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W dniach 17-18 października w Sile k. Olsztyna odbyła się konferencja 

w ramach operacji pn. „Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Europejski Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?”. 

Celem operacji był udział uczestników rozwoju obszarów wiejskich  

w konferencji na temat rolnictwa w kontekście Europejskiego Zielonego 

Ładu oraz wpływu jego założeń na rozwój obszarów wiejskich w ujęciu 

regionalnym. Podczas konferencji wypracowano wnioski dotyczące wpływu 

nowych zasad chroniących klimat, środowisko i promujących 

biogospodarkę, na poszczególne rodzaje działalności rolniczej w naszym 

województwie. Celem operacji było też rozpowszechnianie zdobytej wiedzy 

wśród szerszej grupy odbiorców. 

Efektem realizacji operacji było zdobycie i wymiana wiedzy z w/w 

tematyki, pomiędzy 120 osobami z województwa warmińsko-mazurskiego, 

przedstawicielami 3 partnerów operacji tj. Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej,  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia” 

oraz Stowarzyszenia Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Agroplus+, a także innych podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów 

wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego podczas jednej 

konferencji. Dodatkowym efektem jest rozpowszechnianie zdobytej wiedzy 

wśród zainteresowanych osób.  

 

Europejski Zielony Ład – ogólny opis założeń, prowadzący dr Jerzy 

Plewa: 

Europejski Zielony Ład (EZŁ, ang. European Green Deal) to 

strategia rozwoju, która ma przekształcić Unię Europejską w obszar 

neutralny klimatycznie. Jest odpowiedzią na kryzys klimatyczny i silne 

procesy degradacji środowiska. Wedle ogólnych założeń Green Deal Unia 

Europejska ma stać się neutralna klimatycznie z gospodarką nowoczesną, 

zasobooszczędną i przyjazną środowisku. 

Cel osiągnięcia neutralności klimatycznej planowany jest do 2050 

roku i jest to szansa na przejście na gospodarkę niskoemisyjną i odejście od 

gospodarki pochłaniającej nieodnawialne zasoby naturalne poprzez wpływ 

na poszczególne elementy, takie jak:  

 Strategia ochrony bioróżnorodności 

 Od pola do stołu 

 Przewodzenie zmianie ekologicznej na całym świecie 

 Poprawa efektywności energetycznej domów 

 Finansowanie zielonych projektów 



 Zapewnienie sprawiedliwej transformacji dla wszystkich 

 Usuwanie zanieczyszczeń 

 Dążenie do bardziej ekologicznego przemysłu 

 Inwestowanie w inteligentny, bardziej zrównoważony transport 

 Pakt na rzecz klimatu i prawo o klimacie 

 Promowanie czystej energii 

Główne cele zielonego ładu dotyczące rolnictwa to: 

 Zmniejszenie o 50% stosowania pestycydów i ryzyka związanego z 

pestycydami 

 25% gruntów rolnych w UE w systemie rolnictwa ekologicznego 

 Redukcja o 50% stosowania antybiotyków dla zwierząt 

 Zmniejszenie strat składników odżywczych o 50%, i zużycia 

nawozów sztucznych 20 % 

 Redukcja marnotrawstwa żywności o 50% 

Komisja Europejska proponuje wspólną politykę rolną po 2020 roku 

(WPR) opartą na dziewięciu kluczowych celach. Cele nowej WPR 

zorientowane są na rentowność i  dochody gospodarstw rolnych, bardziej 

skuteczną realizację polityki w zakresie ochrony środowiska i  klimatu, 

a  także na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Przekrojowym celem 

jest wspieranie wiedzy, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich. 

Nowa WPR będzie dążyć do realizacji następujących dziewięciu celów 

szczegółowych: 

1. wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich 

odporności w  całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa 

żywnościowego, 

2. zwiększenie zorientowania na rynek i  konkurencyjności, w  tym 

większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię 

i  cyfryzację, 

3. poprawa pozycji rolników w  łańcuchu wartości, 

4. przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i 

przystosowywania się do niej, a  także do zrównoważonej 

produkcji energii, 

5. wspieranie zrównoważonego rozwoju i  wydajnego 

gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba 

i  powietrze, 



6. przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, 

wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk 

i  krajobrazu, 

7. przyciąganie młodych rolników i  ułatwianie rozwoju działalności 

gospodarczej na obszarach wiejskich, 

8. promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego 

i  rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w  tym biogospodarki 

i  zrównoważonego leśnictwa; 

9. poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące 

żywności i  zdrowia, w  tym bezpiecznej, bogatej w  składniki 

odżywcze i  zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt, 

oraz dodatkowo celu przekrojowego: modernizacja sektora poprzez 

wspieranie i dzielenie się wiedzą, innowacjami i cyfryzacją w rolnictwie i 

na obszarach wiejskich oraz zachęcanie do ich wykorzystywania. 

 

Wsparcie zaproponowane w Planie Strategicznym na realizacje 

założeń WPR 2023-2027 finansowane będzie ze środków pochodzących z 

UE, na które składa się wsparcie w kwocie 17,3 mld euro w ramach I filaru 

WPR i 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR. W przypadku II filara WPR 

oprócz środków UE przewiduje się także współfinansowanie krajowe w 

wysokości ponad 3,2 mld euro, co daje łącznie ponad 7,9 mld euro środków 

publicznych na wsparcie związane z rozwojem obszarów wiejskich. 

Dodatkowo, w I filarze WPR, realizowane będzie Przejściowe Wsparcie 

Krajowe finansowane w całości z budżetu krajowego. 

 

Europejski zielony ład a produkcja roślinna, wykładowca dr hab. 

Marta Damszel prof. UWM: 
 

W pierwszej kolejności omówiono konsekwencje zmian klimatu w 

uprawie zbóż i wpływu na dochód z rolnictwa:  

 zmieniający się klimat zwiększa zmienność plonowania i dużych 

wahań plonów (p.o spadek o 21%, k 40%)  

 powoduje zmniejszenie areału upraw roślin: odmian, które ze 

względu na suszę zmniejszą produktywność; 

 wymusza wprowadzenie do uprawy odmian roślin lepiej 

przystosowanych do zmieniających się warunków termicznych; 



 powoduje zwiększenie areału uprawy roślin efektywniej 

wykorzystujących zasoby ciepła (roślin ciepłolubnych); 

 wprowadza regionalizację upraw w zależności od zasobów 

klimatyczno-glebowych; 

 wymusza wspieranie prac hodowlanych, opracowanie odmian o 

różnych wymaganiach środowiskowych z uwzględnieniem 

przystosowania roślin uprawnych do zmieniających się warunków 

klimatycznych  

 modyfikuje technologię użytkowania wody w gospodarstwie i na 

polu w kierunku oszczędności wody i zwiększania efektywności 

wykorzystania wody 

 wymusza ochronę chemiczną roślin w efekcie zagrożenia kondycji 

spowodowaną nasileniem chorób znanych i nowych agrofagów 

Ze względu na postępujące zmiany klimatyczne, prowadzone są działania 

nauki na rzecz ograniczenia strat produkcyjności plonowania wynikających 

ze stresu cieplnego i wodnego: 

 trwają prace nad doborem stanowisk i odmian reagujących wzrostem 

zawartości chlorofilu pod wpływem stresu wodnego 

 poprawy mobilizacji asymilatów jako strategia poprawy wydajności 

nalewania ziarna 

 wykorzystania enzymów i fitohormonów do aklimatyzacji 

 mapowania QTL: genów decydujących o cechach tolerancji na 

ciepło w okresie krzewienia, utrzymania poziomu zieloności liścia, 

nalewania ziarna, dojrzewania ziarna i starzenia liści. 

 

Rolnicy są zaniepokojeni propozycjami wprowadzanymi przez 

Europejski Zielony Ład w kontekście prowadzonej produkcji rolniczej w 

Polsce. Podczas panelu wypracowano wnioski jakie niesie za sobą 

wprowadzony EZŁ: 

 

 Zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego powinno być 

priorytetem w EZŁ. 

 Rolnictwo jest tzw. „odkurzaczem środowiska”, pochłania duże 

ilości CO2, a tym samym produkuje żywność, co sprawia że 



produkcja jest obiegiem zamkniętym i nie należy w nim mocno 

ingerować w kolejne zmniejszenia emisji. 

 W nowej polityce zanotowano drastyczną redukcję PROW, co niesie 

za sobą osłabienie modernizacji gospodarstw, co nie wpłynie 

korzystnie na zmniejszenie emisji gazów, bo jak wiadomo postęp 

technologiczny wpływa korzystnie na środowisko.  

 Obawy rodzą wprowadzone ekoschemty i ich wpływ na osiągnięcie 

celów i efektywnego wykorzystania środków na ten cel. 

 Skromny budżet na badania naukowe, inwestycje i transfer wiedzy, 

który jest niezbędny dla osiągnięcia celów EZŁ.  

 Propozycje wprowadzane przez Plan Strategiczny WPR dla polski 

niesie ryzyko utraty konkurencyjności polskiego rolnictwa w 

dłuższym okresie. 

 W Polsce na pewno utrzyma się produkcja zbóż, roślin oleistych, 

strączkowych i mleka, ale nie wiadomo na jakich zasadach będzie 

prowadzona, jaka będzie wydajność i jaka będzie ostateczna cena 

detaliczna sprzedaży.  

 Za mało jest debat na temat Planu Strategicznego WPR w Polsce i 

jego wpływu na produkcję i jej opłacalność.  

 

Europejski zielony ład a produkcja bydła mlecznego - prof. dr 

hab. Jan Miciński: 
 

Szacuje się że do 2030 roku pogłowie krów mlecznych w Europie 

zmniejszy się o 1,5 mln szt, obecnie jest 20 mln krów. Pomimo zmniejszenia 

pogłowia, wydajność krów stale rośnie, co potwierdzają dane statystyczne. 

Wydajność ocenianych krów w 2021 roku wzrosła do 8837 kg, 4,13% 

tłuszczu (365 kg) i 3,42% białka (302 kg). Była o 14 kg wyższa od uzyskanej 

w 2020 roku o 14 kg (8823 kg). Polska jest liderem w produkcji mleka 

pochodzącego z rodzimej hodowli - ustanawiamy standardy i jesteśmy 

równorzędnym partnerem na rynku mleczarskim, pomimo wypadania z 

rynku gospodarstw mleczarskich, w których średnio jest od 10 do 19 krów 

mlecznych. Obecnie średnia ilość krów w stadzie na 2021 rok wynosi 42,8 

sztuk. Zapotrzebowanie w Polsce i UE na produkty mleczarskie na pewno 

będzie, zmieniają się jedynie preferencje klientów co do systemu produkcji 

(mowa tu o produkcji ekologicznej), braku GMO, zawartości tłuszczu czy 

laktozy. Będzie rozpowszechniać się moda związana z potrzebami 

konsumentów na gotowe posiłki czy przekąski. Konsumenci będą zwracać 



coraz większą uwagę na cenę, bezpieczną żywność oraz etykiety, co będzie 

miało wpływ na ostateczną cenę produktu na półkach sklepowych.  

Wprowadzany Europejski Zielony Ład niesie za sobą duże obawy 

co do dalszej produkcji mleka w kraju, które wynikają przede wszystkim z 

wprowadzenia zakazu stosowania antybiotyków, co przełoży się na dłuższe 

i bardziej ryzykowne leczenie zwierząt, które będzie prowadziło do 

wyłączenia sprzedaży mleka z ich doju. W wyniku tego wzrosną koszty 

produkcji a przychody zmaleją. Wprowadzenie nakazu ograniczenia 

stosowania nawozów, pestycydów, antybiotyków, ugorowanie gruntów 

rolnych i wprowadzenie upraw ekologicznych znacznie obniży produkcję. 

Spowoduje to zmniejszenie opłacalności i zagrozi to bezpieczeństwu 

żywnościowemu kraju. Dalsza redukcja emisji gazów cieplarnianych może 

doprowadzić do outsorcingu europejskiej produkcji rolnej do krajów 

trzecich. Należy pamiętać, że producenci mleka „produkją” CO2, ale 

jednocześnie swoimi uprawami kukurydzy, traw i zbóż rocznie pochłaniają 

więcej CO2 niż produkują – czyli są obiegiem zamkniętym jeżeli chodzi o 

emisję dwutlenku węgla. W przeciwieństwie do innych dziedzin, takich jak: 

przemysł i transport, które są tylko i wyłącznie emiterami CO2, dlatego 

główne działania redukcji szkodliwych gazów powinny skupić się na 

przemyśle, a nie na produkcji roślinnej.   

Podsumowując produkcje mleka w kontekście EZŁ, wypracowano 

następujące wnioski: 

 Należy znaleźć równowagę w tym co chcemy osiągnąć: czy chcemy 

z Europy zrobić piękną zieloną wyspę i kupować mleko i mięso 

(oraz przetwory) z krajów (kontynentów), gdzie nie zwraca się 

uwagi na emisyjność, nawożenie, środki ochrony, etc. czy chcemy 

ją sami produkować? 

 Może trzeba obliczyć, ile środków chemicznych, nawozów, etc.  

zużywamy na wyprodukowanie jednej jednostki żywnościowej, 

jednej tony pszenicy, ziemniaków, mleka czy mięsa i zużywać tyle 

ile jest wymagane do danej produkcji żywności – bo ona musi być 

produkowana.  

 Badanie Uniwersytetu Kilońskiego wskazuje, że Europa może się 

stać importerem netto żywności, co grozi utratą niezależności.  

 Dane USDA (Departament Rolnictwa USA) wskazują, że realizacja 

strategii może zachwiać bezpieczeństwem żywnościowym 22 mln 

ludzi.  



 Instytucje unijne powinny wziąć pod uwagę prowadzone 

przez niezależne instytucje badania i przeprowadzić holistyczną 

ocenę skutków planowanych zmian. 

 Przykładem wzrostu nakładów na produkcję może być soja - 

przez wiele lat korzystaliśmy z soi GMO importowanej z USA. 

Ustalono, żeby stosować soję NonGMO. Jednak soja NGMO jest 

droższa o ok. 60 proc. I to powoduje wysokie koszty produkcji a 

mleko, sery, masło i inne produkty nie odzwierciedlają w 

przychodach poniesionych kosztów przez Hodowców. 

 Obowiązek przeznaczania gruntów rolnych na obszary odłogowane 

powinien być zastąpiony obowiązkiem uprawy roślin białkowych. 

 Obecnie hodowcy bydła mlecznego powinni rozpocząć 

inwestowanie na szeroką skalę w biogazownie, wykorzystujące w 

pierwszym rzędzie odchody zwierzęce.  

 Biogazownie zwiększą konkurencyjność polskiego sektora 

mlecznego. Polskie technologie biogazowe są aktualnie na poziomie 

światowym. 

 Zmiany związane z przejściem na produkcję zrównoważoną 

dotyczące kosztów mogą spaść na konsumenta.  

 Należy od strony naukowej sprawdzić zagrożenia związane ze 

wdrażaniem europejskiego zielonego ładu do gospodarstw 

produkujących mleko 

 Konsumenci powinni popierać hodowców bydła mlecznego, gdyż to 

ich starania zapewniają im ciągłą podaż surowca mlecznego. 

 Tematem przewodnim obecnie powinno być umocnienie 

bezpieczeństwa żywnościowego Europy, w tym szybkie reagowanie 

na kryzysowe sytuacje na rynkach rolnych, które w wyniku wojny 

na Ukrainie muszą funkcjonować w nowej rzeczywistości. Obie 

strategie „od pola do stołu” i „na rzecz bioróżnorodności” mogą 

odwlec się w czasie  jeśli zaopatrzenie w żywność i w płody rolne 

będzie zagrożone. 

 

Europejski zielony ład a produkcja bydła mięsnego - prof. dr hab. 

Jan Miciński: 

Na wykładzie poruszono temat głębokiej transformacji społecznej, 

gospodarczej, środowiskowej i cyfrowej zapoczątkowanej przez Europejski 

Zielony ład. Dotychczasowa brązowa, wysokoemisyjna gospodarka opiera 

się na: nieograniczonym wzroście gospodarczym, maksymalizacji zysku 



(Biznes jak zawsze „Bisness as usual”) oparta na paliwach kopalnianych, na 

dużym zużyciu zasobów naturalnych i emisji CO2. Co prowadzi do zmian 

klimatycznych, degradacji środowiska, utraty bioróżnorodności, malejącej 

ilości wody pitnej, chorób zakaźnych i kryzysu utraty zasobów naturalnych, 

co może w dalszej konsekwencji prowadzić do ubóstwa i eskalacji 

konfliktów zbrojnych. W związku z tym opracowano zieloną gospodarkę 

przyszłościową opartą na: oddzieleniu wzrostu gospodarczego od zużycia 

zasobów, gospodarkę obiegu zamkniętego, ekonomię współdzielenia, 

odnawialną energią prosumencką i efektywność energetyczną i zasobową. 

Dlatego zaplanowano wprowadzenie zielonej rewolucji, czyli 

przekształcenie Europy w kontynent neutralny z korzyścią dla klimatu, 

gospodarki, ludzi i planety.  

Założenia przy wprowadzeniu EZŁ dla produkcji bydła mięsnego 

obejmują: redukcję stosowania antybiotyków, zwiększenie produkcji 

ekologicznej, zrównoważenia produkcji wołowiny, odbudowy 

bioróżnorodności ras, ograniczenie emisji metanu, strategii od pola do stołu 

– poprawy dobrostanu. Nie można udawać, że produkcja zwierzęca nie 

generuje metanu, ale nie można też zredukować, lub zakazać produkcji 

zwierzęcej, bo zapotrzebowanie na mięso i mleko jest bardzo duże i szacuje 

się, że będzie rosło. Należy skupić się na redukcji metanu, poprzez 

odpowiednie żywienie, przez zmianę składu dawki pokarmowej, a w 

szczególności: dodatku tłuszczu, udziału pasz treściwych w dawce, jakości 

pasz objętościowych, dodatków specjalnych (inhibitory, chemiczne-3-NOP, 

glony, azotany, taniny), szczepionki – manipulacje mikrobiomu żwacza), 

manipulacje mikrobiomu przewodu pokarmowego cieląt-wczesne 

programowanie, stosowanie kiszonek jako źródła mikroorganizmów 

probiotycznych, dodawanie kwasów organicznych w dawkach 

pokarmowych (kwas fumarowy, jabłkowy), zastosowanie drożdży, 

wykorzystanie kwasu laurynowego i mirystylowego, dodatki do dawek 

ekstraktów roślinnych. Są to proponowane metody ograniczenie ilości 

produkowanego metanu, niestety na chwilę obecną nie wiadomo dokładanie 

jak będą wpływały na redukcję, bo wiele z tych metod jest we wczesnej fazie 

badań. W przypadku krów mlecznych należy utrzymać wysoką wydajność, 

bo w przeliczeniu na litr mleka wysokowydajna produkcja jest bardziej 

ekologiczna i na wyprodukowanie takiej samej ilości mleka przypada mniej 

krów.  



Planowane do wprowadzenia przez KE oznakowanie produktów 

wielkością śladu węglowego może w bardzo silny sposób uderzyć w polski 

eksport, bowiem zdecydowana większość produkowanej u nas żywności ma 

bardzo wysoki ślad węglowy. Emisyjność sektora mlecznego w Polsce jest 

niestety bardzo wysoka, stąd sektor ten czeka gigantyczny wysiłek 

inwestycyjno-finansowy aby obniżyć ślad węglowy w produktach 

mlecznych. Polska jest krajem, który na tle UE produkuje najwięcej obornika 

(rocznie ok. 100 mln t.) a gnojowicy (w przeciwieństwie do krajów EZ) 

wytwarza 4 razy mniej. Obornik wydziela znacznie większą ilość metanu i 

podtlenku azotu w trakcie składowania niż gnojowica. Ratunkiem w Polsce 

mogą być biogazownie, które obniżą emisję gazów cieplarnianych w 

gospodarstwie i przyczynią się do zmniejszenia śladu węglowego produkcji 

zwierzęcej. Co jeszcze można zrobić by obniżyć ślad węglowy przy 

produkcji? Otóż, obecne krowy są żywione nadmierną ilością kiszonki z 

kukurydzy, która zawiera dużo skrobi w ziarnie i nie ma odpowiedniej 

struktury co wywołuje podkliniczną kwasicę żwacza, część tej skrobi można 

zastąpić energią łatwo strawnego włókna z trawy zbieranej nie później niż w 

fazie kłoszenia i tym samym poprawić zdrowotność (dobrostan) krów, 

wykorzystać badania genomowe i selekcję krów na produkcję metanu, tzw. 

szacowanie wartości hodowlanej krów w ekwiwalencie CO2 i wartości te 

wprowadzić do indeksów hodowlanych..    

W kontekście Europejskiego Zielonego Ładu należy bronić 

produkcji wołowiny, należy przeciwstawiać się głosom, że wołowina jest zła 

i szkodzi zdrowiu - jest to nieprawda, hodowcy są nękani przez obrońców 

praw zwierząt i ekologów z postulatami o zaprzestanie hodowli – obecnie 

dobrostan jest na coraz wyższym poziomie. Podważany jest sens hodowli 

przeżuwaczy bo wytwarzają metan - gaz cieplarniany - nie należy się z tym 

godzić, niegdyś przeżuwacze dziko żyjące były również w licznej populacji. 

Należy przeciwstawiać się opinią, że bydło ma decydujący wpływ na 

produkcję gazów cieplarnianych – jest to fałszywa teza  

i przekazywana w złej wierze. We Włoszech, czy w Polsce jeszcze 25 lat 

temu było 2 x więcej bydła co teraz a emisja gazu była wtedy o połowę 

niższa. Nie chcemy przejść na produkcję „sztucznego” mięsa, za które 

odpowiadają 2 lub 3 globalne firmy. Bydło nie konkuruje z nami o 

pożywienie i wykorzystuje trawy, pielęgnując krajobrazy 

Podsumowując produkcje bydła mięsnego w kontekście EZŁ 

wypracowano następujące wnioski: 



 Silne ekonomicznie rodzinne gospodarstwa rolne są warunkiem 

zachowania zrównoważonego rolnictwa i osiągnięcia celów 

środowiskowych i klimatycznych  

 Powinna być uwzględniona pomoc finansowa dla producentów 

wołowiny uczestniczących w krajowych i unijnych systemach 

jakości żywności. 

 Należy wspierać finansowo rolników, którzy podwyższają standardy 

dotyczące dobrostanu bydła mięsnego zarówno z tytułu utraconych 

dochodów jak i wydatków poniesionych na inwestycje. 

 Należy wprowadzić na rynek nową markę wołowiny pozyskiwanej 

z bydła wypasanego na pastwiskach – z wyższą ceną. 

 Obecnie oferowana cena za żywiec wołowy - nawet jeśli jest 

najwyższej jakości – nie pozwala na trwały i zrównoważony dochód 

hodowcy – należy eliminować pośredników i dopłacać do ciągle 

podwyższanych norm środowiskowych i standardów. 

 Produkcja wołowiny na granicy opłacalności zniechęca młodych 

hodowców do przejmowania gospodarstw i inwestowania w 

hodowlę bydła mięsnego – trzeba zachęcić finansowo młodych 

rolników do zakładania stad mięsnych. 

 Należy zwiększyć konkurencyjność polskiej wołowiny na rynku 

europejskim i globalnym. 

 Należy zwiększyć spożycie wewnętrzne, które obecnie wynosi ok. 3 

kg/osobę.  

 Musimy promować polską wołowinę – zacząć szerszą edukację 

społeczeństwa – o prozdrowotnych walorach wołowiny -aby ją 

kupować pomimo wysokiej ceny - wystarczy jak każda osoba zje raz 

w tygodniu stek 200 gramowy, lub tatar (200g) – 1kg na miesiąc = 

co rocznie da nam wielkość 12 kg. Przyjmując, że będzie to połowa 

obywateli wówczas zejdziemy do 6 kg na osobę. 

 Nadwyżkę wyprodukowanej wołowiny można sprzedać. UE mając 

niedobory wołowiny chętnie ją zagospodaruje. Ponadto otwierają się 

nowe rynki takie jak Algeria, czy Arabia Saudyjska nie zapominając 

o rynku Chińskim. 

Europejski zielony ład a produkcja świń - dr inż. Dorota Bugnacka.  

Jednym z głównych instrumentów realizacji EZŁ ma być Fit for 55 

- ogłoszony przez KE pakiet propozycji legislacyjnych dostosowujących 

akty prawne w zakresie klimatu i energii do podwyższonego celu redukcji 



emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. z 40 do 55 proc. względem 

poziomu z 1990 r. Będzie to  wymagać inwestycji szacowanych na ok. 500 

mld euro rocznie do 2030 r. „mimo wielu wyzwań i trudności, jakie trzeba 

pokonać, by spełnić wymagania i ograniczenia Zielonego Ładu i nowej 

wspólnej polityki rolnej, stanowią one szansę dla polskiego rolnictwa”, są 

też szansą na odwrócenie negatywnych tendencji w europejskim rolnictwie, 

m.in. przekształcania go w wielki przemysł; 

Producenci powinni aktywne włączyć się w dyskusję nad krajowym 

planem strategicznym, bo to właśnie ten dokument określi konkretne 

rozwiązania dla rolnictwa, wynikające z polskich uwarunkowań. Będzie 

„Tyle Zielonego Ładu w polskim rolnictwie, ile będzie go w krajowym 

planie strategicznym” - Bruksela wskazała ramy Zielonego Ładu, dając 

krajom członkowskim możliwość dostosowania go do swoich warunków i 

struktury gospodarstw. 

Jakie zagrożenia niesie wprowadzenie EZŁ? Nieprzemyślane i 

niedostosowane do realiów europejskiego rolnictwa wdrożenie EZŁ będzie 

prawdopodobnie skutkować: nawet kilkunastoprocentowym spadkiem 

wydajności produkcji, a tym samym mniejszą podażą płodów rolnych 

i żywności, znaczącym wzrostem ich cen, i zagrożeniem dla bezpieczeństwa 

żywnościowego UE, a w konsekwencji – również dla świata, z powodu 

zmniejszonego eksportu z UE. Zmniejszenie produkcji nie do końca zagrozi 

bezpieczeństwu żywnościowemu, ze względu na powszechnie występujące 

marnotrawstwo żywności, które w skali świata i europy jest porażające. W 

skali globalnej marnujemy ok. 30% żywności w całym łańcuchu jej 

produkcji i dystrybucji, to odpowiada za 8 % emisji gazów cieplarnianych, 

gdy cała produkcja zwierzęca to 18 %). W Polsce w każdej sekundzie przez 

cały rok wyrzucanych do kosza jest blisko 153 kg żywności w całym 

łańcuchu żywnościowym, a aż 92 kg w polskich domach. 

Ochrona klimatu i zwierząt niesie za sobą również obywatelską i 

ogólnoeuropejska inicjatywę „End the Cage Age” – „Koniec Epoki 

Klatkowej, której głównym postulatem jest zakaz stosowania klatek 

w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich. Wniosek wraz z podpisami 

został złożony do Komisji Europejskiej.  30 czerwca 2021r. KE ogłosiła 

decyzję popierającą wniosek o zakazie chowu klatkowego. Jakie są 

zaplanowane terminy ? Do końca  2022 roku mają trwać konsultacje 

społeczne w sprawie nowych przepisów. Do końca 2023 roku Komisja 



Europejska ma przedstawić propozycje konkretnych zmian w przepisach, i 

wniosek ustawodawczy, który pozwoli na stopniowe  wprowadzanie zakazu 

chowu klatkowego  różnych gatunków zwierząt gospodarskich, taki zakaz 

miałby wejść w życie w 2027 roku . Lochy powinny mieć nieskrępowany 

kontakt z noworodkami, obecnie zalecane (i wprowadzane do porodówek w 

wielu krajach: Szwecja 1987, Szwajcaria 1997, Norwegia 2000 N. Zelandia 

2025, Austria 2033, Niemcy 2036, Dania – 10% stad w 2022r.) klatki 

porodowe mają większą powierzchnię (5,5-6,0m2), brak jarzma lub jarzmo 

stosowane tylko przez kilka dni po porodzie, Skandynawia – materiał do 

słania gniazda 

Czy takie utrzymanie loch może być efektywne? Otóż tak!, na 

przykładzie z Danii (obiekt wł. Asger Krogsgaard, 2 750 loch, 1050 ha, 

zatrudniający 30 pracowników): dostosowano kojce porodowe do wymogów 

Zielonego Ładu - powierzchnia  - 6,25 m2, jarzmo tylko 4 dni po porodzie, 

„creep area’ ogrzewanie podłogowe, laktacja 28 dni. 

Otrzymano wyniki z produkcji za 2019 r. gdzie: 

 Płodność rzeczywista wynosiła – klatki 17,30; kojce 18,00 

 Śmiertelność – klatki 16,10%; kojce – 13,40% 

 Prosięta odchowane z miotu – klatki 14,50; kojce 15,30 

 Plenność gospodarcza loch – klatki 32,70; kojce – 35,40 

 Skuteczność zapłodnień – klatki 86,00%; kojce – 91,80% 

Co pokazuje, że wprowadzenie EZŁ do produkcji prosiąt może być 

efektywne i niepowodujące ograniczenia produkcji.  

W najbliższej przyszłości na pewno będzie obserwowany rozwój 

systemu dopłat zwiększających dobrostan zwierząt. Perspektywa Zielonego 

Ładu prowadząca do rolnictwa zrównoważonego musi być związana z 

poprawą warunków bytowania zwierząt. W przypadku obiektów nowo 

powstających, nowe zasady mają być wprowadzane od początku ich 

funkcjonowania. W przypadku już istniejących chlewni, przedstawiciele 

producentów trzody chlewnej wnioskują o wieloletnie (nawet na 20 lat) 

vacatio legis dla tych nowych przepisów. Prowadzone są dyskusje na temat 

ujednolicenia zasad kastracji, które miały by w tym samym brzmieniu 

obowiązywać wszystkie kraje UE; w tym, zapewne będzie wprowadzona 



zasada znieczulania, i podawania leków przeciwbólowych w trakcie zabiegu 

kastracji chirurgicznej, czego wymagają konsumenci. 

Jakie są zagrożenia wynikające z wprowadzenia EŁZ: nowe obiekty 

– budowane zgodnie z zaleceniami dotyczącymi rodzaju klatek porodowych 

będą miały droższe stanowiska, Istniejące obiekty będą musiały wymienić 

wyposażenie, Ekonomika produkcji – koszt inwestycji/ produkcji będzie o 

30% wyższy.  

Producenci trzody chlewnej będą mogli liczyć na następującą pomoc 

w ramach Krajowego Planu Strategicznego: pomoc będzie udzielana m.in. 

w ramach interwencji „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się 

ASF” wsparcie dla inwestycji pro środowiskowych, możliwość ubiegania się 

o pomoc z programów: „Inwestycje przyczyniające się do ochrony 

środowiska i klimatu” „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie 

OZE i poprawy efektywności energetycznej” dotacje za zachowanie 

rodzimych ras świń, Ekoschematy - wsparcie dobrostanu loch i tuczników. 

Zagrożenia i problemy wynikające z wprowadzenia Europejskiego 

Zielonego Ładu: 

 Brak gwarancji finansowania konkretnych inwestycji w produkcję 

wieprzowiny 

 Rosnący w siłę ruch negujący produkcję zwierzęcą (np. Europejska 

Inicjatywa Obywatelska End The Slaughter Age” Świat bez rzeźni, 

zarejestrowana przez KE w b.r., przewiduje całkowity zakaz 

produkcji zwierząt na potrzeby człowieka 

 ASF – brak opracowania działań  

 Drastyczne zmniejszanie się liczby gospodarstw, zwłaszcza małych 

 Spadek pogłowia 

 Zwiększenie importu warchlaków warchlaków 

 Rozwój tuczu nakładczego 

 Zapaść w hodowli - znaczący spadek liczy stad hodowlanych 

 Brak oznaczeń produktów pozyskiwanych od zwierząt żyjących w 

lepszych warunkach dobrostanu 

Wnioski końcowe – Europejski Zielony Ład to nadzieja na: 



 wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym świadomych 

konsumentów, 

 szansa dla rodzimych hodowców trzody chlewnej 

 zmniejszenie negatywnej presji produkcji rolnej, w tym zwierzęcej, 

na środowisko, dzięki rodzimej produkcji trzody chlewnej, 

 poprawę warunków życia zwierząt (dobrostan), co w efekcie 

zwiększy plenność, płodność, skuteczność zapłodnień i zmniejszy 

śmiertelność jak pokazują dane z Danii, 

 lepszej jakości i bezpieczniejszą żywność bez antybiotyków, 

 zmniejszenie marnotrawstwa żywności, 

 większą bioróżnorodność gatunków świń. 

Czy Europejski Zielony Ład uratuje świat? Możemy zadać sobie pytanie: 

 co ze światowym zmniejszeniem emisji GC? 

 co z zanieczyszczeniem plastikiem? 

 co z wykorzystaniem energii z kopalin? 

 co z OZE w ujęciu globalnym? 

Europejski zielony ład a produkcja drobiu - prof. dr hab. Zenon 

Zduńczyk: 

Odnośnie produkcji drobiarskiej i wprowadzanego Europejskiego 

Zielonego Ładu poruszono temat perspektywy 50 lat szybkiego wzrostu 

produkcji zwierzęcej i ubocznych skutków tego spektakularnego sukcesu. 

Na przełomie 50 lat, które zmieniły świat nastąpił wzrost globalnej produkcji 

roślinnej trzy krotnie, nastąpił wzrost globalnej produkcji mięsa 

pięciokrotnie z 70 do 340 mln ton. W Europie odnotowano dwu krotne 

zwiększenie produkcji mięsa, w Ameryce Płn. 2,5 krotne, największy wzrost 

odnotowano w Azji, bo aż 15 krotny. Obecnie ludzie i zwierzęta 

gospodarskie stanowią 96% masy ssaków, a drób stanowi 79% masy ptaków 

na ziemi. Bez ingerencji człowieka pozostaje zaledwie 25% powierzchni 

lądów, oraz nastąpiło radykalne zmniejszenie rezerw wody słodkiej 

(rolnictwo zużywa 72%). Postępuje też Eutrofizacja wód lądowych i 

oceanów, w 78% jest to efekt intensywnego rolnictwa NPK. W epoce 

przemysłowej nastąpił wzrost stężenia CO2 o 47 % w atmosferze a CH4 o 

156%, co mogło mieć wpływ na globalne ocieplenie. W związku z tym 

istnieje potrzeba korekty strategii produkcji żywności w kontekście jego 

dwukrotnego zwiększenia do 2050 roku ze względu na przewidywane 



zwiększenie populacji. W produkcji zwierzęcej należy zmniejszyć emisję 

gazów cieplarnianych, ograniczyć straty w bioróżnorodności, 

zminimalizować niezrównoważone zużycie wody, zmniejszyć 

zanieczyszczenie środowiska chemikaliami rolniczymi (nawozy pestycydy, 

antybiotyki). Dlatego EZŁ zakłada zwiększenie ilości gospodarstw 

ekologicznych z 7,2% do 25% gruntów ornych, zmniejszenie stosowania 

nawozów mineralnych o 20%, zmniejszenie stosowania środków ochrony 

roślin o 50%, oraz stawia na rozwój rolnictwa precyzyjnego.  

Szacuje się, że skutki pełnego wdrożenia EZŁ (IRWIR, 2021) przyniesie 

obniżenie produkcji roślinnej łącznie o 13%, w tym zbiorów zbóż o ponad 

20%. Obniżenie dochodów rolników o min. 11%, przy poniesieniu 

dodatkowych kosztów zwiększenia rolnictwa skali precyzyjnego, co 

przyniesie finalny wzrost cen żywności. W produkcji zwierzęcej planuje się 

zmniejszenie stosowania antybiotyków do 2030 roku o 50% oraz utrzymanie 

wprowadzonego dobrostanu zwierząt. Polska zajmuje drugie miejsce w 

rocznej sprzedaży antybiotyków w UE zaraz po Hiszpanii. Zacytowano 

Szeleszczuka i wsp. 2019, którzy opublikowali dane, z których wynika, że 

na 100 stad kurcząt 3 stada nie były leczone, 20 leczono jedną dawką 

antybiotyków, 31 leczono 2 lub 3 dawkami, 44 leczone 4 lub 5 dawkami, 2 

leczono 6 razy. EZŁ poprzez poprawę dobrostanu powinien wprowadzić 

prozdrowotne korekty składu mieszanek paszowych, Bezklatkowe 

utrzymanie niosek, warunki transportu i uboju, zmniejszenie obsady ptaków, 

spowolnienie tempa wzrostu kurcząt. Dodatkowo przedstawiane są postulaty 

poza EZŁ, dotyczące urealnienia cen produktów pochodzenia zwierzęcego, 

poprzez ograniczenie skali produkcji wielkofermowej a w cenie produktu 

uwzględnić koszty obciążenia środowiska. „Paradygmat taniego żywienia 

skutkuje niszczeniem gleb i całych ekosystemów, aby nadążyć za popytem” 

(Benton i wsp 2021).  

Pozostałe postulaty na horyzoncie poza EZŁ, to zmniejszenie zużycia 

produktów pochodzenia zwierzęcego o 50%, co da zmniejszenie emisji 

gazów cieplarnianych o 35%, zredukuje powierzchnię użytków rolnych o 

50%, zakwaszenia gleb o 32%, eutrofizacji wód o 27% oraz poprawa 

zdrowia populacji.  

Wnioski w kontekście wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu w 

kontekście produkcji drobiu: 

 W trosce o środowisko nie należy zabiegać o zawieszenie EZŁ  

 Tempo wdrażania EZŁ powinno być dostosowane do możliwości 

utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego danego kraju. 



 Z inicjatywy i ze wsparciem UE, kraje członkowskie winny 

wypracować skuteczne strategie ograniczania strat żywności. 

 

Zdobyta podczas konferencji wiedza oraz wymiana doświadczeń 

pomiędzy uczestnikami rozwoju obszarów wiejskich w województwie 

warmińsko-mazurskim pozwoliła wskazać jednoznacznie, że rolnicy są 

zaniepokojeni założeniami Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście 

prowadzonej w kraju produkcji rolniczej. Podczas konferencji wypracowano 

ogólne wnioski i wskazano potencjalne zagrożenia, jakie niesie za sobą 

wprowadzony EZŁ m.in: 

 Większa dbałość o klimat, środowisko oraz przechodzenie na 

biogospodarkę jest nieuniknione, aby przeciwdziałać postępującym 

zmianom klimatycznym. Biorąc pod uwagę globalne zasady 

gospodarowania i prowadzenia produkcji, Europa jest pionierem 

jeśli chodzi o wprowadzanie założeń i zasad mających na celu 

ochronę środowiska. Niestety może to skutkować ograniczeniem 

produkcji rolniczej w Europie, w Polsce i tym samym województwie 

warmińsko-mazurskim. 

 Polskie rolnictwo jest i tak konkurencyjne jeśli chodzi o dbałość o 

środowisko i nakładanie kolejnych ograniczeń na naszych rolników 

może skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa żywnościowego 

kraju, a w szerszym ujęciu także Europy. Natomiast zachowanie 

bezpieczeństwa żywnościowego powinno być jednym z  priorytetów 

EZŁ. 

 Rolnictwo jest tzw. „odkurzaczem środowiska”, pochłania duże 

ilości CO2, a tym samym produkuje żywność, co sprawia że 

produkcja jest obiegiem zamkniętym i nie należy w nim mocno 

ingerować w kolejne zmniejszenia emisji, w związku z czym należy 

dołożyć starań, aby rolnicy nie rezygnowali z prowadzenia 

produkcji. 

 W nowej polityce zanotowano drastyczną redukcję nakładów na 

PROW, co niesie za sobą zagrożenie osłabieniem tempa 

modernizacji gospodarstw, co nie wpłynie korzystnie na 

zmniejszenie emisji gazów, bo jak wiadomo postęp technologiczny 

wpływa korzystnie na środowisko. 

 Obawy rodzą mające obowiązywać od 2023 roku ekoschematy i ich 

wpływ na produkcję rolniczą, a także efektywność wykorzystania 

środków przeznaczonych na te działania. 



 Skromny budżet na badania naukowe, inwestycje i transfer wiedzy, 

który jest niezbędny dla osiągnięcia celów EZŁ. 

 Propozycje wprowadzane przez Plan Strategiczny WPR dla Polski 

niesie ryzyko utraty konkurencyjności polskiego rolnictwa w 

dłuższym okresie czasu. 

 W Polsce i w województwie warmińsko-mazurskim istnieje duże 

prawdopodobieństwo utrzymania się produkcji zbóż, roślin 

oleistych, strączkowych i mleka, natomiast nie wiadomo na jakich 

zasadach będą one mogły być prowadzone, jaka będzie wydajność i 

ostateczna cena sprzedaży. 

 Zdaniem zgromadzonych za mało jest debat na temat Planu 

Strategicznego WPR w Polsce i jego wpływu na produkcję i jej 

opłacalność – brakuje informowania społeczeństwa o potencjalnych 

zagrożeniach jakie niesie za sobą ograniczanie produkcji rolniczej 

na skutek konieczności przestrzegania założeń EZŁ i nowej unijnej 

Wspólnej Polityki Rolnej. 

 Potrzeba wsparcia politycznego dla całego sektora rolniczego  

 Strona polska musi mieć duży udział w kreowaniu Wspólnej Polityki 

Rolnej. 

Podsumowując Europejski Zielony Ład jest szansą na wzmocnienie 

ochrony środowiska i przeciwstawienie się obecnie obserwowanym 

zmianom klimatycznym, jest jednak jednocześnie zagrożeniem dla 

opłacalności prowadzenia produkcji na dotychczasowym poziomie w 

gospodarstwach rolnych, przede wszystkim towarowych, które w większości 

odpowiadają za bezpieczeństwo żywnościowe w regionie, w kraju i całej 

UE. 

Jeśli są Państwo zainteresowani tematyką konferencji dodatkowe 

informacje można uzyskać poprzez kontakt z partnerami realizującymi 

operację opisaną w tym materiale informacyjnym: 

 

1.Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Towarowa 1, 10-410 Olsztyn, 

www.wmirol.org.pl  

 

2. Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Południowa Warmia”,  

Łajsy 3, 11-036 Łajsy, www.poludniowawarmia.pl 

 

3. Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  

ul. Towarowa 9/15 Olsztyn, www.agroplus.pl 

http://www.wmirol.org.pl/
http://www.poludniowawarmia.pl/


– Czym się zajmuje i w jaki 

sposób zostać partnerem? 

 

Zadaniem Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich 

(KSOW), jest wspieranie 

wypełniania celów 

określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). 

Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój 

obszarów wiejskich. Na strukturę składają się: jednostka centralna tj. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie oraz 

jednostki regionalne – w województwie warmińsko-mazurskim 

zlokalizowane w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

Warmińsko-Mazurski Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą  

w Olsztynie w zakresie Sieci na rzecz innowacji (SIR). Sieć na rzecz 

innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (tzw. SIR) powstała w celu 

zapewnienia efektywnego upowszechniania wiedzy i doświadczeń we 

wdrażaniu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W ramach sieci 

realizowane są działania z zakresu aktywizacji potencjalnych partnerów 

współpracy na rzecz innowacji, mające na celu podnoszenie wiedzy  

i umiejętności w zakresie zarządzania projektami badawczo-wdrożeniowymi 

oraz upowszechniającymi wyniki prac badawczo-wdrożeniowych. Krajowa 

Sieć Obszarów Wiejskich ma wyznaczone cele działania i tematy zgodne  

z priorytetami PROW na 2014-2020. Założenia KSOW są realizowane przy 

pomocy dwuletnich planów działania. W ramach planu działania po 

ogłoszeniu konkursu partnerzy KSOW składają wnioski na realizację 

różnych operacji obejmujących swoim zasięgiem kraj, kilka województw 

lub pojedyncze województwa, powiaty czy gminy. Każdy może zostać 

partnerem KSOW (instytucje, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, osoby 

fizyczne) i ubiegać się o środki na realizację swojego pomysłu 

nakierowanego na szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich w określonych 

przez KSOW ramach. Z pomocą środków Unii Europejskiej w ramach 

Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 

PROW na lata 2014-2020 co roku realizowane są operacje przyczyniające 

się do rozwoju terenów wiejskich zarówno województwa warmińsko-

mazurskiego jak i całego kraju.  

Więcej na temat tego jak zostać partnerem KSOW oraz o tym, jakie 

operacje mogą być realizowane w ramach Sieci można się dowiedzieć na 

stronie internetowej www.ksow.pl lub na stronie Sekretariatu Regionalnego 

KSOW pod adresem: www.warminsko-mazurskie.ksow.pl 

 

http://www.ksow.pl/
http://www.warminsko-mazurskie.ksow.pl/

