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20 maja 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła założenia dwóch nowych strategii: „Od pola do stołu” i „Na 
rzecz bioróżnorodności”, będących częścią „Europejskiego Zielonego Ładu”. Strategie te mają być 
odpowiedzią Wspólnoty na negatywne efekty zmian klimatycznych oraz wyzwania związane z pandemią 
koronawirusa. Nie mamy żadnych wątpliwości, że realizacja obu tych strategii w znaczący sposób będzie 
wpływała na produkcję i przetwórstwo żywności w Unii Europejskiej. 
Strategia bioróżnorodności ma na celu przywrócenie Europejskiej bioróżnorodności na ścieżkę powrotu 
do zdrowej równowagi, do roku 2030, z korzyścią dla ludzi, klimatu oraz planety. Strategia ta zakłada: 

 objęcie 30% powierzchni ziemi i mórz większą ochroną zasobów naturalnych, 

 odnowę zdegradowanych ekosystemów lądowych i wodnych w całej Europie poprzez: rozwój 
rolnictwa ekologicznego i bioróżnorodności terenów rolniczych, zatrzymanie i odwrócenie 
tendencji spadkowej populacji owadów zapylających, zniesienie regulacji rzek na łącznym 
odcinku 25.000 km, zredukowaniu wykorzystania pestycydów o 50% do roku 2030, posadzeniu 3 
mld drzew do roku 2030, 

 przeznaczanie 20 mld rocznie na zwiększanie bioróżnorodności z różnych źródeł unijnych, 
krajowych i prywatnych, 

 postawienie Unii Europejskiej w roli światowego lidera w zakresie poprawy bioróżnorodności w 
skali globalnej.  

Równolegle do Strategii Bioróżnorodności Komisja Europejska zaprezentowała strategię „Od pola do 
Stołu”, która jest ściśle skierowana do branży rolno-spożywczej w celu jej transformacji w kierunku 
zdrowszego, bardziej zrównoważonego systemu produkcji żywności. Cele tej strategii to: 

 zapewnienie zdrowszej, zrównoważonej i dostępnej cenowo żywności, 

 ograniczenie wpływu rolnictwa na zmiany klimatu, 

 ochrona środowiska i bioróżnorodności, 

 sprawiedliwy podział dochodów w łańcuchu spożywczym, 

 rozwój rolnictwa ekologicznego. 
Komisja Europejska nakreśliła również narzędzia, poprzez które osiągane będą założone cele. Komisja 
planuje: 

 ograniczenie wykorzystanie pestycydów w rolnictwie: tych chemicznych o 50% do roku 2030 i 
tych najbardziej ryzykownych i szkodliwych o 50% do roku 2030 r., 

 ograniczenie straty składników pokarmowych o 50% i nawożenia o 20% do 2030 r., 

 ograniczenie o 50% sprzedaż antybiotyków stosowanych w chowie i hodowli zwierząt i ryb, 

 rozwój rolnictwa ekologicznego do minimum 25% użytków rolnych w roku 2030, 

 wdrożenie znakowania żywności w taki sposób, aby konsument mógł dokonywać racjonalnych 
wyborów produktów zdrowych i zrównoważonych, 

 ograniczenie o 50% skali marnowania żywności na poziomie handlu detalicznego i konsumentów, 

 przeznaczenie 10 mld euro na badania i rozwój, wsparte doradztwem rolniczym i budowaniem 
sieci partnerskich, 

 promowanie transformacji w skali globalnej, m.in. poprzez współpracę z krajami trzecimi oraz 
wdrożenie jednakowych zasad znakowania żywności. 

 
Analiza przedstawionych strategii, szczególnie z punktu widzenia branży rolno spożywczej, prowadzi do 
następujących wniosków i pytań: 



1. Wspólne zaprezentowanie tych dwóch strategii przez Komisję Europejską wskazuje, że Komisja 
ściśle łączy kwestię bioróżnorodności i ochrony klimatu z działalnością rolniczą. Być może wynika 
to z faktu, że wspólna polityka rolna jest jak do tej pory jedynym, naprawdę wspólnotowym 
narzędziem oddziaływania Komisji Europejskiej na gospodarki poszczególnych krajów 
członkowskich oraz największym odbiorcą unijnego budżetu. Jest też faktem, że rolnictwo łączy 
się z naturą i jedno wpływa na drugie. Wątpliwości budzi jednak skala zaproponowanych zmian w 
stosunku do skali oddziaływania rolnictwa na zmiany klimatyczne. Według ekspertów rolnictwo 
odpowiada tylko za 10% emisji gazów cieplarnianych. Duże wątpliwości budzi też bardzo krótki 
okres czasu na wdrożenie tak ambitnych celów, biorąc pod uwagę, że narzędzia ich osiągania są 
sformułowane w sposób bardzo ogólny. Tworzą się póki co zręby zasad nowej, wspólnej polityki 
rolnej na nowy okres budżetowy (2021-2027). Ze względu na wybuch pandemii, kraje 
członkowskie nie ustaliły jeszcze nawet wysokości ogólnego budżetu, przy czym jego pierwsze 
projekty zakładają redukcję wydatków na rolnictwo, co jest niespójne czy wręcz sprzeczne z 
ogłoszonymi strategiami, których realizacja będzie bardzo kosztowna. 

2. Jaka ma być rola rolnictwa UE w skali globalnej? Dzisiaj UE jako całość są eksporterem netto 
żywności. Wynika to częściowo z warunków naturalnych, korzystnych dla produkcji  żywności, ale 
również ze stosowanych technologii oraz wiedzy i umiejętności rolników. Proponowane przez 
Komisję zmiany mogą doprowadzić do zmniejszenia skali produkcji żywności oraz podniesienia 
kosztów jej wytwarzania. To z kolei spowoduje, że eksport unijny na rynki trzecie ustanie w 
najlepszym bądź razie, lub Wspólnota stanie się importerem żywności z krajów trzecich, takich 
jak USA, Kanada, kraje Ameryki Południowej, Ukraina, Nowa Zelandia czy Australia. 
Proponowane strategie mogą zatem zachwiać bezpieczeństwem żywnościowym Europy. Biorąc 
pod uwagę fakt wzrostu populacji światowej i konieczność jej wyżywienia oraz brak warunków 
do produkcji żywności na dużym obszarze globu, należy się raczej zastanowić, czy Europa, nie 
powinna wziąć na siebie części odpowiedzialności za wyżywienie świata, zamiast skupiać się na 
produkcji ekologicznej, dostępnej tak naprawdę dla najlepiej zarabiających elit. 

3. W jaki sposób zostaną zrekompensowane straty gospodarstw rolnych w tych krajach Unii 
Europejskiej, które są dużymi producentami i eksporterami żywności? To jest zasadnicze pytanie 
o wpływ ogłoszonych strategii na polskie rolnictwo. Polska jest jednym z największych 
eksporterów żywności w skali UE. Jesteśmy dużym producentem drobiu, produktów 
mleczarskich, wołowiny, soku jabłkowego, owoców i warzyw. Produkty te eksportujemy do 
pozostałych krajów unijnych oraz do krajów trzecich. Po wejściu Polski do UE polskie rolnictwo 
podlegało dynamicznej modernizacji. Rolnicy inwestowali w nowe maszyny, budynki, 
infrastrukturę oraz ziemię. Polskie rolnictwo, dzięki stosowanym technologiom i kosztom 
produkcji, jest dzisiaj konkurencyjne na rynku europejskim i światowym. Wdrożenie tak 
drastycznych ograniczeń w stosowaniu pestycydów, nawozów oraz antybiotyków może 
spowodować spadek produkcji, wzrost jej kosztów oraz utratę naszej konkurencyjności na 
rynkach zewnętrznych. Popyt krajowy nie zrekompensuje utraty możliwości eksportowych, co 
będzie oznaczało bankructwo towarowych gospodarstw rodzinnych, które w poprzednich latach 
inwestowały w intensywną produkcję rolniczą. Z naszego punktu widzenia, ogłoszone strategie 
są w związku z powyższym nie do przyjęcia. 

4. W jaki sposób Komisja chce osiągnąć cel zwiększenia areału upraw ekologicznych do 25% 
powierzchni użytków rolnych? Rolnictwo ekologiczne jest rolnictwem bardzo wymagającym pod 
względem pracy ludzkiej. Już dzisiaj nie ma wielu chętnych, młodych ludzi, do przejmowania 
towarowych gospodarstw rolnych. W Polsce pomimo wzrostu zainteresowania produktami 
ekologicznymi, spada ich produkcja i rośnie import. Obawy budzi również zaproponowana skala. 
Jeśli nawet uda się poprzez zachęty finansowe osiągnąć ten cel, to oznaczać to będzie znaczący 
spadek produkcji rolnej oraz bardzo duży wzrost cen. Z pewnością w najbiedniejszych krajach UE 
nie znajdzie się rynku na tak dużą ofertę produktów ekologicznych. Stawianie takiego celu jest 
nieracjonalne z punktu widzenia rynku. 



5. Strategia zakłada, że konsument oczekuje zdrowszej, zrównoważonej żywności. Niektóre badania 
wskazują, że rzeczywiście tak jest, ale nie zawsze idzie za tym chęć zapłacenia za tę żywność dużo 
wyższej ceny. Patrząc na rynek polski, większość konsumentów przy zakupach spożywczych 
kieruje się głównie ceną. Naszym zdaniem realizację tak ambitnych strategii należałoby zacząć od 
zmiany świadomości konsumentów. Jej elementem musi być oczywiście właściwe oznakowanie 
żywności i wprowadzenie mechanizmów sprawiedliwego podziału przychodów pomiędzy 
operatorów łańcucha spożywczego. Konsument musi wiedzieć i akceptować, że wyznaczone 
przez KE cele oznaczają znaczący wzrost cen żywności. To od konsumenta należy zacząć realizację 
strategii „Od pola do stołu”. W pierwszej kolejności musimy zbudować świadomość 
konsumentów w kierunku właściwych wyborów i akceptowania wyższych cen a następnie 
budować stopniowo podaż takich produktów. Niestety KE mając niewielkie możliwości 
oddziaływania na konsumenta oraz rynek detaliczny, zdominowany przez sieci detaliczne, chce 
ten proces odwrócić. Obawiamy się, że takie podejście doprowadzi do sytuacji, w której koszty 
ogłoszonych strategii poniosą głównie rolnicy, jako najsłabsze ogniwo łańcucha spożywczego. 
Szczególnie dotyczy to Polski, gdzie rolnicy, z różnych powodów są bardzo słabo zorganizowani. 

6. Finansowanie strategii. Rozumiemy, że głównym źródłem finansowania strategii „Od pola do 
stołu” będzie budżet wspólnej polityki rolnej na lata 2021-2027. Niestety prace nad nim ciągle 
trwają. Nie znamy nawet kwoty jaką kraje członkowskie chcą przeznaczyć na ten cel. Wstępne 
ustalenia wskazują, że ma być to kwota niższa niż w latach ubiegłych. Nie wiemy jak na ten 
budżet wpłynie pandemia koronawirusa i konieczność niwelowania strat gospodarczych 
poniesionych przez kraje członkowskie. W sytuacji niepewności budżetowej i konieczności 
ratowania gospodarki UE ogłaszanie tak rewolucyjnych i ambitnych strategii wydaje się nam 
przynajmniej nieracjonalne. 

 
Rozumiejąc i podzielając kierunek wyznaczony przez Komisję Europejską w zaprezentowanych 
strategiach, Wielkopolska Izba Rolnicza stoi na stanowisku, że nie są one na dzień dzisiejszy możliwe 
do zaakceptowania przez rolników. Wyznaczone cele i narzędzia są zbyt ambitne i wręcz zagrażają 
bezpieczeństwu żywnościowemu krajów członkowskich. Powodują one spadek produkcji i 
konkurencyjności wytwarzanej w Europie żywności, co szczególnie negatywnie wpłynie na towarowe 
gospodarstwa rolne, prowadząc do ich bankructwa. W toku dalszych dyskusji nad zaprezentowanymi 
strategiami proponujemy obniżenie i wydłużenie w czasie osiągnięcia celów. Akceptowalne są 
zachęty finansowe, dla tych rolników, którzy będą chcieli znacząco obniżać poziom nawożenia, 
ochrony roślin i stosowania antybiotyków ponieważ znajdą dla siebie nisze rynkowe i konsumentów, 
którzy będą chcieli płacić wyższe ceny za taką żywność. Zaznaczamy, że musi to  być proces, 
wynikający ze zmiany świadomości konsumentów w kierunku wyborów dobrej żywności i płacenia za 
nią wyższych cen. Nie zgadzamy się natomiast na nakładanie takich obostrzeń dla rolników 
prowadzących towarową, intensywną produkcję rolnicza, z zachowaniem istniejących przepisów w 
zakresie ochrony środowiska, użycia nawozów czy środków ochrony roślin. Przypominamy, że w tym 
zakresie obowiązują już w krajach członkowskich wystarczająco restrykcyjne przepisy, których należy 
egzekwować. Proponowane zmiany są szczególnie niekorzystne dla Polski, która jest dużym 
producentem i eksporterem żywności. Nie zgadzamy się, aby to rolnik ponosił koszty 
proponowanych zmian, którym nie towarzyszą żadne szczegóły dotyczące nowego budżetu unijnego 
i zasad wspólnej polityki rolnej. Jeszcze raz podkreślamy, że takie ambitne plany spowodują spadek 
konkurencyjności europejskiego rolnictwa na rzecz rolnictwa krajów, w których nie przestrzega się 
żadnych reguł związanych z bioróżnorodnością, ochroną środowiska, klimatu czy dobrostanem 
zwierząt. To naszym zdaniem doprowadzi do wręcz odwrotnych od planowanych skutków 
proponowanych strategii. 


