacja utworzyła także fundusz 
poręczeniowy „Poręczenia Kredytowe” 
Sp. z o.o., który jest obecnie jedynym 
funduszem poręczeniowym o zasięgu 
krajowym, działającym wyłącznie na te-
renach wiejskich.

Działania edukacyjne i prospołeczne 
adresowane do społeczności 

lokalnych

Projekty edukacyjne oraz programy 
prospołeczne adresowane do miesz-
kańców obszarów wiejskich to drugi 
istotny filar działalności Fundacji. Dzia-
łalność edukacyjna kierowana do ucz-
niów szkół podstawowych oraz ponad-
podstawowych ma na celu poszerzenie 
wiedzy oraz wyrównywanie ich szans 
edukacyjnych. W przypadku nauczy-
cieli głównym celem projektów jest na-
tomiast zaprezentowanie nowatorskich 
i nowoczesnych metod prowadzenia za-
jęć, poszerzenie ich wiedzy i umiejętno-
ści, zdobycie nowych kompetencji. Tylko 
w ostatnich latach w programach eduka-
cyjnych EFRWP uczestniczyło blisko 50 
tys. uczniów oraz ponad 2 tys. nauczy-
cieli. Do flagowych projektów Fundacji 
należą, m.in.:

Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce to dyskusje i spotkania z udziałem przedstawicieli 
polskiej oraz międzynarodowej polityki. To również okazja, aby poznać najnowsze rozwiązania 

i narzędzia służące podnoszeniu jakości produkcji rolnej.
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l Program „Youngster” – dający moż-
liwość nauki języka angielskiego ucz-
niom gimnazjów z terenów wiejskich,

l „Ferie z ekonomią” – projekt po-
szerzający wiedzę z zakresu ekonomii 
i przedsiębiorczości uczniów szkół gim-
nazjalnych z terenów wiejskich,

l Program „Zupełnie inna lekcja 
przyrody” – zakładający edukację przy-
rodniczą uczniów szkół podstawowych 
z terenów wiejskich,

l „ProgramujeMy kielecki” – projekt 
nauki programowania w klasach I–III 
szkół podstawowych oraz podnoszenia 
kompetencji cyfrowych osób dorosłych 
z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. 
świętokrzyskiego.

Wspomaganie integracji oraz aktywiza-
cji lokalnych społeczności, działanie na 
rzecz rozwiązywania ich istotnych prob-
lemów społecznych oraz zachęcanie do 
samoorganizacji to główny cel działań 
prospołecznych Fundacji. Wśród bene-
ficjentów Fundacji EFRWP są m.in. sa-
morządy, organizacje pozarządowe oraz 
nieformalne grupy mieszkańców. Wybra-
ne programy i projekty Fundacji w tym 
obszarze to m.in.: 

l „Razem możemy więcej” – program 
grantowy, którego celem jest promowa-
nie postaw aktywności obywatelskiej, za-
chęcanie mieszkańców obszarów wiej-
skich do samoorganizacji oraz wspiera-
nie współpracy samorządów i lokalnych 
organizacji;

l „Lokalnie, regionalnie i tradycyj-
nie” – projekt dla Kół Gospodyń Wiej-
skich podnoszący wiedzę i świadomość 
nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych 
zasobów i produktów spożywczych oraz 
zachęcajacy do ich wykorzystywania;

l „Gmina na czasie” – program gran-
towy skierowany do gmin z województwa 
łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego, 
którego celem jest podniesienie i rozwi-
nięcie kompetencji cyfrowych dorosłych 
mieszkańców terenów wiejskich i małych 
miast. 

Rozwinięciem prospołecznych i edu-
kacyjnych działań Fundacji jest utwo-
rzone w 2015 roku Centrum Współpra-
cy Międzynarodowej w Grodnie k. Mię-
dzyzdrojów w Wolińskim Parku Narodo-
wym, dzięki któremu EFRWP może dalej 
poszerzać swoją działalność statutową. 
Centrum to miejsce realizacji projektów 
edukacyjnych i kulturowych adresowa-
nych do młodzieży i osób dorosłych z te-
renu całej Polski, w tym zwłaszcza wo-
jewództwa zachodniopomorskiego. Od-
bywają się w nim m.in. zajęcia przyrod-
nicze, warsztaty kulinarne, muzyczne, 
plastyczne, fotograficzne oraz liczne kon-
certy i wystawy. Centrum to także miej-
sce konferencji i debat oraz spotkań te-
matycznych związanych z problematyką 
rozwoju obszarów wiejskich.

Działalność ekspercka – Forum 
Inicjatyw Rozwojowych (FIR)

Powołane w 2010 roku Forum Inicja-
tyw Rozwojowych (FIR) służy wypra-
cowywaniu rozwiązań i stanowisk istot-
nych z punktu widzenia rozwoju obsza-
rów wiejskich i rolnictwa na terenie całej 
Unii Europejskiej. W ramach FIR powsta-
ją m.in. raporty i opracowania naukowe 

nt. aktualnych problemów dotykających 
rolników i mieszkańców obszarów wiej-
skich. Efektem pracy Forum są także 
konferencje i debaty na temat przyszło-
ści oraz współczesnych kwestii dotyczą-
cych obszarów wiejskich. 

Najważniejszym wydarzeniem orga-
nizowanym przez Fundację jest Euro-
pejskie Forum Rolnicze, które jest roz-
winięciem i poszerzeniem formuły Mię-
dzynarodowej Konferencji Rolniczej, or-
ganizowanej przez EFRWP od 2011 roku 
w Jasionce k. Rzeszowa. Europejskie Fo-
rum Rolnicze to dwa dni dyskusji i spot-
kań z udziałem przedstawicieli polskiej 
oraz międzynarodowej polityki. To rów-
nież znakomita okazja, aby poznać naj-
nowsze rozwiązania i narzędzia służą-
ce podnoszeniu jakości produkcji rolnej. 
Pierwsza edycja Forum, która odbyła się 
w marcu 2018 r., zgromadziła blisko 2000 
uczestników – rolników, doradców rol-
nych, producentów i przetwórców, człon-
ków branżowych związków rolniczych, 
przedstawicieli jednostek samorządu te-
rytorialnego oraz instytucji naukowych 
i branżowych z całej Europy.

W 2016 roku zainicjowany został cykl 
konferencji nt. OZE, który jest istotnym gło-
sem w ogólnopolskiej debacie dotyczącej 
rozwoju odnawialnych źródeł energii i poli-
tyki prosumenckiej na obszarach wiejskich 
w Polsce. Co dwa lata Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej publikuje wyniki pio-
nierskiego i jedynego w skali kraju pro-
jektu badawczego pn. Monitoring rozwo-
ju obszarów wiejskich, którego celem jest 
mierzenie skali i poziomu rozwoju każdej 
z 2173 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich 
w kraju oraz wskazywanie czynników ten 
rozwój determinujących. 

W ramach FIR są również publikowane 
opracowania i raporty służące przedsta-
wianiu stanowiska Fundacji w wielu isto-
tych kwestiach. n

www.efrwp.pl

Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów jest miejscem realizacji 
projektów edukacyjnych i kulturowych adresowanych do młodzieży i osób dorosłych  

z terenu całej Polski

Zajęcia plastyczne prowadzone w pracowni CWM w Grodnie w ramach programu  
„Zupełnie inna lekcja”.
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Wiedza oraz innowacje 
motorem europejskiego rolnictwa
Rozmowa z Jerzym Plewą, dyrektorem generalnym Dyrekcji Komisji Europejskiej  
ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

– Jakie możliwości wsparcia dla funkcjonalizacji oraz 
nowatorstwa w rolnictwie oferować będzie w najbliż-
szych latach Unia Europejska?

– Wyzwania, przed jakimi stoi unijny sektor rolnictwa i ob-
szary wiejskie wymagają utrzymania stabilnej, zmoderni-
zowanej i wspólnej polityki rolnej (WPR), co potwierdzo-
no w propozycjach legislacyjnych przedstawionych przez 
Komisję w dniu 1 czerwca 2018 roku. Obecnie toczą się 
szczegółowe debaty w Radzie Europejskiej i Parlamencie 
Europejskim.

Na lata 2021–2027 Komisja Europejska proponuje budżet 
w wysokości 365 mld euro na potrzeby wspólnej polityki 
rolnej. Oznacza to, że polityka ta będzie stanowić prawie 
jedną trzecią całkowitego budżetu Unii Europejskiej. Nowa 
WPR skoncentruje się na wspólnych celach. Obejmują one 
bardziej tradycyjne kwestie, takie jak dochody gospodarstw 
rolnych i bezpieczeństwo żywnościowe, ale także dążenie 
do zwiększenia ambicji w zakresie realizacji ochrony środo-
wiska i walki ze zmianami klimatu, jak również zaspokoje-
nia oczekiwań społecznych, jeśli chodzi o jakość żywności. 
WPR po 2020 roku kładzie również szczególny nacisk na 
wspieranie wiedzy, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich. 

W związku z tym, Komisja Europejska proponuje kwotę 
10 mld euro z programu badawczego horyzont Europa na 
wsparcie badań naukowych i innowacji związanych z żyw-
nością, rolnictwem, rozwojem obszarów wiejskich i biogo-
spodarką (2-krotnie więcej, niż w obecnej perspektywie fi-
nansowej). 

Środki przeznaczone na innowacje nie są rozdzielane na 
poszczególne kraje, a to ile każdy z krajów pozyska zależy 
wyłącznie od aktywności ośrodków badawczych i naukow-
ców opracowujących nowe projekty. Polska wykorzystuje 
około 2% z unijnej puli środków, przeznaczonych na innowa-
cyjne badania i wdrażanie nowych technologii w rolnictwie. 
Nie ulega więc wątpliwości, że musimy zabiegać o więk-
szą aktywność środowisk naukowych, o ciekawsze projekty 
i skuteczniejsze wdrażanie badań.

– Jakie nadzieje wiążemy z innowacyjnością we współ-
czesnym rolnictwie europejskim? W jakich dziedzinach 
jest najbardziej pożądana?

– Ambicją Komisji Europejskiej jest wspieranie i moderni-
zacja europejskiego rolnictwa przy wykorzystaniu najnow-
szej wiedzy oraz innowacji. Inwestycje w badania oraz in-
nowacje w rolnictwie mają kluczowe znaczenie dla poprawy 
konkurencyjności sektora rolno-spożywczego. Inwestycje te 
będą promować wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań, 
w tym technologii cyfrowych, takich jak rolnictwo precyzyj-

ne, wykorzystywanie dużych zbiorów danych i czysta ener-
gia. Nakłady na badania oraz innowacje mają również klu-
czowe znaczenie dla zapewnienia wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia na obszarach wiejskich. Dobrym przykładem 
jest nowy sektor biogospodarki, którego potencjał w zakre-
sie rewitalizacji obszarów wiejskich i tworzenia miejsc pracy 
jest ogromny. Powstające w ten sposób dodatkowe źródła 
przychodu i zatrudnienia w takich dziedzinach jak bioprze-
mysł i bioenergia stanowią dla rolników i przedsiębiorców 
z obszarów wiejskich szansę na zróżnicowanie działalności 
i zapewniają dodatkowe wpływy. Inwestycje są również po-
trzebne w celu likwidacji luk strukturalnych w infrastrukturze 
(szybkie łącza Internetowe) i podstawowych usługach, aby 
zwiększyć atrakcyjność obszarów wiejskich. 

Komisja Europejska chętnie wspiera rozwój technik rolni-
ctwa precyzyjnego, dofinansowując nowe inwestycje w ra-
mach programów naukowych. Celem tych inwestycji jest nie 
tylko zagwarantowanie rolnikom możliwości zredukowania 
kosztów bez zmniejszania produkcji, ale również znaczne 
zwiększenie wydajności. Wraz z korzyściami ekonomiczny-
mi rolnictwo precyzyjne oferuje również znaczne korzyści 
dla środowiska. Oczekuje się, że zapewni długoterminowy 
zrównoważony rozwój europejskiego sektora rolno-spożyw-
czego, a w szczególności zredukuje ilość agrochemikaliów, 
takich jak pestycydy i nawozy mineralne. Wspomniane ko-
rzyści wpisują się również w szersze ambicje UE w zakresie 
ochrony środowiska, obejmujące między innymi cele przed-
stawione w paryskim porozumieniu klimatycznym.

Ostatnio sfinansowane projekty przyczyniły się do opraco-
wania rozwiązań z zakresu robotyki, które zostaną bezpo-
średnio wykorzystane na polach i w szklarniach, zwiększa-
jąc wydajność i redukując czasochłonność zbiorów upraw. 
Inne projekty koncentrowały się na wdrożeniu nowoczes-

Ambicją Komisji Europejskiej jest wspieranie 
i modernizacja europejskiego rolnictwa przy 

wykorzystaniu najnowszej wiedzy.
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nych systemów czujników, które byłyby w stanie monitoro-
wać i analizować dane rolnicze, a w konsekwencji pomóc 
rolnikowi zarządzać gospodarstwem. W ramach jednego 
z takich projektów opracowano kompleksowy zestaw czuj-
ników, które w znaczący sposób usprawniają zarządzanie 

nawadnianiem upraw. Efektem innego projektu jest system 
wczesnego ostrzegania na obecność toksyn w mleku, który 
może stać się ogromnym wsparciem dla producentów mleka. 
W ramach kolejnej grupy projektów opracowano aplikacje na 
smartfony oraz bezpłatne programy komputerowe, których 
celem jest informowanie i doradzanie, a zatem wspieranie 
rolników w podejmowaniu strategicznych decyzji. 

Te rozwiązania oraz aplikacje mogą być już wykorzysty-
wane przez rolników oraz ośrodki doradztwa rolnego. Obec-
nie 70 do 80% wyposażenia rolniczego zawiera komponen-
ty systemów rolnictwa precyzyjnego (w tym zbiera dane). 
Te technologie biorą udział we wszystkich etapach wzrostu 
upraw: przygotowaniu gleby, siewie, zarządzaniu uprawa-
mi i zbiorach. Z nowych technologii korzystają już nie tylko 
rolnicy zajmujący się uprawą i sadownictwem, ale również 
hodowlą zwierząt gospodarskich.  

– Przykłady zastosowania nowoczesnych technologii 
satelitarnych dowodzą, że mogą być one pomocne za-
równo beneficjentom jak również administracji. 

– Tak. Powinniśmy w pełni wykorzystywać nowoczesne 
technologie, z korzyścią zarówno dla beneficjentów, jak i dla 
administracji. Przykładowo, takim użytecznym narzędziem 
okazał się system wniosków geoprzestrzennych. To przydat-
ne narzędzie pozwala uprościć procedury związane z wnio-
skami papierowymi i znacznie usprawnia kontrole krzyżowe 
z innymi elektronicznymi bazami danych. System ten zapo-
biega błędom w deklaracjach, a w konsekwencji ewentual-
nemu nakładaniu kar na rolników. Dodatkowo, kraje człon-
kowskie wykorzystują powszechnie specjalistyczne zobra-
zowania pochodzące z systemów satelitarnych i lotniczych 
w realizacji kontroli na miejscu. 

W celu dalszego uproszczenia i modernizacji sektora rol-
niczego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii 
w maju 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała możli-
wość użycia szerokiej gamy nowoczesnych narzędzi, w tym 
pochodzących z europejskiego programu obserwacji i mo-
nitorowania ziemi Copernicus, do zautomatyzowania i cał-
kowitego zastąpienia fizycznych kontroli na miejscu. Kraje 
członkowskie przyjęły tę propozycję z aprobatą i w 2019 roku 
co najmniej pięć krajów wdroży ją w życie. 

Dzięki satelitom Copernicus i Galileo program kosmiczny 
pomoże urzeczywistnić rolnictwo precyzyjne; satelity moni-
torują bowiem grunty rolne UE i przesyłają rolnikom sygna-
ły, które z ich pól można nawozić. Obniża to niepotrzebne 
stosowanie nawozów, zmniejszając tym samym ogólne za-
nieczyszczenie gruntów i powietrza.

W ramach unijnych projektów badawczych przez ponad 10 
ostatnich lat Komisja Europejska sfinansowała wiele przed-
sięwzięć, które mają za zadanie wprowadzić nowatorskie 
techniki do użytku codziennego. 

– Jakie są możliwości uczestnictwa rolników w pro-
jektach badawczo-innowacyjnych? 

– Rolnicy i tereny wiejskie spełniają ważną funkcję dla ca-
łego społeczeństwa. Obok produkcji rolnej, rolnicy pełnią 
bardzo ważną funkcję w zrównoważonym wykorzystaniu za-
sobów naturalnych. Jednocześnie rolnicy i obszary wiejskie 
stawiają czoło wielu wyzwaniom. Dlatego też historycznie 
nakłady na WPR stanowią jeden z najważniejszych wydat-
ków unijnego budżetu. Wszystkie te działania mają na celu 
utrzymanie atrakcyjności zawodu rolniczego. To wiąże się 
z warunkami życia i dochodami rolników. To służy także sty-
mulowaniu innowacyjności, która pomaga sprostać współ-
czesnym wyzwaniom. 

Na poziomie lokalnym w ramach obecnej polityki WPR jest 
możliwość tworzenia tak zwanych grup operacyjnych, w któ-
rych zrzeszeni rolnicy, doradcy rolni oraz naukowcy mogą 
dyskutować na temat codziennych problemów oraz wspól-
nie szukać innowacyjnych rozwiązań. Dzięki grupom ope-
racyjnym rolnicy mogą wyznaczyć naukowcom kierunek po-
trzebnych badań i innowacji. Ponadto bezpośrednia współ-
praca naukowców z rolnikami może znacznie zredukować 
czas między badaniami, a wprowadzeniem ich rezultatów 
do codziennego użytku. Z doświadczenia wiemy, że między 
badaniami naukowymi a powszechnym używaniem innowa-
cyjnego rozwiązania, na przykład nowej odmiany nasion, 
upływa średnio około 20 lat. Obecnie w UE jest już około 
900 grup operacyjnych, które otrzymują wsparcie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W Polsce 
utworzono dotychczas 12 z przewidzianych w PROW 105 
grup operacyjnych do 2020 roku.

Obok tworzenia grup operacyjnych, w ramach horyzon-
tu 2020 naukowcy, rolnicy, jak i pozostali uczestnicy sekto-
ra rolno-spożywczego mogą być czynnymi beneficjentami 

międzynarodowych projektów badawczo-innowacyjnych, 
takich jak grupy tematyczne. Grupy tematyczne to stosun-
kowo małe projekty, w których uczestnicy zbierają dostępną 
wiedzę w zakresie danego problemu wybierając najlepsze 
innowacyjne rozwiązania stosowane w różnych krajach UE, 
a następnie prezentują je w sposób przystępny dla prakty-
ków. Zaangażowanie rolników w grupy tematyczne jest bar-
dzo ważne i jest jednym z wymagań, aby taki projekt otrzy-
mał wsparcie. W tej chwili działa 29 grup tematycznych, 
a w 9 z nich uczestniczą beneficjenci z Polski. 

– Czy pozytywne skutki tej polityki mogą w przyszło-
ści przełożyć się także na spełnienie oczekiwań konsu-
mentów żywności?

– Przez najbliższe lata nakłady finansowe na badania zwią-
zane z innowacjami, rolnictwem precyzyjnym oraz wydatki 
na szeroko rozumianą cyfryzację będą się zwiększać. Żyje-
my w dobie bardzo szybkiego postępu związanego z tech-
nikami komputerowymi. Dlatego też przez najbliższe lata 
zmiany związane z cyfryzacją będą się przenosiły z du-
żych gospodarstw rolnych na coraz mniejsze oraz na poje-
dynczych rolników. Korzyści z nowych technologii odczują 
nie tylko rolnicy, ale i konsumenci. Jakość żywności dzięki 
nowym technologiom będzie się podnosić, produkty rolne 
będą transportowane zgodnie z ich popytem, co pozwoli na 
konsumpcję coraz świeższych produktów. 

–  Dziękujemy za rozmowę. n

Nakłady na badania oraz innowacje  
mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia 

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia  
na obszarach wiejskich.

Przez najbliższe lata nakłady finansowe na 
badania związane z innowacjami, rolnictwem 

precyzyjnym oraz wydatki na szeroko 
rozumianą cyfryzację będą się zwiększać.
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Jesteśmy po to, by służyć pomocą polskim rolnikom
Rozmowa z Marią Fajger, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

– Rozmawiamy w roku jubileuszu 
ARiMR. Jak przez minione 25 lat 
zmieniała się instytucja, którą pani 
obecnie kieruje? 

– Instytucja to ludzie. Zarówno ci pra-
cujący w Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, jak i ci korzystający 
ze wsparcia, jakiego udzielała ARiMR 
w ciągu tych lat. Żeby dostrzec, jak 
zmieniła się Agencja proszę porównać 
polskie rolnictwo i obszary wiejskie – 
stan sprzed dwóch i pół dekady i obec-
nie. Rzeczywiście unowocześniamy rol-
nictwo i obszary wiejskie. Systematycz-
nie i konsekwentnie pracujemy dla pol-
skiej wsi i obszarów wiejskich. Cieszy 
fakt, jeśli ci, dla rozwoju których Agen-
cja została utworzona widzą pozytyw-
ne zmiany. 

– ARiMR dzisiaj jest największą rol-
niczą agencją płatniczą w Unii Euro-
pejskiej.

– Agencja od 2017 r. to także jedyna 
instytucja w Polsce, która przekazuje 
krajowe oraz unijne środki finansowe 
na rozwój sektora rolno-spożywczego 
oraz obszarów wiejskich. Skala działań 
Agencji jest wielokrotnie większa niż 
w 1994 r., kiedy powstała. Spójrzmy na 
liczby. Obecnie ARiMR transferuje na 
polską wieś ponad 25 mld zł rocznie. 
Tymczasem przez pierwsze dziesięć lat 
swojej pracy przekazała łącznie ponad 
12,5 mld zł. W początkowym okresie pie-

niądze, którymi dysponowała pochodziły 
z budżetu krajowego. Sytuacja zmieniła 
się po wejściu Polski do UE  i uzyska-
niu dostępu do europejskich funduszy. 
Z kwoty 323,5 mld zł, jaką od początku 
swojej działalności do dzisiaj wypłaciła 
Agencja, aż 96 proc. stanowią płatności 
zrealizowane po 2004 r.

– Rok 2004 był przełomowy także 
dla polskich rolników. Po raz pierw-
szy otrzymali płatności bezpośred-
nie.  

– Obecnie co roku o te płatności ubie-
ga się blisko 1,3 mln rolników, a pula 
środków przeznaczonych na ten cel od 
2004 r. wzrosła ponad dwukrotnie, do 

14,8 mld zł w 2018 r. Trzeci rok z rzę-
du rolnicy otrzymują duże, 70-proc. za-
liczki na poczet dopłat, o które upomi-
nali się od wielu lat, przyspieszyliśmy 
też tempo wypłat płatności obszarowych 
z PROW 2014–2020. Pragnę podkreślić, 
że rok 2018 był przełomowy w historii 
ARiMR. Prawie 900 tys. rolników złoży-
ło w Agencji wnioski przez Internet za 
pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. 
Rok wcześniej było ich raptem 11 tys. 
Było to ogromne przedsięwzięcie infor-
matyczne i organizacyjne. Udało się to 
dzięki pełnej mobilizacji naszych pra-
cowników, współpracy z innymi insty-
tucjami działającymi na rzecz rolnictwa 
i oczywiście determinacji samych rolni-
ków. Cieszę się, że tym samym ARiMR 
dołożyła swoją cegiełkę w procesie cy-
fryzacji polskiej wsi.  

– Pani prezes, jak kieruje się tak 
dużą  instytucją, mającą oprócz war-
szawskiej centrali 16 oddziałów re-
gionalnych, 314 biur powiatowych 
i łącznie ponad 10 tys. pracowników? 

– Kierowanie Agencją to zaszczyt, 
ale także wielka odpowiedzialność. 
Przecież na nasze wsparcie czeka co 
roku, a myślę tu tylko o dopłatach bez-
pośrednich, ponad milion osób! Praca 
w ARiMR przynosi satysfakcję, gdy wie 
się, po co tu się jest – by służyć pomocą 
rolnikom, być partnerem w ich zawodo-
wej działalności. n 

60 tys. zł bezzwrotnej premii na restrukturyzację małych 
gospodarstw –  wnioski o pomoc można składać od 28 
lutego do 29 marca 2019 r. w oddziałach regionalnych 
ARiMR. 
O  premię może starać się rolnik posiadający gospodarstwo 
obejmujące co najmniej 1 ha gruntów ornych, łąk i pastwisk 
trwałych czy sadów lub nieruchomości służące do prowadze-
nia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. 
Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniej-
sza niż 10 tys. euro.     
Ubiegający się o premię musi być ubezpieczony w KRUS 
nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące bezpośrednio 
poprzedzające miesiąc, w którym składa wniosek i w okre-
sie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy nie prowadzić działalności gospodarczej. 
Kolejnym warunkiem jest przedłożenie biznesplanu restruktu-
ryzacji gospodarstwa. Rolnik, któremu pomoc zostanie przy-
znana, będzie miał 3 lata na jego zrealizowanie. W tym cza-
sie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć 
do co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20 proc. w sto-
sunku do wielkości z roku, w którym złożono wniosek o przy-
znanie pomocy.

Właścicielom małych gospodarstw pozostawiono, tak jak 
było to w 2018 r., możliwość złożenia oświadczenia za-
miast wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich. Takie 
oświadczenia Agencja będzie przyjmowała od 15 lutego 
do 14 marca 2019 r. 
Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku 
o przyznanie płatności na rok 2018 deklarował powierzchnię 
gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
l jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, 
płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni 
uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płat-
ność niezwiązaną do tytoniu,
l płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami – płatność ONW 
(PROW 2014–2020),
l wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007–2013),
l premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW  
2014–2020).
Dodatkowo rolnik składający oświadczenie powinien potwier-
dzić brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płat-
ności złożonego w 2018 r. oraz fakt ubiegania się w 2019 r. 
o te same płatności, co w roku 2018.

ARiMR informuje:
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25 liczb na 25-lecie
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

4 jest największą rolniczą agencją płat-
niczą w Unii Europejskiej,  jest także je-
dyną instytucją w Polsce, która rozdyspo-
nowuje europejskie środki na rolnictwo, 
przetwórstwo rolno-spożywcze, rozwój 
obszarów wiejskich oraz rybactwo; 
 
4 powstała w 1994 r., by wspierać 
zainicjowany przemianami ustrojowy-
mi w kraju proces zmian w polskim rol-
nictwie i na terenach wiejskich; 

4 posiada 1 centralę, 16 oddziałów 
regionalnych i 314 biur powiatowych; 

4 rocznie obsługuje ponad 1,3 mln 
rolników;

4 jako pierwsza instytucja państwo-
wa w Polsce zaczęła działać opiera-
jąc się na procedurach unijnych, była 
też pierwszą, która rozdzielała w kra-
ju środki z budżetu Unii Europejskiej, 
jeszcze w ramach programów przed-
akcesyjnych; 
   
4 za jej pośrednictwem w 2004 r. pol-
scy rolnicy po raz pierwszy otrzyma-
li dopłaty bezpośrednie, pula środków 
przeznaczonych na te płatności wyno-
siła wówczas 6,3 mld zł, dzisiaj jest to 

14,8 mld zł; łącznie w ramach dopłat 
wypłaciła ponad 172 mld zł; 
 
4 w 2018 r. przeprowadziła z sukce-
sem kampanię przyjmowania wniosków 
o dopłaty bezpośrednie i obszarowe 
obowiązkowo w formie elektronicznej, 
podczas której ok. 900 tys. polskich 
rolników złożyło wnioski o te płatności 
przez Internet; 

4 przekazała na rozwój obszarów 
wiejskich w ramach programów PROW 
2004–2006, PROW 2007–2013 
oraz PROW 2014–2020 w sumie 
98 mld zł; 

4 pomogła zmodernizować blisko 50 
tys. gospodarstw rolnych;

4 wsparła finansowo rolników w za-
kupie ponad 400 tys. nowych ma-
szyn i urządzeń do pracy w gospo-
darstwie;    

4 współfinansowała powstanie 288 
nowych zakładów przetwórczych, mo-
dernizację 1137 już istniejących, za-
kup do nich 841 różnego typu linii tech-
nologicznych;

 4 pomogła w utworzeniu na terenach 
wiejskich tysięcy nowych miejsc pracy 
niezwiązanych z rolnictwem;

4  przekazała środki na zmoderni-
zowanie i doposażenie w niezbęd-
ne sprzęty 3,8 tys. wiejskich świetlic, 
ośrodków rekreacyjnych i sportowych; 

4 wypłaciła łącznie ponad 24 mld zł w ra-
mach pomocy krajowej, m.in. dopłacając 
rolnikom i przedsiębiorcom do kredytów, 
dofinansowując utylizacje padłych zwie-
rząt gospodarskich, udzielając pomocy fi-
nansowej w związku z wystąpieniem nie-
korzystnych zjawisk pogodowych;    

4 przyczyniła się do unowocześnienia 
polskiego sektora rybackiego, przeka-
zując rybakom, hodowcom ryb i firmom 
przetwórczym na inwestycje w sumie 
ponad 5,9 mld zł;

4 przez 25 lat swojej działalności prze-
kazała na rozwój polskiego rolnictwa, 
terenów wiejskich i rybactwa z budże-
tu krajowego i unijnego łącznie prawie 
323,5 mld zł.
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Musimy być otwarci  
na współczesne problemy
Rozmowa z Arturem Balazsem, założycielem  
Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 

– Zbliża się trzydziesta rocznica wy-
darzeń, które zapoczątkowały w Pol-
sce transformację ustrojową i gospo-
darczą. Jak przez pryzmat minionych 
dekad postrzega pan ten historyczny 
moment?

– Jest to ważna rocznica. Dla mnie ma 
również znaczenie osobiste. Byłem prze-
cież uczestnikiem wydarzeń, które pro-
wadziły nas do tego przełomu: od stanu 
wojennego, poprzez aktywność w „Soli-
darności” wiejskiej, a także później po-
przez udział w obradach Okrągłego Sto-
łu. Uczestniczyłem w działaniach, które 
doprowadziły do powstania pierwszego 
niekomunistycznego rządu Tadeusza 
Mazowieckiego. Byłem członkiem jego 
gabinetu pełniąc funkcję ministra ds. wa-
runków życia na wsi. Miałem wówczas 
świadomość, że jestem cząstką procesu 
dziejowego, który zmienia Polskę. Z kraju 
komunistycznego podporządkowanego 
Rosji sowieckiej Polska stała się krajem 
demokratycznym, a obecnie jest ważnym 
członkiem Unii Europejskiej.

– Co wiązało pana polityczną aktyw-
ność ze wsią i rolnictwem? 

– Jestem rolnikiem. To dlatego angażo-
wałem się w protesty rolnicze i działania 
„Solidarności” wiejskiej, za co w stanie 
wojennym trafiłem do więzienia. Odda-
nie sprawom wsi i rolnictwa spowodowa-
ło, że stałem się aktywnym uczestnikiem 
procesów zapoczątkowanych wyborami 
w czerwcu 1989 r. 

– Jakich rozwiązań potrzebowała 
wtedy polska wieś?

– Widoczne były olbrzymie różnice po-
między warunkami życia na wsi, a życiem 
w mieście. Premier Mazowiecki postano-
wił to zmienić. Jednym z instrumentów 
tych zmian stał się system emerytalny dla 
rolników, który wprowadzałem. Z pewny-
mi modyfikacjami przetrwał on do dziś, 
ale nikt nic lepszego dotąd nie wymyślił. 
Wzorowaliśmy się już wtedy na rozwią-
zaniach funkcjonujących w krajach Unii.

– Celem było także wzmocnienie 
kondycji polskiego rolnictwa?

– Oczywiście. I to się powiodło. Doko-
nał się wielki skok gospodarczy w rolni-
ctwie. Dobrze przypominam sobie rok 
1989 i powszechne jeszcze wtedy bra-
ki żywności w sklepach. Dziś trudno to 
sobie nawet wyobrazić. Śmiesznie niska 
była przeciętna wydajność upraw zbo-
żowych: 2 – 2,5 tony z hektara. Trudno 
było wtedy uwierzyć, że można będzie 
w Polsce gospodarować wydajniej, że za 
kilkanaście lat dogonimy pod tym wzglę-
dem rolnictwo europejskie, a plony zbóż 
powyżej 7 ton staną się normą. Nawet 
u progu xxI wieku, kiedy w rządzie Je-
rzego Buzka przygotowywałem polskie 
stanowisko negocjacyjne, związane z na-
szą akcesją do Unii, był jeszcze problem, 
aby negocjatorzy unijni uznali przedsta-
wiony im plon referencyjny zbóż na po-
ziomie 3 ton z hektara. Przewidywałem, 
że osiągniemy więcej, bo znałem ambi-
cję i umiejętności polskich rolników. Dla-
tego zabiegałem, aby unijne dopłaty do 
polskiego rolnictwa przyznawane były na 
takich samych zasadach i w takiej samej 
wielkości, w jakiej przysługiwały wówczas 
gospodarzom z krajów członkowskich. 
Niestety, moi kontynuatorzy w tej kwestii 
wykazali mniej uporu. Szkoda, bo historia 
potwierdziła, że polskie rolnictwo dobrze 
radzi sobie w unijnych realiach.

– Co jest tego dowodem?
– Pamiętam jak na przełomie lat 2000–

2001 podsumowaliśmy polski eksport do 
krajów Unii, to było tego niewiele ponad 

Oceniam, że minione 30 lat 
w łącznym bilansie było dobrym 
czasem dla polskiego rolnictwa.

3 miliardy euro. Obecne statystyki infor-
mują o ponad 30 miliardach euro war-
tości tego eksportu. To jest niesamowi-
ta, bo ponad dziesięciokrotna dynamika 
wzrostu sprzedaży w ciągu niespełna 15 
lat. Nasze rolnicze produkty są obecne 
na wszystkich rynkach Unii. Teraz zabie-
gamy z sukcesami o inne rynki świata. 

– O jakie atuty wzbogacili się pol-
scy rolnicy?

– Adaptowali wiele najnowszych tech-
nologii. Gospodarują wykorzystując ak-
tualną wiedzę. To potężne przymioty, 
zwłaszcza grupy największych polskich 
gospodarstw funkcjonujących na area-
łach w przedziale 50–300 ha, optymal-
nym dla gospodarstw rodzinnych. Do-
równują one pod każdym względem naj-
lepszym gospodarstwom w Unii Euro-
pejskiej. Oczywiście sytuacja w Europie 
i na świecie ciągle się zmienia. I dlatego 
Polska oraz Unia muszą szukać jak naj-
doskonalszych rozwiązań w rolnictwie.

– Co należy w polskim rolnictwie 
zmieniać?

– Nadal jest ono bardzo zróżnicowane. 
To niesie ze sobą wciąż bardzo poważ-
ne implikacje gospodarcze i społeczne. 
Wciąż znacząca w skali kraju jest grupa 
gospodarstw małych i średnich. Jeszcze 
wyraźniej widać to, gdy porównamy sta-
tystyki regionalne. Na przykład w woje-
wództwie małopolskim średni areał go-
spodarstwa to niecałe 3 hektary, a z kolei 
w zachodniopomorskim jest to ponad 30 
hektarów. To pokazuje skalę różnic, oraz 
ogrom związanych z tym zadań.

– Czy to oznacza, że rolniczych war-
sztatów będzie w przyszłości ubywać?

– Z samego rolnictwa żyje dziś znacz-
nie mniejszy odsetek społeczeństwa niż 
pod koniec lat 80. Znaczna część właści-
cieli małych gospodarstw posiada dodat-
kowe dochody poza rolnictwem, rozwija 
drobną przedsiębiorczość na wsi dobrze 
sobie radząc i wzmacniając te obszary 
cywilizacyjnie. To właściwy proces.

– Czy uwzględnia to polityka unijna?
– Polityka ta jest właściwie adreso-

wana i – nawet przy obecnym zróżni-
cowaniu naszego rolnictwa – jej instru-
menty w Polsce dobrze się sprawdzają. 
Zdołaliśmy je skorygować i wykorzystać 
z uwzględnieniem własnej specyfiki. Nie 
doszło do nadmiernej petryfikacji małych 
gospodarstw ani do zbytniego wzrostu 
tych dużych obszarowo. Dlatego oce-
niam, że minione 30 lat w łącznym bi-
lansie było dobrym czasem dla polskie-
go rolnictwa. Mogę zaryzykować wręcz 
stwierdzenie, że polscy rolnicy, jako gru-
pa zawodowa stali się największymi be-
neficjentami wstąpienia Polski do Unii. 
Oczywiście niczego nie otrzymali na tacy. 
Pieniądze i możliwości, które zyskali, łą-
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czyli z ogromnymi wyrzeczeniami, praco-
witością oraz umiejętnościami.

– Od wielu lat pańska aktywność 
społeczna wiąże się z funkcjonowa-
niem Europejskiego Funduszu Roz-
woju Wsi Polskiej. Co było tego po-
wodem?

– Wiązało się to z moim zainteresowa-
niem warunkami życia na wsi i energicz-
ną potrzebą zmiany istniejącego stanu 
rzeczy. Wieś odczuwała niedostatek in-
frastruktury społecznej i technicznej. Dla-
tego Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej, który zakładałem wtedy jesz-
cze z Europejską Wspólnotą Gospodar-
czą, za podstawowy cel postawił sobie 
likwidację tych zapóźnień. To oczywiście 
było również moim zadaniem jako mini-
stra w pierwszym rządzie, ale dzięki in-
strumentom, jakie uruchamiał Fundusz, 
mogło być realizowane także w kolejnych 
latach.

– Jaka była skala tych działań?
– Praktycznie objęły całą Polskę, choć 

koncentrowaliśmy się na obszarach naju-
boższych, najbardziej zaniedbanych cy-
wilizacyjnie. Nasz Fundusz był prekur-
sorem szeroko zakrojonych programów 
w zakresie telefonizacji wsi, gazyfikacji, 
rozbudowy i budowy ośrodków zdrowia 
na wsi, budowy szkół, sal gimnastycz-
nych itd. Praktycznie nie ma gminy w Pol-
sce, na której nasza działalność nie od-
cisnęłaby swojego pozytywnego piętna.

– Jakie potrzeby pozostają?
– Wciąż widoczne są różnice w za-

kresie poziomu kształcenia czy dostępu 
dzieci wiejskich do edukacji oraz kultu-
ry. Sporo mamy do nadrobienia w za-
kresie dostępu do ochrony zdrowia, cho-
ciażby ze względu na odległość dzielącą 
wiejskiego pacjenta od specjalistycznych 
ośrodków diagnostycznych i leczniczych 
czy inne bariery.

– Wkroczyliśmy w erę cyfryzacji, 
która powinna sprzyjać niwelowaniu 
takich różnic.

– Istotnie tak się dzieje. Z jednej stro-
ny nowoczesne technologie pozytywnie 
zmieniają rzeczywistość, wzbogacają 
wymianę myśli, doskonalą narzędzia 
pracy. Z drugiej strony jednak dezinte-
grują wiejskie wspólnoty i oddalają od 
siebie ludzi. Nie ma dziś wiejskich kin 
objazdowych, upadło wiele form amator-
skiego ruchu artystycznego. Za to każdy 
ma w domu komputer i telewizor. Jed-
nak te urządzenia nie zastąpią wartości 

tworzonych przez żywe ludzkie relacje. 
A te w środowisku wiejskim zawsze były 
ważne.

– Kto zostaje na wsi? Jak wygląda 
kwestia sukcesji gospodarstw?

– Dostrzegam pozytywne zmiany. Na-
stępcą w gospodarstwie najczęściej zo-
staje teraz osoba najbardziej wykształco-
na. Rolnicze warsztaty pracy przejmują 
przedsiębiorczy ludzie, nie tylko legitymu-
jący się rolniczym wykształceniem, ale 
również ekonomiści czy prawnicy. Wią-
żą się w ten sposób ze wsią i ze swym 
wiejskim środowiskiem na całe zawodo-
we życie. Jeżeli natomiast „młodzi rolni-
cy”, żeby stać się pełnoprawnymi właś-
cicielami gospodarstwa muszą czekać 
do wieku bardzo dojrzałego, to staje się 
to poważnym problemem społecznym. 
Warto się więc zastanawiać jak ułatwić 
tę pokoleniową i kadrową wymianę. Na-
przeciw temu problemowi wychodził pro-
gram rent strukturalnych, które uruchomi-
łem jako minister rolnictwa. Stworzyły one 
możliwość wcześniejszego przejścia na 
emeryturę rolniczą, pod warunkiem prze-
kazania gospodarstwa następcy. 

– Jakie wyzwania odsłaniające się 
przed rolnictwem łączą się z naszą 
obecnością w Unii?

– Najbliższe zadania i priorytety wią-
zać się będą z niezbędnymi reformami 
Wspólnej Polityki Rolnej. Dlatego uwa-
żam, że jej zasadnicza zmiana leży w in-
teresie polskich rolników, którzy nadal 
otrzymują niższe dopłaty. Polska może 
i powinna odcisnąć na tym procesie bar-
dzo istotne piętno, co wynika zarówno 
z jej gospodarczej pozycji jak również 
z własnych specyficznych potrzeb.

– Co w tej zmieniającej się rzeczy-
wistości ma do zrobienia utworzona 
przez pana Fundacja?

– Nasza Fundacja też się zmieniła. Z in-
stytucji, która pomagała odrabiać wielo-
letnie zaniedbania wspierając odbudowę 
infrastruktury wiejskiej, stała się czymś 
w rodzaju think tanku. Dlatego tak często 
angażuje się w przygotowywanie opraco-
wań dotyczących reformy Wspólnej Po-
lityki Rolnej, organizuje konferencje od-
noszące się do tej problematyki, jak np. 
Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce.

– Jakie tematy i wątki tego forum 
warto podkreślić?

– Będziemy zastanawiać się między in-
nymi nad tym, w jaki sposób do rolnictwa 
ściągać najlepsze technologie, najlepsze 
rozwiązania informatyczne, tworzyć pro-
gramy wspierające rolników oraz mene-
dżerów rolnictwa, wyposażać ich w no-
woczesne narzędzia. W rolnictwie zdo-
bycze informatyczne i cyfryzacja muszą 
być stosowane równie szybko i na równie 
wysokim poziomie jak w przemyśle. To 

jedno. Z drugiej strony wiedza i technolo-
gie powinny być wykorzystywane i wdra-
żane z poczuciem troski o zrównoważony 
rozwój rolnictwa europejskiego. Jest to 
niezbędne dla wyrównania dysproporcji 
pomiędzy poszczególnymi krajami w UE 
oraz pomiędzy regionami. 

Myślę, że w tych debatach wezmą 
udział wszyscy ci, którzy w Europie 
i w Polsce mają najwięcej do powiedze-
nia w kwestiach, które planujemy omó-
wić. Warto podkreślić, że Jasionka sta-
nowi forum debat zarówno w ramach na-
rodowych, jak i europejskich płaszczyzn. 
Taka formuła była bliska marszałkowi 
Józefowi Śliszowi, który niezłomnie dą-
żył do naszej obecności w UE oraz do 
mądrej otwartości na Wschód. Chcemy 
tą drogą – którą wytyczył – nadal podą-
żać. Dlatego spotkania w Jasionce wią-
żą się z upamiętnieniem rocznicy Jego 
śmierci.

– Gdzie jeszcze w Polsce odbywają 
się podobne spotkania?

– Drugim takim miejscem jest Grodno 
na wyspie Wolin, gdzie powstało Cen-
trum Współpracy Międzynarodowej. Od 
trzech lat głównym wątkiem organizo-
wanych tam debat są kwestie z zakre-
su ochrony środowiska naturalnego, od-
nawialnych źródeł energii oraz walki ze 
smogiem. W tematach tych łączą się bar-
dzo ważne kwestie przekładające się na 
bezpieczeństwo zdrowotne oraz te, któ-
re uwrażliwiają nas na otoczenie przy-
rodnicze.

– Co łączy te dwa miejsca?
– W Jasionce i w Grodnie kwestie rol-

nicze eksponowane są w powiązaniu ze 
sprawami ochrony środowiska. W Grod-
nie koncentrujemy się coraz mocniej na 
tematach dotyczących warunków stoso-
wania i upowszechnienia odnawialnych 
źródeł energii. W Polsce nadal nie naj-
lepiej się dzieje w kontekście wymogów 
europejskich dotyczących jakości powie-
trza. Dlatego w ostatnich latach Fundusz 
w tych sprawach wykazuje bardzo dużą 
aktywność, przesuwając akcenty związa-
ne z infrastrukturą na wsi na kwestie, któ-
re ogólnie mówiąc związane są z ochro-
ną środowiska, a w konsekwencji rów-
nież z jakością naszego życia – nie tylko 
w Polsce, ale i w całej Europie.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Ryszard Jałoszyński

Zasadnicza reforma 
wspólnotowej polityki leży 

w interesie polskich rolników.

Wiedza i technologie 
powinny być wykorzystywane 
i wdrażane z poczuciem troski 

o zrównoważony rozwój 
rolnictwa europejskiego.
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Nagroda  
im. Józefa Ślisza
Nagroda im. Józefa Ślisza przy-
znawana przez Fundację Europej-
ski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 
ma na celu uhonorowanie organi-
zacji bądź osób, które wyróżniają 
się zaangażowaniem w propago-
wanie postaw obywatelskich i de-
mokratycznych, szerzenie wartości 
chrześcijańskich oraz szeroko poję-
ty rozwój obszarów wiejskich.

Nagrodę przyznaje Collegium Na-
grody, w którego skład wchodzą:  
Elżbieta Bieniasz – córka Józefa 
Ślisza, Jarosław Kaczyński – Pre-
zes Prawa i Sprawiedliwości oraz 
Artur Balazs – Przewodniczący Ka-
pituły Fundacji EFRWP.

Laureatem przyznanej po raz 
pierwszy w roku 2017 nagro-
dy zostało Stowarzyszenie „Dom 
Wschodni – Domus Orientalis”, an-
gażujące się w działalność na rzecz 
chrześcijan zamieszkujących Bliski 
Wschód oraz tworzenie, praktycz-
nie od podstaw, aktywnych społecz-
ności lokalnych wśród osób, które 
ze względu na swoją wiarę nie są 
mocno zakorzenione w arabskim 
społeczeństwie i potrzebują wspar-
cia w organizowaniu sobie codzien-
nego życia.

W 2018 roku podczas Europej-
skiego Forum Rolniczego nagrodą 
uhonorowano Polskie Towarzystwo 
Sprawiedliwych wśród Narodów 
Świata, które zostało wyróżnione 
za swoją działalność w upamiętnia-
niu Polaków niosących pomoc Ży-
dom oraz szerzenie wiedzy o okru-
cieństwach holokaustu i II Wojny 
Światowej.

Lider rolniczej Solidarności

Urodził się 20 marca 1934 r. w Łu-
kawcu na Rzeszowszczyźnie 
w rodzinie chłopskiej. Po maturze 

w 1952 r. pracował w przemyśle, m.in. 
w Zakładach Tworzyw Sztucznych w No-
wej Sarzynie. W 1956 r. wrócił na wieś, 
a od 1961 r. prowadził własne gospo-
darstwo rolne w Łące pod Rzeszowem, 
świadczył też usługi rolnicze i transpor-
towe. Skutecznie bronił ziemi przed za-
kusami lokalnych władz.

Po powstaniu „Solidarności” jesienią 
1980 r. przystąpił do organizowania „So-
lidarności Wiejskiej”. 5 stycznia 1981 r. 
wraz z grupą rolników dołączył do związ-
kowców z MKZ w okupowanym Domu 
Kolejarza w Rzeszowie, by dalej prowa-
dzić wspólny strajk. Na przewodniczą-
cego rolniczego komitetu strajkowego 
wysunął zamiast siebie młodego Jana 
Kułaja. Brał udział w negocjacjach straj-
kujących z komisją rządową i został syg-
natariuszem porozumienia zawartego 
18/19 lutego 1981 r. w Rzeszowie, póź-
niej zaś stanął na czele związkowej ko-
misji ds. jego realizacji.

Na zjeździe zjednoczeniowym w Po-
znaniu 8–9 marca 1981 r. został wybra-
ny do Prezydium OKZ NSZZ RI „Solidar-

ność”. Brał udział w strajku okupacyjnym 
rolników w Bydgoszczy i w rozmowach 
z przedstawicielami rządu. 17 kwietnia 
1981 r. podpisywał porozumienie byd-
goskie, w którym władze PRL wyraziły 
zgodę na rejestrację rolniczej „Solidarno-
ści” 12 maja 1981 r. Należał jako jedyny 
(oprócz Kułaja) do władz związku przez 
cały okres aż do 13 grudnia 1981 r.

W stanie wojennym organizował po-
moc żywnościową dla represjonowanych 
i ich rodzin. Zaangażowany w duszpa-
sterstwo rolników, uczestniczył w uroczy-
stościach dożynkowych na Jasnej Górze 
oraz w rocznicowych obchodach straj-
kowych w Rzeszowie. 17 lutego 1985 r. 
ogłosił reaktywowanie komisji ds. kontro-
li porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, 
a 29 marca 1987 r. został przewodniczą-
cym jawnej Tymczasowej Krajowej Rady 
Rolników „Solidarność”, która przystąpiła 
do odbudowy struktur związkowych. Jako 
jeden z reprezentantów rolniczej „Soli-
darności” był członkiem uczestnikiem 
obrad „okrągłego stołu”. Doprowadził do 
ponownej rejestracji NSZZ RI „Solidar-
ność” 20 kwietnia 1989 r. Po przegra-
nej w wyborach na stanowisko przewod-
niczącego związku na zjeździe 15–17 
grudnia 1989 r. w Krakowie poświęcił się 
działalności parlamentarnej i politycznej.

W latach 1989–1993 dwie kadencje 
był senatorem z województwa rzeszow-
skiego i wicemarszałkiem Senatu RP. 
W 1989 r. zainicjował utworzenie PSL 
„Solidarność”, którego został prezesem. 
Po przekształceniu tej partii w Stronni-
ctwo Ludowo-Chrześcijańskie kierował 
nim w latach 1992–1994, a od 1997 r. 
działał w Stronnictwie Konserwatywno-
-Ludowym. Zmarł po ciężkiej chorobie  
6 stycznia 2001 r. w Łące.

Andrzej W. Kaczorowski        
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Był prawdziwym fascynatem wsi
Ze wspomnień o Józefie Śliszu
Moja przygoda z „Solidarnością”, z aktyw-
nością publiczną, zaczęła się w Rzeszo-
wie, a osobą, która w tę działalność mnie 
wprowadziła i która była dla mnie wtedy – 
bo między nami była spora różnica wieku 
– jak ojciec, był Józef Ślisz. (...) Przyjecha-
łem wtedy jako pełnomocnik „Solidarno-
ści Rolniczej” ze Szczecina na strajk rze-
szowski i jedną z pierwszych osób, które 
spotkałem i z którą się zaprzyjaźniłem, był 
dojrzalszy ode mnie, doświadczony rolnik 

z Łąki podrzeszowskiej – Józef Ślisz. (…) 
Był człowiekiem spokojnym, rozważnym, 
ostrożnym, ale i konsekwentnym – jedno-
cześnie doświadczonym. A ja byłem tym 
młodym, bardziej dynamicznym. On stu-
dził mnie nieraz, ale w rozmowach to do-
brze współgrało. (...) To był dobry czas. 
Podpisaliśmy Porozumienia Rzeszowsko-
-Ustrzyckie.                          Artur Balazs

Poznaliśmy się jeszcze w okresie pierw-
szej legalnej działalności NSZZ RI „Soli-

darność”. (…)  Był prawdziwym fascyna-
tem wsi, dbał o tradycyjne wartości, ale 
równocześnie nie zaniedbywał praktycz-
nych działań. Chciał ratować spółdziel-
czość wiejską, występował na rzecz jej 
odrodzenia. Doceniał potrzebę rozwo-
ju autentycznego samorządu lokalnego 
i organizowania się rolników na różnych 
płaszczyznach. Patronował powstaniu na-
szego stowarzyszenia, brał udział w pierw-
szej pielgrzymce sołtysów do Lichenia, 
napisał wstęp do pierwszego wydania po-
radnika, zaglądał do „Gazety Sołeckiej”.

Ireneusz Niewiarowski
Z książki „Lider mimo woli” wydanej przez EFRWP.

Józef Ślisz (1934–2001)
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Razem możemy więcej
Z historii i dorobku Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego 

Pierwsze struktury zrzeszające 
sołtysów na obszarze obecne-
go województwa podkarpackie-

go zainicjowano w roku 1996, kiedy to 
z inicjatywy Mariana Daszyka, sołtysa 
wsi Strachociny, utworzone zostało Sto-
warzyszenie Sołtysów Gminy Sanok. 
Na terenie dawnego województwa rze-
szowskiego, również w roku 1996, po-
wstało duże i aktywne Stowarzyszenie 
Sołtysów Województwa Rzeszowskie-
go, które utworzył Piotr Sulikowski soł-
tys Woli Zarczyckiej wraz z Krystyną 
Żuraw i Janem Bańkowskim. W tym 
samym czasie z inicjatywy Stanisława 
Słupka i Stanisława Lawery utworzono 
Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Tarno-
wiec. Jego prezesami byli kolejno: Sta-
nisław Świdrak, Stanisław Dobrowolski 
a po ich śmierci Stanisław Lawera i Sta-
nisław Słupek. 

W roku 1998 po reformie admini-
stracyjnej utworzone zostały stowa-
rzyszenia powiatowe. Pierwszymi sto-
warzyszeniami w powiatach kierowali: 
w przemyskim – Władysław Wożniak, 
w niżańskim – Mieczysław Szymonik, 
w krośnieńskim – Edward Widziszew-
ski, jasielskim – Stanisław Lawera, a od 
2000 roku – Tadeusz Żrebiec, w tarno-
brzeskim – Ryszard Nowocień. 

W roku 1999 powstało Stowarzysze-
nie Sołtysów Gminy Zarszyn, którego 
prezesem został henryk Jakiel. W tym 
też roku z inicjatywy Stowarzyszenia 
Sołtysów Powiatu Jasielskiego przy po-
mocy marszałka województwa podkar-
packiego Bogdana Rzońcy oraz burmi-
strza Jasła Andrzeja Czerneckiego zor-
ganizowane zostało posiedzenie Krajo-
wego Stowarzyszenia Sołtysów. 

17czerwca 2001 roku w miejscowości 
Kąty odbyło się zebranie założycielskie 
Stowarzyszenia Sołtysów Województwa 
Podkarpackiego, które powstało na ba-
zie istniejących organizacji oraz struk-
tur powiatowych i gminnych. Pierwszy 
zarząd stowarzyszenia tworzyli: Stani-
sław Lawera – prezes, zastępcy pre-
zesa: Piotr Sulikowski, Ryszard Nowo-
cień, Władysław Wożniak, sekretarz – 
Edward Widziszewski, skarbnik – Tade-
usz Żerbiec i Marian Daszyk – członek 
zarządu W skład komisji rewizyjnej 
wchodzili: Krystyna Żuraw – przewod-
nicząca, Tomasz Fejkiel – z-ca prze-
wodniczącego, Jan Wilczak – sekretarz 
oraz członkowie: henryk Jakiel, Bole-
sław Kazienko. 

W latach 2001 i 2002 na terenie woje-
wództwa ukonstytuowało się 18 struktur 
powiatowych i 3 gminne skupiające soł-
tysów. Podziękowania składam dyrek-
torowi Grzegorzowi Siwińskiemu, który 
razem ze mną odwiedzał powiaty wo-
jewództwa podkarpackiego i pomagał 
w tworzeniu nowych organizacji. 

Stowarzyszenie jest organizatorem 
wielu przedsięwzięć na terenach wiej-
skich województwa. Do największych 
inicjatyw należała impreza szkoleniowo-
-wystawiennicza „Forum Rolno-Spożyw-
cze”, która doczekała się siedmiu edy-
cji. Stowarzyszenie włączało się w or-
ganizację ogólnopolskich przedsięwzięć 
szkoleniowych, np. z cyklu „Polski sołtys 
w UE”, „Polska wieś – europejskie wy-
zwania”. W „Wiejskich debatach” zorga-
nizowanych w Jaśle uczestniczyło 350 
osób. 

Osoby szczególnie zasłużone dla na-
szego stowarzyszenia nagradzamy ty-
tułem „honorowy Sołtys Województwa 
Podkarpackiego”. Dzięki podjętej przez 
Stowarzyszenie inicjatywie sołtysi za 
swoje dokonania otrzymują odznaki „Za-
służony dla rolnictwa”. Wielu sołtysów 
Podkarpacia zostało laureatami konkur-
su Sołtys Roku organizowanego przez 
„Gazetę Sołecką”. Nasze stowarzysze-
nie dysponuje własnym sztandarem, 

którego poświęcenie odbyło się w roku 
2008 w Dukli. 

Udział w programie „Doradztwo Rolni-
cze” realizowanym wspólnie z Podkar-
packim Ośrodkiem Doradztwa Rolnicze-
go i Podkarpacką Izbą Rolniczą umożli-
wił pozyskanie środków na działalność 
statutową stowarzyszenia. Jako partner 
KSS i Starostwa Powiatowego w Jaśle 
realizowaliśmy programy szkoleniowe 
dla środowisk wiejskich oraz programy 
współpracy transgranicznej z Ukrainą 
i Słowacją. Organizowane były szkole-
nia dotyczące programu „Natura 2000”, 
a także problemów klimatycznych. An-
gażowaliśmy się w inicjatywy mające 
na celu zwiększenie roli sołectwa i soł-
tysa, opiniując m.in. projekty ustaw sej-
mowych. Dzięki przychylności europo-
sła Mieczysława Janowskiego grupa 
sołtysów uczestniczyła w wyjeździe do 
Brukseli. 

Stowarzyszenie przystąpiło do progra-
mu KSOW, w ramach którego do 2015 
roku realizowane były konkursy „Sołtys 
Roku Województwa Podkarpackiego” 
i „Piękna wieś podkarpacka”. Dzięki 
szkoleniom dotyczącym funduszu so-
łeckiego nasze województwo znajduje 
się w krajowej czołówce jego wdrażania 
przez gminy. Rozwój sołectw naszego 
regionu wspiera „Podkarpacki Program 
Odnowy Wsi”, który w połączeniu z fun-
duszem sołeckim daje doskonałe efekty. 

W latach 2013–2015 wspólnie z KSS 
w 4 powiatach realizowaliśmy projekt 
„Sołecka demokracja ze szwajcarską 
precyzją”. Od roku 2014 wspólnie z pa-
rafią Tarnowiec przy wsparciu firmy 
„GAZ SYSTEM” i Urzędu Marszałkow-
skiego organizujemy „Konferencje soł-
tysów i środowisk wiejskich”, podczas 
których omawiane są sprawy wsi i rol-
nictwa. 

Wszystkim sołtysom czynnym i tym, 
którzy nie pełnią już tej funkcji, a działali 
w Stowarzyszeniu serdecznie dziękuję 
za współpracę. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy przychylnie odnoszą się do naszej 
organizacji służąc różnoraką pomocą. 

Stanisław Lawera, Prezes SSWK 

Stowarzyszenie Sołtysów 
Województwa Podkarpackiego 
Biuro Stowarzyszenia: 
38-204 Tarnowiec 30 – Dom Ludowy 
tel. 606 137 818
e-mail: sswp@interia.pl 
www.sswp.org.pl 
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Celem jest unowocześnienie i rozwój rolnictwa
O Wspólnej Polityce Rolnej w formule Dialogu Obywatelskiego Komisji Europejskiej 

dyskutowano 1 lutego br. podczas konferencji na CTR w Nadarzynie.

Konferencję pn. „Wiejska Polska. 
Przyszłość Wspólnej Polityki Rol-
nej” zorganizowało Krajowe Sto-

warzyszenie Sołtysów we współpracy 
z Przedstawicielstwem Komisji Europej-
skiej w Polsce, a wzięli w niej udział sołty-
si z całego kraju, a także rolnicy, doradcy 
rolni oraz samorządowcy.

Debatę otworzył Ireneusz Niewiarow-
ski, prezes Krajowego Stowarzyszenia 
Sołtysów, przypominając, że jest to kolej-
ne spotkanie liderów wiejskich dotyczące 
Wspólnej Polityki Rolnej i zmian, które 
mają w niej nastąpić w nowej perspek-
tywie unijnej na lata 2021–2027. Podkre-
ślił, że KSS jest szczególnie uprawnione 
do zajmowania się tą tematyką, gdyż już 
w latach 90. ubiegłego wieku stowarzy-
szenie realizowało ogólnopolskie kampa-
nie informacyjne o WPR, a niemal każ-
de wydanie „Gazety Sołeckiej” poruszało 
i aktualnie poświęca wiele miejsca tema-
tyce unijnej. 

– Czas pokazał, że mieliśmy rację. 
Wejście w struktury Unii Europejskiej 
było bardzo korzystne dla Polski i dla 
wsi. Chcemy, aby poprzez umiejętne po-
stępowanie nadal czerpać korzyści z tej 
przynależności i przez to współuczestni-
czyć w budowaniu silnej Polski oraz Eu-
ropy – powiedział Ireneusz Niewiarowski.

W pierwszej części konferencji wystąpił 
Jerzy Plewa, dyrektor generalny Dyrekcji 
Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rol-
nictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Następnie odbył się panel ekspertów 
z udziałem Ryszarda Zarudzkiego, wice-
ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, euro-
posła Czesława Siekierskiego, przewod-
niczącego Komisji Rolnictwa Parlamentu 
Europejskiego, prof. dr. hab. Andrzeja Ko-
walskiego, dyrektora Instytutu Ekonomiki 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 
moderowany przez prof. dr. hab. Walente-
go Pocztę z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. Podczas dyskusji uczestni-
cy zadawali pytania i zgłaszali uwagi do-
tyczące przyszłości WPR, które zosta-
ną przekazane do Komisji Europejskiej. 
Konferencja zakończyła się ogłoszeniem 
zwycięzców w Krajowym Konkursie „Fun-
dusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. 

Jerzy Plewa skupił się w wystąpieniu na 
wyzwaniach, które czekają Polskę w per-
spektywie finansowej na lata 2021–2027 
w kontekście zmian we Wspólnej Polity-
ce Rolnej i rozwoju obszarów wiejskich. 
Wspomniał o nowych zadaniach stawia-

nych przed unijnym rolnictwem, takich 
jak zapobieganie zmianom klimatycz-
nym, wykorzystanie energii odnawialnej 
i poszanowanie środowiska naturalnego. 
Podkreślił znaczenie zagospodarowania 
odpadów i biogospodarki oraz gospodar-
ki o obiegu zamkniętym w koncepcji no-
wej Wspólnej Polityki Rolnej.

– Rolnicy to nie tylko producenci żyw-
ności – powiedział Jerzy Plewa – lecz 
także ci, którzy dbają o 48% powierzch-
ni Unii Europejskiej. Wspólna Polityka 
Rolna ma wspierać rolników i zapewnić 
zrównoważony rozwój rolnictwa oraz roz-
wój obszarów wiejskich, dlatego wciąż się 
zmienia i od 60 lat jej funkcjonowania tych 
zmian było wiele. W czerwcu 2018 roku 
Komisja Europejska po konsultacjach 
społecznych również z polskimi partne-
rami przedstawiła projekt legislacyjny 
polityki rolnej na lata 2021–2027. Teraz 
trwają negocjacje, także w Parlamencie 
Europejskim. Obecnie nie ma jeszcze 
rozstrzygnięcia, jaka ostatecznie będzie 
nowa polityka rolna, są tylko propozycje 
złożone przez Komisję Europejską.

Jerzy Plewa powiedział, że uzgodnie-
nia co do wysokości budżetu UE na lata 
2021–2027 zapadną jesienią tego roku 
i uwzględnią nowe warunki funkcjono-
wania Unii, które wynikają z Brexitu. Bę-
dzie to ok. 365 mld euro, a więc mniej 
niż można było się wcześniej spodzie-
wać. Na tzw. I filar przeznaczy się 3,9% 
mniej pieniędzy niż w obecnym finanso-
waniu. Natomiast do 10 mld euro zosta-
nie zwiększony budżet WPR na innowa-
cyjność i wdrażanie nowych technologii 
w rolnictwie. Jednak te pieniądze nie zo-
staną podzielone na tzw. koperty krajo-
we, lecz o przyznaniu funduszy na pro-
jekty zadecyduje ich jakość i tu Polska 
ma – zdaniem J. Plewy – jeszcze wie-
le do poprawienia. Około 400 mln euro 
rocznie będzie stanowić rezerwa kryzy-
sowa np. na wypadek wystąpienia suszy 
czy innych klęsk żywiołowych.

WPR ma nadal być istotną polityką 
wspólnotową. Kluczowe elementy zmian 
proponowane przez KE związane są ze 
zmniejszeniem stopnia jej skomplikowa-
nia, zgodnie z oczekiwaniami państw 
członkowskich. J. Plewa zaliczył do nich 
m.in. rezygnację z kwot mlecznych i kwot 
cukrowych. Jednakże przypomniał, że 
budżet UE, a więc i budżet WPR, to pie-
niądze pochodzące od podatników, toteż 
ich wydatkowanie musi być szczególnie 

precyzyjnie rozliczane. WPR to polityka 
wspólnotowa, a więc zarządzana z Bruk-
seli i wdrażana w państwach członkow-
skich, w związku z czym bardzo trudno 
jest wprowadzić proste rozwiązania i jed-
nocześnie funkcjonalne we wszystkich 
państwach członkowskich. Na Cyprze, 
Malcie czy w Finlandii albo w Polsce wa-
runki rolnictwa są bardzo różne. Dlatego 
dąży się obecnie do tego, żeby przy jed-
noczesnym utrzymaniu jednolitej Wspól-
nej Polityki Rolnej dać państwom człon-
kowskim możliwość zróżnicowania spo-
sobów wdrażania tej polityki i pewnych 
jej instrumentów. W nowej perspektywie 
na lata 2021–2027 będzie funkcjonował 
plan strategiczny wdrażania polityki rol-
nej, przygotowany przez każde państwo 
członkowskie, uzgodniony z partnerami 
społecznymi, z zaakcentowaniem prob-
lemów lokalnych, specyficznych dla da-
nego kraju czy regionu, dużo bardziej 
uproszczony niż obecny PROW. 

– Kraje członkowskie będą miały możli-
wość zdefiniowania instrumentów tej po-
lityki, oczywiście przy spełnieniu pew-
nych wymogów wspólnych – powiedział 
J. Plewa. – Dodał, że w dalszym ciągu 
będzie zachodziło wyrównywanie płat-
ności bezpośrednich, w tym również tzw. 
płatności historycznych. W WPR na lata 
2021–2027 utrzymane zostaną oba fila-
ry (I i II), wyrównywane będą płatności 
bezpośrednie, uwzględniona zostanie 
ochrona środowiska naturalnego i prze-
ciwdziałanie niekorzystnym zmianom kli-
matu, uproszczona będzie polityka od-
nośnie wykorzystania nowych technologii 
w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich 
– podsumował dyrektor J. Plewa.

Bezpośrednio po tym wystąpieniu od-
była się krótka runda pytań. Grażyna Jał-
gos-Dębska ze Stowarzyszenia Sołtysi 
Mazowsza spytała, jak w miarę zmian po-
litycznych w Polsce wygląda identyfikacja 
potrzeb na poziomie krajowym Wspólnej 
Polityki Rolnej, jakie są prognozy na ko-
lejne ramy czasowe?

 – Obecnie, czyli do roku 2020 włącz-
nie, wdrażamy politykę rolną, której re-
forma została uzgodniona w roku 2013 
tak, że wszystkie programy zatwierdzo-
ne, w tym PROW, są i będą realizowane 
nawet dłużej, do roku 2023 wg zasady 
n+3 czyli rok bieżący +3 lata na ich za-
kończenie – wyjaśnił Jerzy Plewa. – Do 
2020 roku można modyfikować progra-
my, również PROW, ale muszą one być 
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zgodne z poprzednimi założeniami. Jeśli 
chodzi o inne elementy polityki rolnej, np. 
dopłaty bezpośrednie, to tutaj Polska do-
konała notyfikacji w 2014 i 2015 roku i do 
końca 2020 roku nie przewidujemy więk-
szych zmian. Natomiast obecne dyskusje 
w Radzie Europejskiej i Parlamencie Eu-
ropejskim dotyczą okresu po 2021 roku 
i tu będzie większa swoboda w podejmo-
waniu decyzji przez państwa członkow-
skie. Będą prawdopodobnie przygotowa-
ne rozwiązania przejściowe, aby spokoj-
nie przejść z jednego systemu do dru-
giego. Natomiast plan strategiczny musi 
być przygotowany w danym kraju w spo-
sób profesjonalny i zaakceptowany przez 
KE. Jeśli Komisja stwierdzi, że krajowy 
plan strategiczny nie odpowiada celom 
unijnym, to będzie wymagała od kraju 
członkowskiego jego korekty. Te progra-
my będą również przedmiotem dyskusji 
z partnerami społecznymi.

– Jaka jest szansa na uzyskanie zgo-
dy na podniesienie składki członkowskiej 
do 1,3%, aby pokryć w ten sposób koszty 
Brexitu? – pytał Ireneusz Niewiarowski, 
prezes KSS. – Mówi się, że w nowym 
Parlamencie Europejskim mogą dojść 
do głosu siły populistyczne.

– To bardzo polityczne pytanie – odpo-
wiedział dyr. Plewa. – Nie można zapo-
minać, że obecny budżet Unii jest na po-
ziomie 1,1% PKB państw członkowskich. 
Nie ma jednak zgody państw, które są 
płatnikami netto co do tego, żeby więcej 
wpłacać do budżetu UE. Decyzje budże-
towe zapadają w sposób jednomyślny, są 
podejmowane przez głowy państw człon-
kowskich (premierów lub prezydentów), 
a zatwierdza je Parlament Europejski. Ta 

debata jest na razie przed nami i przed 
wyborami do Parlamentu Europejskiego 
takich uzgodnień nie będzie. 

Jacek Piwowarski, sołtys Wiązowni-
cy-Kolonii w woj. świętokrzyskim, zapy-
tał o unijne programy wsparcia dla rolni-
ków wykorzystujących odnawialne źródła 
energii i dla całej energetyki obywatel-
skiej. Interesował się również dostępnoś-
cią programów unijnych nakierowanych 
na rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
na wsi i organizacji pozarządowych dzia-
łających na obszarach wiejskich.

– Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to 
taką możliwość daje obecnie PROW, 
a w nowym programowaniu na lata 
2021–2027 będzie to wynikało z potrzeb 
zgłoszonych przez kraj członkowski. To 
w kraju trzeba o tym dyskutować, po-
nieważ KE nie ingeruje w tego rodzaju 
wewnętrzne działania. W dalszym cią-
gu Unia będzie jednak wspierać rozwój 
odnawialnych źródeł energii – odpowie-
dział dyr. Plewa. – Natomiast jeśli chodzi 
o rozwój społeczny, to tutaj są już pro-
gramy wspierające społeczność wiejską, 
np. LEADER, i będą w nowej perspekty-
wie czasowej. Przewidziane jest również 
wsparcie finansowe na rozwój nowych 
technologii i doradztwo rolnicze.

Przemysław Kapturski z gminy Golina 
w woj. wielkopolskim chciał się dowie-
dzieć, czy w nowej perspektywie znajdą 
się środki na przeciwdziałanie degradacji 
obszarów wiejskich. 

– Jeśli państwo członkowskie, na przy-
kład Polska, uzna w swoim programie 
strategicznym, że ma takie potrzeby, to 
tego typu działania są spójne z unijnymi 
celami służącymi ochronie środowiska 

naturalnego – odpowiedział J. Plewa. 
– Ale jak to działanie będzie wyglądało 
w szczegółach i ile na nie trzeba będzie 
przeznaczyć środków finansowych, to już 
wchodzi w odpowiedzialność państwa 
członkowskiego.

– Czy planując wydatki budżetu Unii 
na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich 
bierzecie pod uwagę, że wieś wymiera. 
Czy będą programy unijne przeciwdziała-
jące wyludnianiu się wsi? Co zrobić, żeby 
zapobiec migracji ludności wiejskiej do 
miast? – pytał Stanisław Mikołajczyk z so-
łectwa Staniszewskie na Podkarpaciu. 

– To pytanie pokazuje, że nie wszyst-
ko można rozwiązać z Brukseli – zazna-
czył J. Plewa. – To jest problem jeszcze 
bardziej palący w innych krajach. Mniej-
szy w Polsce, która ma jeden z najwyż-
szych wskaźników młodych rolników, co 
częściowo jest związane z realizacją pro-
gramu wcześniejszych emerytur na wsi. 
Będzie wzmocnienie tych działań, za-
równo z I, jak i II filaru WPR, także na za-
kładanie start-upów. Ważne są również 
inwestycje w infrastrukturę, dostępność 
szybkiego Internetu, aby młodzi ludzie 
nie migrowali ze wsi. Natomiast rozwią-
zania dotyczące kwestii socjalnych mu-
szą wyjść z kraju członkowskiego, któ-
ry powinien zidentyfikować problemy 
i przedstawić KE rozwiązania. A wtedy 
Komisja stwierdzi, czy są one zgodne 
z polityką unijną. Mamy wyzwania spo-
łeczne na poziomie unijnym, które trze-
ba będzie realizować w perspektywie na 
lata 2021–2027, dlatego nowe programy 
strategiczne muszą być bardziej dostoso-
wane do potrzeb krajów członkowskich.

 Grażyna Kaniewska 

Uczestnicy debaty panelowej zrealizowanej w formule Dialogu Obywatelskiego Komisji Europejskej w ramach konferencji „Wiejska Polska” 
organizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Od lewej: dyrektor Jerzy Plewa, wiceminister Ryszard Zarudzki,  

prof. dr hab. Walenty Poczta, prof. dr hab. Andrzej Kowalski, europoseł Czesław Siekierski.

Wystąpieniom i dyskusjom ekspertów z uwagą przysłuchiwali się sołtysi i działacze samorządowi z całej Polski, którzy również zadawali wiele 
pytań. Głos zabierali m.in. (od lewej) Jacek Piwowarski, Stanisław Mikołajczyk oraz Przemysław Kapturski.
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Wzorowe inicjatywy mieszkańców
Nagrodzono najlepsze projekty zrealizowane w latach 2010–2018 dzięki  

funduszom sołeckim.

Rozstrzygnięto II edycję ogólnopol-
skiego konkursu „Fundusz sołecki 
– najlepsza inicjatywa”. Oficjalne 

ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
odbyło się podczas konferencji „Wiejska 
Polska. Przyszłość Wspólnej Polityki Rol-
nej” zorganizowanejw dniu 1 lutego 2019 r. 
w Nadarzynie, w trakcie trwających tam 
Centralnych Targów Rolniczych. 

Celem konkursu jest promocja inicja-
tyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty 
mieszkańców oraz korzystnie wpływa-
ją na warunki życia na wsi. Adresatami 
II edycji były wszystkie sołectwa, które 
w latach 2010–2018 realizowały projek-
ty finansowane ze środków wyodrębnio-
nych w ramach funduszu sołeckiego lub 
w których fundusz ten stanowił wkład 
własny.

W niektórych województwach zorga-
nizowane zostały etapy regionalne kon-
kursu. Zaproszenie do współpracy przy 
organizacji edycji wojewódzkich w ubie-
głym roku przyjęły samorządy woje-
wództw: mazowieckiego, opolskiego, 
łódzkiego oraz wielkopolskiego, w któ-
rym konkurs rozstrzygany był już po raz 
szósty. Spośród inicjatyw zgłoszonych 
z województw, gdzie nie zostali wyło-
nieni laureaci regionalni, najwartościow-
sze przedsięwzięcia wskazała komisja 
konkursu, w skład której weszli eksperci 
KSS. W drugim etapie oceny w pracach 
komisji uczestniczyli również przedstawi-
ciele urzędów marszałkowskich. W ten 
sposób wyłoniono piętnastu laureatów 
wojewódzkich (nie odnotowano zgłoszeń 
z województwa lubelskiego). Przyznane 
oceny zostały zsumowane i utworzyły li-
stę rankingową najlepszych inicjatyw.

Pierwsze miejsce zdobyła inicjatywa 
pn. Plac rekreacyjno-sportowy ,,Chat-
ka pod brzozami” zrealizowana przez 
mieszkańców sołectwa Wojciechów 
w gminie Olesno, w woj. opolskim. Na-
grodę finansową – czek w kwocie 7500 
zł wręczył Roman Pikuła, prezes spon-
sorującej firmy „Romex” sp. z o.o. Statu-
etkę Sołecka Nike dla najlepszej inicjaty-
wy w kraju pani sołtys Edeltraudzie Zug, 
przekazał Edward Trojanowski, sekretarz 
generalny Związku Gmin Wiejskich RP, 
natomiast list gratulacyjny wręczył Sta-
nisław Rakoczy, członek Zarządu Woje-
wództwa Opolskiego.

Drugie miejsce przyznano sołectwu 
Zamarski, gmina hażlach, w woj. śląskim 
za przedsięwzięcie mające na celu urzą-
dzenie miejsca wypoczynku dla miesz-
kańców. Czek na kwotę 5500 zł, na ręce 
Klaudiusza Zawady, sołtysa wsi Zamar-
ski w imieniu sponsora przekazał Maciej 

Piskorski, dyrektor Departamentu Pro-
duktów Agro BGŻ BNP Paribas SA.

Trzecie miejsce przypadło w udziale so-
łectwu Wierzchowisko (gmina Wolbrom 
w województwie małopolskim), które do-
konało rewitalizacji działek gminnych po-
łożonych nad rzeką Szreniawa. Nagrodę 
w imieniu swojej społeczności odebrał 
sołtys Krzysztof Konieczny. Sponsorem 
nagrody finansowej w wysokości 4500 zł 
było Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajem-
nych „TUW” SA.

Wyróżnienia trafiły do mieszkańców 
sołectwa Wiązownica-Kolonia (gmina 
Staszów w województwie świętokrzy-
skim) za realizację sołeckiego bulodromu 
oraz społeczności wsi Siemczyno (gmina 
Czaplinek w województwie zachodnio-
pomorskim), w której przeprowadzono 
modernizację infrastruktury sportowo-
-rekreacyjnej. Przedstawiciele obydwu 
miejscowości odebrali od sponsorów  

Sołecką Nike odbiera pani Edeltrauda Zug, sołtyska Wojciechowa w gminie Olesno.

Drugie miejsce zajął projekt zrealizowany we wsi Zamarski w gminie 
Hażlach. Na zdjęciu z nagrodą sołtys Klaudiusz Zawada.

Nagrodę dla mieszkańców wsi Wierzchowisko w gminie Wolbrom 
przyjął sołtys Krzysztof Konieczny.
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– Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajem-
nych „TUW” SA oraz INEA SA – czeki 
na kwotę 2500 zł. Dodatkowo sołectwo 
Siemczyno zostało nagrodzone czekiem 
w kwocie 1000 zł ufundowanym przez 
Marszałka Województwa Zachodnio-
pomorskiego, natomiast sołtysowi wsi 
Wiązownica-Kolonia Jackowi Piwowar-
skiemu wręczono nagrodę rzeczową 
w postaci vouchera z przeznaczeniem 
na zakup artykułów przemysłowych war-
tości 1000 zł, którą ufundował Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego. Pozo-
stali uczestnicy konkursu (zwycięskie 
inicjatywy wojewódzkie) również uho-
norowani zostali nagrodami finansowy-
mi w kwocie 1000 zł, upominkami oraz 
dyplomami.

Gratulacje oraz podziękowania należą 
się wszystkim sołectwom, które wzięły 
udział w edycjach wojewódzkich i ogól-
nopolskiej. 

Organizatorzy serdecznie dzięku-
ją również instytucjom i firmom, które 
umożliwiły przeprowadzenie konkursu 
oraz fundatorom nagród. Konkursowi 
patronowali i wsparcia udzielili marszał-
kowie województw: Cezary Przybylski  
– Województwo Dolnośląskie, Piotr 
Całbecki  – Województwo Kujawsko-
-Pomorskie, Grzegorz Schreiber – Wo-

jewództwo Łódzkie, Adam Struzik – Wo-
jewództwo Mazowieckie, Andrzej Buła  
– Województwa Opolskie, Władysław Or-
tyl – Województwo Podkarpackie, An-
drzej Bętkowski – Województwo Święto-
krzyskie, Gustaw Marek Brzezin – Woje-
wództwo Warmińsko-Mazurskie, Marek 
Woźniak – Województwo Wielkopolskie, 
Olgierd   Geblewicz – Województwo Za-
chodniopomorskie. 

Nagrody ufundowali także: Zakład Pro-
dukcyjno-Usługowy Romex Sp. z o.o. 
wiodący producent siłowni zewnętrz-

nych TRAINER, Bank Gospodarki Żyw-
nościowej BNP Paribas SA, Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” SA, 
Inea SA, Związek Gmin Wiejskich RP. 
Nagrody zostały sfinansowane również 
ze środków otrzymanych w formie da-
rowizny od Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności w ramach realizowanego 
przez Stowarzyszenie Klon/Jawor na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej Pro-
gramu pod nazwą „Wspieranie Organiza-
cji Pozarządowych 2018 – Towarzystwo 
Wzajemnej Informacji”. n

Dzieło mieszkańców Wojciechowa w gminie Olesno – plac rekreacyjny i  „Chatka pod  brzozami”.
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WIEMY
CO PISZCZYW GLEBIE

www.probiotics.pl
(63) 279 87 25, biuro@probiotics.pl

· sprzyja tworzeniu struktury gruzełkowatej 
i regulacji stosunków powietrzno-wodnych 
w glebie,

· intensyfikuje procesy mikrobiologiczne 
w glebie i ułatwia pobieranie trudnodostępnych 
składników,

· wzmacnia siłę kiełkowania,
· poprawia owocowanie, 
· ogranicza występowanie stresu roślin,
· zwiększa wartość odżywczą i walory smakowe 

uzyskiwanych plonów.

· poprawia aktywność biologiczną i siłę rodną gleby,
· przywraca i stabilizuje proces tworzenia próchnicy,
· przyspiesza humifikację i rozkład resztek 

pożniwnych, 
· wypiera patogenną mikroflorę, w tym pleśnie 

eliminując zagrożenie mykotoksynami,
· aktywuje fermentację gnojowicy, obornika, 

odcieków i kompostu,
· ogranicza emisję amoniaku, siarkowodoru 

i merkaptanów.

www.probiotics.pl
(63) 279 87 25, biuro@probiotics.pl

 poprawia aktywność biologiczną i siłę rodną gleby,
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Ryzyko spożywania alkoholu przez osoby starsze

Picie alkoholu przez osoby starsze po-
ciąga za sobą zdecydowanie więk-

sze ryzyko szkód zdrowotnych, w po-
równaniu z ryzykiem, jakie niesie ze 
sobą spożywanie alkoholu przez osoby 
młodsze. Osoby starsze są zatem gru-
pą szczególnego ryzyka. W ich przypad-
ku picie alkoholu może nasilić istniejące 
problemy zdrowotne i psychologiczne, 
a także powodować dodatkowe zabu-
rzenia zdrowia, stresy i obciążenia. 

l Po wypiciu tej samej ilości alkoholu 
jego stężenie w organizmie osoby star-
szej będzie o ok. 20% większe w porów-
naniu z osobą młodszą (tej samej płci 
i wagi). Powodem jest zmniejszająca się 
w organizmie osób starszych zawartość 
wody w tkankach. Wynika to z fi zjologii 
procesu starzenia się oraz z tendencji 
osób starszych do odwadniania się.

l Organizm osób starszych gorzej me-
tabolizuje alkohol. Starsza, mniej wydol-
na, trudniej regenerująca się i bardziej 
podatna na uszkodzenia wątroba gorzej 
radzi sobie z obroną przed toksycznymi 
substancjami – w tym przed alkoholem.

l Alkohol upośledza pogarszającą się 
fi zjologicznie sprawność psychorucho-
wą osób starszych i jest często dodat-
kowym powodem urazów. Ponieważ po-
tencjał regeneracyjny osób w starszym 
wieku jest mniejszy, wszelkie urazy są 
dla nich bardziej niebezpieczne.

l Szczególnie niebezpieczne są 
u osób starszych urazy głowy, które 
znacznie łatwiej, niż u młodszych osób, 
prowadzą do powstawania krwiaków lub 
do krwawień wewnątrzczaszkowych za-
grażających życiu.

l Alkohol spożywany przez osoby 
starsze w celu doraźnej poprawy nastro-
ju, będąc depresantem prowadzi w dal-
szej perspektywie do obniżenia nastroju 
i pogorszenia samopoczucia.

l Alkohol nie leczy bezsenności, lecz 
ją nasila. Przyzwyczajenie do zasypiania 
po alkoholu powoduje po niedługim cza-
sie trudności w zasypianiu na trzeźwo.

l Osoby w podeszłym wieku z powo-
du licznych dolegliwości przyjmują wiele 
leków, w tym również leków dostępnych 
bez recepty. Zażywanie leków całkowi-
cie wyklucza spożywanie alkoholu. Leki 
zaburzają metabolizm alkoholu. Z dru-
giej strony alkohol zakłóca działanie 
i zmienia metabolizm leków. Połącze-
nie leków z alkoholem może prowadzić 
do uszkodzeń wątroby, nerek i ośrodko-
wego układu nerwowego.

l Nadużywanie alkoholu przez ludzi 
w podeszłym wieku zwiększa wielokrot-

nie ryzyko wystąpienia zaburzeń nastro-
ju, osobowości i zaburzeń nerwicowych.

l Spożywanie alkoholu przez osoby 
starsze nasila upośledzenie funkcji po-
znawczych, wzmaga problemy z pamię-
cią, koncentracją, uczeniem się, orien-
tacją.

l Alkohol wypłukuje wapń z organizmu 
i zakłóca metabolizm witaminy D. Nad-
używanie alkoholu przez kobiety w po-
deszłym wieku zwiększa predyspozycję 
do ostrych form osteoporozy i powoduje 
o wiele większą podatność na złama-
nia kości.

l Regularne spożywanie alkoholu na-
sila niebezpieczne stany odwodnienia 
i niedożywienia u osób starszych.

l U osób starszych uzależnionych od 
alkoholu zespół abstynencyjny jest dłuż-
szy i cięższy niż u młodszych. Częściej 
dochodzi do zaburzeń świadomości, 
niebezpiecznych wahań ciśnienia i za-
burzeń rytmu serca.

l Picie alkoholu w celach samolecze-
nia problemów psychologicznych zwią-
zanych ze starością w rzeczywistości 
nasila je. Nadużywanie alkoholu pogar-
sza zdolności radzenia sobie ze zmie-
niającą się rzeczywistością i doświad-
czanymi stratami oraz samo w sobie sta-
je się źródłem problemów: pogorszenia 
samooceny, osłabienia poczucia kontro-
li, narastania problemów fi nansowych, 
konfl iktów z otoczeniem, izolacji.

Zalecenia dla osób starszych 
w zakresie spożywania alkoholu

Abstynencja
Należy zachęcać osoby starsze do za-
chowania abstynencji alkoholowej po-
kazując im zarówno negatywne skutki 
spożywania alkoholu, jak również po-
magając dostrzegać korzyści płynące 
z abstynencji dla ich zdrowia fi zyczne-
go i psychicznego, poprawy sprawności 
i samopoczucia psychicznego.

Zaprzestanie picia może widocznie 
poprawić ich sprawność fi zyczną i inte-
lektualną. Abstynencja jest bezwzględ-
nym wskazaniem, gdy osoba starsza 

jest chora i kiedy przyjmuje jakiekol-
wiek leki.

Ograniczenie spożywania alkoholu
w sytuacji:
l gdy osoba starsza jest stosunkowo 
zdrowa i nie przyjmuje żadnych leków,
l gdy nie chce rozstać się z alkoholem,
l gdy próby abstynencyjne nie powiod-
ły się
– należy zachęcać do zredukowania ilo-
ści i częstotliwości picia alkoholu. War-
to wiedzieć, że w przypadku osób star-
szych wypijanie więcej niż 250 ml piwa, 
100 ml wina czy 30 ml wódki wielokrot-
nie zwiększa ryzyko szkód zdrowotnych 
spowodowanych alkoholem. Ponieważ 
osoby starsze piją alkohol w mniejszych 
ilościach ale często, należy zalecać im 
regularne i dłuższe przerwy w piciu.

Każda zmiana w kierunku reduk-
cji spożywania alkoholu powinna być 
wspierana i doceniana. Sukcesy w ogra-
niczaniu picia mogą stanowić zachętę 
do całkowitej rezygnacji z alkoholu.

Leczenie specjalistyczne dla osób 
uzależnionych

Osobom uzależnionym może być 
trudno zrezygnować z picia alkoholu 
i utrzymać abstynencję. Mogą mieć one 
również problemy ze skutecznym ogra-
niczeniem ilości i częstotliwości spoży-
wania alkoholu. Osoby te, o ile nie są 
obłożnie chore, są zdolne do samoob-
sługi i nie mają poważnych uszkodzeń 
funkcji poznawczych, powinny być mo-
tywowane do podjęcia leczenia w pla-
cówkach specjalistycznych: poradniach 
albo dziennych lub całodobowych od-
działach leczenia uzależnień. Znajdą 
tam nie tylko szansę na zatrzymanie 
picia alkoholu, ale też możliwość na-
wiązania kontaktów z innymi ludźmi, 
uzyskają zrozumienie, wsparcie, zain-
teresowanie, akceptację. Badania po-
kazują, że starsi pacjenci uzyskują po-
dobne rezultaty leczenia odwykowego, 
jak młodsi. Adresy placówek lecznictwa 
odwykowego znajdują się na stronie In-
ternetowej www.parpa.pl. 

Dla wszystkich osób mających prob-
lemy z piciem alkoholu, niezależ-
nie od wieku, bardzo pomocne jest 
uczestnictwo w spotkaniach wspólno-
ty Anonimowych Alkoholików. Informa-
cje o miejscach i czasie tych spotkań 
można znaleźć na stronie internetowej 
www.anonimowialkoholicy.org. 

Jadwiga Fudała

Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
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Innowacje przyjazne naturze 
Rozmowa z Arturem Kleiną, prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Wdrożeń 
i Zastosowań Biotechnologii Inżynierii Genetycznej BIO-GEN Sp. z o.o.

– Firma BIO-GEN łączy poszano-
wanie środowiska z innowacyjnoś-
cią. Jakie wyzwania towarzyszą tym 
poszukiwaniom?

– Przeciwstawiamy się powszechnym 
wciąż przekonaniom, że środki chemicz-
ne są najlepszą receptą na wszystkie 
nasze cywilizacyjne bolączki. My poka-
zujemy inną drogę, która poprzez po-
znanie mechanizmów rządzących pro-
cesami życiowymi prowadzi do racjonal-
nego stosowania nawozów, oszczędne-
go używania lekarstw czy preparatów 
ochrony roślin. W pewnym sensie udo-
wadniamy, że podział na rolnictwo kon-
wencjonalne i ekologiczne staje się ana-
chroniczny, że można osiągać wysokie 
plony i produkować dobrej jakości żyw-
ność w zgodzie z naturą i potrzebami 
środowiska. 

– Jakie produkty Firmy BIO-GEN  
w tym nas wspierają?

– W naszej ofercie od lat znajdują się 
preparaty dla roślin i gleby oraz probio-
tyki cenione w branży weterynaryjnej 
i wśród hodowców zwierząt. Produku-
jemy je opierając się na starannie wy-
selekcjonowanych własnych szczepach 
mikroorganizmów. Dużym uznaniem 
cieszą się mieszanki poprawiające ży-
zność gleby. Zawarte w naszych pro-
duktach bakterie oraz grzyby stymulu-
ją procesy tworzenia próchnicy w gle-
bie i ułatwiają odżywianie roślin. Dzięki 
temu uprawy są odporniejsze na choro-
by oraz warunki klimatyczne.

– Korzyści ekologiczne łączą się 
z gospodarnością?

– Oczywiście. Naszą ideą jest upo-
wszechnienie takich metod produkcji, 
które ograniczają m.in. negatywne skut-
ki stosowania pestycydów czy stwarzają 
możliwość intensyfi kacji produkcji bez 
potrzeby zwiększania nawożenia. Ce-
lem jest nie tylko sama zwyżka plonów, 
lecz utrzymanie ich na wysokim pozio-
mie, ale przy zastosowaniu metod na-
turalnych.

– Firma BIO-GEN ma coraz więcej 
do zaoferowania w dziedzinie rekul-
tywacji zbiorników wodnych.

– W wyniku specjalistycznych badań 
opracowaliśmy skuteczne metody rekul-
tywacji małych i dużych zbiorników wod-
nych. Wykorzystujemy w nich ukierun-
kowane procesy biodegradacji mikrobio-
logicznej. Są one przydatne w likwida-
cji nawet bardzo poważnych zagrożeń 

wiążących się z toksycznymi osada-
mi – np. ropopochodnymi – skumulo-
wanymi w jeziorach czy w pobliżu tam 
rzecznych. Ich mechaniczne usunięcie 
jest często niemożliwe. Wyręczają nas 
w tym mikroorganizmy zawarte w pre-
paratach utylizujących. Dużym zainte-
resowaniem rynku cieszą się ponadto 
wytwarzane przez nas mieszanki uła-
twiające rewitalizację stawów poprzez 
redukcję żyzności wody. Ich stosowanie 
zapobiega np. niebezpiecznym zakwi-
tom glonów. Umożliwiają to mikroorga-
nizmy utylizujące związki biogenne roz-
puszczone w wodzie.

– Czy podobnymi metodami moż-
na walczyć z przykrym zapachem?

– Tak. Od lat wspieramy w ten sposób 
różne gałęzie przemysłu spożywczego, 
w tym cukrownictwo. Oferujemy bardzo 
skuteczne mieszanki biologiczne, które 
redukują emisję związków siarkowodo-
ru czy amoniaku zawartych w odpadach 

poprawiając komfort pracy 
oraz funkcjonowania w są-
siedztwie fabryk oraz ferm 
hodowlanych.

– Co łączy BIO-GEN 
z medycyną naturalną?

– Jednym z efektów naszej 
działalności badawczo-wdro-
żeniowej jest Biofarma Me-
dyczna, w której prowadzimy 
jedyną w Polsce legalną ho-
dowlę pijawek lekarskich. Te 
znane od wieków naturalne 

narzędzia lecznicze również 
współcześnie mają szerokie 

zastosowanie w medycynie i weteryna-
rii. Oferujemy produkt popularny na ryn-
ku, a co ważne, bezpieczny w odróżnie-
niu od pijawek pochodzących od niezna-
nych dostawców.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Ryszard Jałoszyński

Siedziba BIO-GEN w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 97K.

ul. 1 Maja 26
 46-100 Namysłów 

www.bio-gen.pl

BIO-GEN od 29 lat jest  producentem bio-
preparatów takich jak: probiotyki, premiksy, 
bioutylizatory i preparaty dla roślin wytwa-
rzanych na bazie namnażanych przez nas 
mikroorganizmów. Opracowaliśmy rów-
nież metodę rekultywacji małych i dużych 
zbiorników wodnych wykorzystującą ukie-
runkowane procesy biodegradacji mikro-
biologicznej.

Prezes Artur Kleina i właściciel BIO-GEN – Jarosław Peczka w Warszawskim Ogrodzie 
Zoologicznym, gdzie trzeci rok z rzędu stosowany jest z powodzeniem preparat REMEDIANT 
do rekultywacji zbiorników wodnych.
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Marzy mi się, aby samorząd integrował mieszkańców
poprzez rozwiązania informatyczne tworzone w Polsce
Rozmowa z Jarosławem Jastrzębskim, wiceprezesem Asseco Data Systems SA, 
która tworzy rozwiązania informatyczne dla jednostek samorządowych 

– Jak ocenia pan zaawansowanie 
polskiego samorządu, jeśli chodzi 
o IT i stosowane rozwiązania cyfro-
we?

– Ten poziom jest bardzo różny. Co 
ciekawe, najbardziej zaawansowane in-
formatycznie urzędy to nie tylko duże 
miasta – jedne z najbardziej innowa-
cyjnych w skali kraju projektów wdra-
żaliśmy w miastach kilkudziesięcioty-
sięcznych. Na drugim biegunie są mia-
sta i gminy, w których informatyka za-
trzymała się jeszcze w xx wieku – i są 
wśród nich również duże metropolie. 

– Jak na tym tle wypadają gminy 
wiejskie?

– Niestety, nie jest dobrze. W więk-
szości polskich wsi już sam poziom do-
stępu mieszkańców do Internetu jest 
dużo niższy niż w miastach. Sołectwa 
natomiast, jeśli chodzi o kwestie infor-
matyczne, nie są połączone z systemem informatycznym 
gminy, której podlegają. W efekcie problemem staje się np. 
poczta elektroniczna, czyli e-mail, gdyż sołtys często musi 
sobie  skrzynkę takiej poczty założyć we własnym zakresie. 
Tymczasem w całej Unii Europejskiej stawia się obecnie 
duży nacisk na rozwój e-usług nakierowanych na realne ko-
rzyści dla mieszkańców. Liderzy społeczności wiejskich od 
kilku lat są zachęcani do większej aktywności w sieci, m.in. 
poprzez konkurs „Sołectw@ w sieci”, zainicjowany przez 
prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Ireneusza 
Niewiarowskiego. To bardzo ważna inicjatywa przeciwdzia-
łająca cyfrowemu wykluczeniu na wsi, ale my chcemy pójść 
krok dalej, bo statyczna informacja zawieszona w Interne-
cie to nie wszystko.

– Co to mogłoby oznaczać dla mieszkańców wsi?

– Po pierwsze cyfryzacja to korzyść dla wszystkich pozio-
mów samorządu gminnego – gmin, sołectw oraz zamiesz-
kujących dany teren mieszkańców. Asseco opracowuje ak-
tualnie platformę cyfrową, która wprowadzi nową jakość 
w kontaktach na poziomie obywatel – samorząd, a także 
pomiędzy poszczególnymi poziomami samorządu gminne-
go. To jest potrzebne na różnych płaszczyznach – zarówno 
pomiędzy mieszkańcami wsi a ich sołtysem, ale również 
gminą, której podlega sołectwo, jak również przedstawicie-
lami lokalnego biznesu. Naszą ideą jest uruchomienie na 
wsi portalu, który będzie z jednej strony gromadził wszyst-
kie ważne dla mieszkańców informacje, np. o placówkach 
służby zdrowia, zmianach w przepisach dotyczących rolni-

ków, o wydarzeniach kulturalnych, ale również dawał moż-
liwość załatwienia przez Internet wszystkich swoich spraw. 
Portal może też być miejscem na konsultacje społeczne, 
a także wymianę informacji pomiędzy mieszkańcami np. na 
forum dyskusyjnym, miejscem na zareklamowanie się dla 
lokalnych przedsiębiorstw, stowarzyszeń. Dostęp do takiej 
platformy można spersonalizować, co oznacza, że każdy 
mieszkaniec mógłby nie wychodząc z domu sprawdzić np. 
stan swoich rozliczeń z gminą, uregulować opłatę gruntową, 
czy też przesłać zapytanie. To powinno być swoiste centrum 
informacyjne dla mieszkańców danego terenu, które dodat-
kowo daje możliwość kontaktu i załatwiania różnych spraw 
przez Internet. Co  ważne, zgodnie z aktualnymi trendami 
wszystkie funkcjonalności portalu będą dostępne również 
z poziomu aplikacji mobilnej. Wszystko w myśl zasady, że 
cyfryzacja ma sens wtedy, jeśli naprawdę służy mieszkań-
com i odpowiada na ich potrzeby.

– Czy takie portale funkcjonują już w miastach?

– W najbardziej postępowych urzędach realizujemy już 
takie projekty. Wiejski portal, za pośrednictwem którego 
będzie można w szybki i prosty sposób zdobyć informa-
cje, a przy okazji załatwić kilka różnych spraw, jest również 
tylko kwestią czasu. Ważne jest dla nas również to, aby 
społeczność wiejska nie musiała korzystać z zewnętrznych 
rozwiązań komunikacyjnych, takich jak np. Facebook. Ma-
rzy nam się, aby rolę integratora lokalnej społeczności peł-
nił samorząd, wykorzystując do tego polskie rozwiązania 
informatyczne. n
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