
Postulaty rolników ekologicznych 
w sprawie Wspólnej Polityki 

Rolnej

Robert Kuryluk – rolnik ekologiczny, 
woj. lubelskie



Spotkania rolników - konsumentów

• Spotkanie rolników z członkami Koalicji Żywa 
Ziemia - Janowica, listopad 2018

• Seminarium Dobre Żniwa – Grzybów, marzec 
2019

• Spotkanie Rolników – Ambasadorów –
Sarnaki, wrzesień 2019

• Indywidualne rozmowy z rolnikami 
ekologicznymi



Postulaty - Zalety Wspólnej Polityki Rolnej 
do 2020r.

• Otwarte granice dla przepływu towarów i usług 
wewnątrz wspólnoty europejskiej;

• Podwyższenie poziomu życia rolników;
• Łatwiejszy dostęp do żywności ekologicznej dla 

konsumentów;
• Dotacje dla rolników;
• Odszkodowania klęskowe;
• Obowiązek etykietowania żywności, co ma pewne 

przełożenie na jakość żywności;
• Polepszenie jakości produkcji roślinnej w rolnictwie 

ekologicznym;



Postulaty - Wady Wspólnej Polityki Rolnej 
do 2020r.

• Przerośnięta biurokracja;
• Brak ograniczeń powierzchniowych dla dotacji obszarowych ;
• Brak praktycznych ułatwień dla tzw. przetwórstwa farmerskiego (na poziomie 

gospodarstwa rolnego);
• Przepisy sanitarne niesprzyjające  przetwórstwu na poziomie gospodarstwa;
• Brak praktycznej ochrony wspólnotowego rynku przed napływem taniego 

towaru ze wschodu;
• Zanikanie pogłowia  zwierząt – szczególnie w gospodarstwach ekologicznych;
• Degradacja gleb jako skutek braku materii organicznej;
• Sztuczne regulowanie produkcji;
• Dotacje wypłacane do ha (niewłaściwe wsparcie gospodarstw ekologicznych);
• Postępująca koncentracja ziemi;
• Wyraźny spadek jakości żywności;
• Wyraźny spadek bioróżnorodności w rolnictwie;
• Pogorszenie jakości pasz dla zwierząt;
• Za małe wsparcie dla rolnictwa ekologicznego;



WPR po 2020r 
- Oczekiwania rolników ekologicznych  

• Dotacje zależne od oddziaływania na środowisko;
• Określenie górnych pułapów powierzchniowych przy dotowaniu 

gospodarstw;
• Skuteczna ochrona rolników europejskich przed napływem 

taniego towaru spoza UE;
• Zamówienia publiczne na żywność ekologiczną lokalną;
• Premiowanie gospodarstw ze zrównoważoną produkcją roślinną 

i zwierzęcą; 
• Premiowanie gospodarstw z przetwórstwem tzw. farmerskim i ze 

sprzedażą bezpośrednią produktów;
• Premiowanie gospodarstw aktywnie uczestniczących w systemie 

edukacji rolnictwa ekologicznego;
• Promowanie żywności ekologicznej w szkołach;
• Zminimalizowanie biurokracji;



Różnice w postulatach –
rolnicy ekologiczni / rolnicy konwencjonalni

Uzależnienie płatności 
od oddziaływania na 
środowisko

Zwiększenie dotacji 
i interwencji na 
rynkach rolnych



Dziękuję za uwagę.
Ekologiczne Gospodarstwo Rolne 

Mariusz Robert Kuryluk
kuryluk.ekoland@gmail.com

tel. 602 182 627


