
 
        

 

       Warszawa, dnia 19 maja 2022 r. 

 

 

Pan 

P. Frans Timmermans 

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej 

 

Pan 

Janusz Wojciechowski  

Komisarz ds. rolnictwa 

Komisja Europejska 

 

 

Szanowni Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Komisarzu 

 

mając na uwadze: 

− potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, 

− potrzebę rozwoju rolnictwa w kierunku Europejskiego Zielonego Ładu oraz realizacji 

długoterminowo strategii „od pola do stołu” w celu osiągnięcia bardziej zrównoważonego 

systemu żywnościowego,  

− konieczność zintensyfikowania działań prowadzonych przez rolników w celu 

przeciwdziałania zmianie klimatu, zapewnienia ochrony środowiska i zachowania 

bioróżnorodności, 

− potrzebę zapewnienia opłacalności i efektywności produkcji dla rolników w czasach 

wysokich cen nawozów i energii, 

− wieloletnie działania branży rolno-spożywczej w zakresie standaryzacji i certyfikacji 

rolnictwa zrównoważonego (np. Farm Sustainability Assessment – FSA, GlobalG.A.P. 

z dodatkiem FSA, Quality Assurance for Food Products, etc.), 

 

 

apelujemy do Komisji Europejskiej o: 



 
 

  

− stworzenie Planu działania na rzecz rozwoju rolnictwa zrównoważonego i zrównoważonej 

żywności w Unii Europejskiej (analogicznie do produkcji ekologicznej), 

− wprowadzenie na poziomie unijnym oznakowania „Produkt rolnictwa zrównoważonego” 

(analogicznie do produkcji ekologicznej), 

− zapewnienie możliwość dopłat ze środków unijnych do kosztów certyfikacji rolnictwa 

zrównoważonego dla rolników, 

− w pakietach legislacyjnych dotyczących zrównoważonego stosowania pestycydów 

i ochrony bioróżnorodności, uwzględnienie założeń strategii „od pola do stołu” oraz na 

rzecz bioróżnorodności proporcjonalnie i odpowiednio do warunków danego kraju 

członkowskiego. 

 

Uzasadnienie: 

 

W dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego UE integralnie powiązanego 

z działaniami w dziedzinie ochrony środowiska i klimatu, rolnictwo zrównoważone pozwoli na 

wzmocnienie odporności sektora rolnego oraz optymalizację produkcji rolniczej 

długoterminowo bez uszczerbku dla produkcji żywności. 

Rolnictwo zrównoważone jest bardzo dobrze dopasowane do potrzeb rolników (wielu już 

wdrożyło w swoim gospodarstwie zrównoważone praktyki rolne) oraz potrzeb konsumentów, 

na co wskazuje raport „Zrównoważona żywność w Polsce” opublikowany przez firmę 

Accenture i Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego w Polsce „ASAP” w czerwcu 

2021 r. Według wyników badania w ramach ww. raportu 76% Polaków uważa, że producenci 

żywności powinni korzystać z surowców pochodzących z upraw rolnictwa zrównoważonego 

a 82 % chciałoby, aby produkty rolnictwa zrównoważonego były dostępne i widoczne 

w sklepach.  

Produkcja ekologiczna odgrywa ważną rolę w transformacji zrównoważonego systemu 

żywnościowego, natomiast to rolnictwo zrównoważone umożliwia produkcję żywności na 

większą skalę oraz na jej specjalizację, co nie jest możliwe z wykorzystaniem modelu rolnictwa 

ekologicznego, ze względu na wysokie koszty produkcji takich gospodarstw. Warto pokreślić 

rolę gospodarstw, które chciałyby produkować w modelu rolnictwa zrównoważonego – 

z poszanowaniem dla klimatu i środowiska, natomiast z uwagi na model produkcji jest dla nich 

nieuzasadniona ekonomicznie decyzja przejścia na produkcję ekologiczną. Korzyści 

ekonomiczne, środowiskowe, ale również klimatyczne rolnictwa zrównoważonego powodują, 

https://rolnictwozrownowazone.pl/wp-content/uploads/2021/06/Raport_Zrownowazona_zywnosc-_w_Polsce_ASAP_Accenture.pdf


 
 

  

że powinno być ono wsparte unijnym Planem Działania. Wymogi rolnictwa zrównoważonego 

może spełnić zdecydowanie więcej rolników w Polsce i w całej Europie niż te dla rolnictwa 

ekologicznego. W rezultacie korzyści dla środowiska i klimatu będą większe dzięki wsparciu 

także tego modelu rolnictwa, a nie tylko rolnictwa ekologicznego.  

Ponadto, w pracach nad pakietami legislacyjnymi dotyczącymi zrównoważonego stosowania 

pestycydów i ochrony bioróżnorodności niezbędne jest to, aby pamiętać o różnych 

uwarunkowaniach państw członkowskich, np. mniejsze średnie zużycie środków ochrony 

roślin w Polsce niż w wielu krajach Europy Zachodniej.  

W naszej ocenie zdefiniowanie i wsparcie modelu rolnictwa zrównoważonego jest kluczowe 

w realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz zabezpieczenia wydajności produkcji 

rolnej, szczególnie mając na uwadze kryzys związany z wojną w Ukrainie. 

 

 

Z poważaniem 

 

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” 

 

 

 

Apel został poparty przez następujące organizacje: 

1. Krajowa Rada Izb Rolniczych 

2. Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych 

3. Związek Sadowników RP  

4. Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego 

5. Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pan Henryk Kowalczyk 

Wiceprezes Rady Ministrów 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

https://rolnictwozrownowazone.pl/o-nas/o-stowarzyszeniu/
http://www.krir.pl/
https://federacjarolna.pl/
https://www.polskiesadownictwo.pl/
https://kzpbc.com.pl/
http://ppzw.pl/

