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Europejski Zielony Ład (EZŁ)

Jednym z priorytetów dla KE jest EZŁ– strategia gospodarczo-społeczna, 

która zakłada zmianę gospodarki UE na neutralną klimatycznie.

Strategia ta zapisana została w Komunikacie Komisji Europejskiej do 

Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Komitetu Ekonomiczno-

-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu.

Komunikat ten stawia wiele wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem 

we wszystkich obszarach polityki oraz gospodarki. Ma on pomóc przekształcić UE w nowoczesną, 

zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę:

❖która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto

❖w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów

❖w której żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle.

Ponadto jednoznacznie wskazuje, że wszystkie działania i polityki będą musiały przyczyniać się do 

realizacji założeń EZŁ, a tym samym zostać w taki sposób zmienione/zweryfikowane, aby móc w 

perspektywie 2030 i 2050 zrealizować zakładane cele.



Europejski Zielony Ład - cd

❖ Jednym z głównych filarów EZŁ jest ambicja "zero zanieczyszczeń”

❖ EZŁ wskazuje na konieczność przyjęcia bardziej ambitnych celów klimatycznych na lata 2030 i 2050

m.in. aby osiągnąć neutralność klimatyczną.

❖ EZŁ zakłada stworzenie sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku 

systemu żywnościowego (od pola do stołu).

❖ Nowy plan działania dotyczy również gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Plan ten będzie obejmował politykę „zrównoważonych produktów” mającą na celu 

wspieranie projektowania pod kątem obiegu zamkniętego wszystkich produktów. 

❖ EZŁ zakłada dostarczanie czystej, przystępnej cenowo i bezpiecznej energii. 

❖ EZŁ wskazuje, że w wyniku zmiany klimatu lasy są coraz mocniej zagrożone –

należy poprawić jakość obszarów leśnych  i zwiększyć ich powierzchnię.



Europejski Zielony Ład - cd

❖ Zrównoważona polityka produktowa ma doprowadzić do znacznego ograniczenia odpadów.

❖ Przyspieszenie przejścia na zrównoważoną i inteligentną mobilność.

❖ Nowe technologie, trwałe rozwiązania i innowacje mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów EZŁ,

a instrumenty dostępne w ramach programu „Horyzont Europa” będą wspierać finansowo badania

naukowe i innowacje.

❖ Aktywizacja szkolenia i kształcenia.

❖ Cele EZŁ powinny być realizowane na zasadzie współpracy 

społeczeństwa, sektora produkcji, władz, itp. 

❖ Ważną rolę ma również współpraca międzynarodowa –

UE chce pełnić rolę lidera w dziedzinie ochrony środowiska i klimatu.

❖ Ekologizację UE ma wspierać polityka handlowa.



W latach 2020-2021 w ramach realizacji założeń EZŁ, zostały 

opublikowane/zainicjowane m.in. poniżej wymienione 

strategie/komunikaty/plany/inicjatywy, z których dwie pierwsze 

są szczególnie powiązane z sektorem rolnym:

❖ Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego 

COM(2020)381 (prace w Polsce koordynuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) (dalej: F2F)

❖ Plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej COM(2021) 141 (prace w Polsce koordynuje MRiRW)

❖ Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia COM(2020) 380 (prace w Polsce 

koordynuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska)

❖ Strategia UE na rzecz ograniczenia emisji metanu COM(2020) 663 (prace w Polsce koordynuje Ministerstwo KiŚ)

❖ Nowa strategia UE w zakresie przystosowania się do zmian klimatu COM(2021) 82 (prace w Polsce koordynuje Ministerstwo 

KiŚ)

❖ Plan działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń: „W kierunku zerowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby” 

COM(2021) 400 (prace w Polsce koordynuje Ministerstwo KiŚ)

❖ Plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy 

COM(2020) 098 (prace w Polsce koordynuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii) 



❖ Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności COM(2020) 667 (prace w Polsce 

koordynuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii)

❖ Wniosek ustawodawczy dotyczący 8 programu działań w zakresie środowiska COM(2020) 652 

(prace w Polsce koordynuje Ministerstwo KiŚ).

❖ Nowa strategia leśna UE 2030 COM(2021)572 (prace w Polsce koordynuje Ministerstwo KiŚ)

❖ Europejski Pakt na rzecz Klimatu COM(2020)788 (prace w Polsce koordynuje Ministerstwo KiŚ)

❖ Pakiet „Gotowi na 55” COM(2021)550. Unijni ministrowie środowiska i zmiany klimatu spotkali się na 

nieformalnym spotkaniu zorganizowanym przez prezydencję słoweńską 20–21 lipca 2021 r., aby wymienić 

poglądy na temat tego pakietu (prace w Polsce koordynuje Ministerstwo KiŚ).

❖ 17 listopada 2021 r. KE opublikowała nową Strategię na rzecz ochrony gleb 2030 Korzyści ze zdrowych 

gleb dla ludzi, żywności, przyrody i klimatu COM(2021) 699 (prace w Polsce koordynuje Ministerstwo 

KiŚ)

W latach 2020-2021 w ramach realizacji założeń EZŁ, zostały 

opublikowane/zainicjowane m.in. poniżej wymienione 

strategie/komunikaty/plany/inicjatywy - powiązane z sektorem 

rolnym - cd



EZŁ - wyzwaniem dla rolnictwa

W dniu 29.10.2021 r. na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisarz Unii Europejskiej 

do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski przestawił informacje na temat „Europejski Zielony Ład –

szansą dla polskiego i europejskiego rolnictwa”. Wskazał on:

I. cele EZŁ są to cele polityczne ustalone na poziomie całej UE;

II. mają być osiągane nie przymusem, tylko zachętami dla rolników – cele EZŁ nie stanowią żadnego

przymusu wobec rolników;

III. w programie rolnym z 2019 r. jest prawie cała „Strategia od pola do stołu” - wsparcie dla gospodarstw

ekologicznych, krótkie łańcuchy dostaw, wsparcie dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych, zielone

rolnictwo, dobrostan zwierząt, słynny program krowa plus. To jest wybór drogi, która jest bardzo dobra dla

polskiego rolnictwa, dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych;

IV. „zadbałem o to, żeby zarówno w „Strategii od pola do stołu”, jak i w „Strategii bioróżnorodności” zostało

zapisane, że w realizacji strategii musi być wzięty pod uwagę różny punkt wyjścia.”. Kraje zachodniej

części Unii mają najwyższe wskaźniki emisji z hektara przy średniej 2,5 tony z hektara. Polska – ok. 2 ton.

Zapis przebiegu posiedzenia: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=RRW-85 (od str. 38)



EZŁ - wyzwaniem dla rolnictwa

Podczas posiedzenia Senackiej Komisji RiRW, które odbyło się 21.01.2022 r. komisarz Wojciechowski wskazał, 

że Europejski Zielony Ład to projekt polityczny, w którym nie ma paragrafów, punktów i podpunktów, bo te 

zawarte są w Planach Strategicznych WPR.

Komisarz zaznaczył, że EZŁ w rolnictwie największe wymagania stawia przed krajami Europy Zachodniej, w 

której jest największa intensyfikacja produkcji rolnej. Zwrócił też uwagę, że w ciągu ostatnich 10 lat ubyło w Unii 

Europejskiej około 4 mln gospodarstw, a EZŁ ma temu przeciwdziałać.

Komisarz wskazał również, że tyle będzie EZŁ ile będą zawierały go Plany Strategiczne WPR.

Więcej informacji: https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,193,1,komisja-rolnictwa-i-rozwoju-wsi.html

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zielony-lad--szanse-i-zagrozenia-dla-polskiego-rolnictwa



Wskaźniki do realizacji 

założeń EZŁ w ramach 

PS WPR

❖ Włączanie EZŁ do planów strategicznych WPR na lata 2023-2027 

– to jeden z celów KE (zob. Zalecenia dla państw członkowskich 

w sprawie ich planów strategicznych dotyczących wspólnej polityki rolnej COM(2020) 846)

❖ Państwa członkowskie zostały proszone o ustalenie precyzyjnych wartości krajowych w

odniesieniu do poszczególnych celów EZŁ.

❖ Wartości krajowe będą stanowić przełożenie wspólnych ambicji celów EZŁ na konkretne aspiracje na

szczeblu krajowym. Zgodnie z COM(2020)846 „Precyzyjne wartości krajowe należy ustalić

z uwzględnieniem wysiłków poczynionych w ostatnich latach, obecnej sytuacji i potencjału

poprawy oraz specyficznej sytuacji każdego państwa członkowskiego. W stosownych

przypadkach państwa członkowskie powinny zapewnić spójność z istniejącymi już krajowymi

strategiami lub celami wynikającymi z innych instrumentów planowania i zobowiązań prawnych.”.



Wyzwania w zakresie:

❖ Zmniejszenia stosowania pestycydów chemicznych o 50% oraz stosowania niebezpiecznych pestycydów 

o 50%.

❖ Zmniejszenia strat składników pokarmowych o co najmniej 50%, i ograniczenia stosowania nawozów o 

co najmniej 20%, przy jednoczesnym zapewnieniu, że nie doszło do pogorszenia żyzności gleby.

❖ Przeznaczenia do 2030 r. co najmniej 25% gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne.

Są w szczególności wyzwaniami dla hodowców i nasienników – bo przecież od nasion zaczyna się 

wszystko.

ZAPEWNIENIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

(DOT. STRATEGII „OD POLA DO STOŁU” - cele realizujące 
założenia EZŁ)



I. Zmiany klimatu powodują:

❖ trudny do przewidzenia przebieg zimy,

❖ okresy suszy lub wysokich temperatur.

II. Odpowiedzią na zmiany klimatu są:

❖ nowe odmiany roślin uprawnych (odporne na stresy abiotyczne i biotyczne) oraz

❖ właściwy dobór odmian w zależności od regionu lub gatunków roślin uprawnych o większym 
potencjale.

Racjonalne wykorzystanie odmian roślin uprawnych pozwala odpowiedzialnie korzystać z środków produkcji 
takich jak nawozy czy pestycydy.

ZAPEWNIENIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

(DOT. STRATEGII „OD POLA DO STOŁU” - cel realizujący 

założenia EZŁ)



Nasiennictwo:

wykorzystanie materiału siewnego odmian rekomendowanych do uprawy w systemie Porejestrowego 

Doświadczalnictwa Odmianowego COBORU znacząco przybliża rolników do celów redukcyjnych w 

zakresie zmniejszenia stosowania pestycydów i nawozów, decydując o opłacalności i powodzeniu upraw.

Dotychczasowe nasze działania w zakresie hodowli roślin i doświadczalnictwa przybliżają nas do 

spełnienia wyzwań, jakie stawia nam Europejski Zielony Ład.

ZAPEWNIENIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

(DOT. STRATEGII „OD POLA DO STOŁU” - cel realizujący 

założenia EZŁ)



❖ Zależność Unii Europejskiej od przywozu roślinnego białka paszowego z państw trzecich jest

identyfikowana od kilku lat.

❖ Doskonalenie odmian roślin bobowatych i soi oraz upowszechnianie ich uprawy ma na celu ich

wykorzystywanie jako źródła białka paszowego alternatywnego dla importowanej śruty sojowej GMO.

❖ W państwach UE coraz powszechniej stosowane są programy i działania, które mają na celu

zwiększenie udziału rodzimego białka roślinnego w produkcji pasz i zmniejszenie uzależnienia od

importowanego białka roślinnego.

Uprawa soi i innych roślin 

bobowatych

w świetle założeń

Europejskiego Zielonego Ładu



❖ Zmniejszenie stosowania nawozów mineralnych.

❖ Stosowane w płodozmianie ograniczają choroby będące skutkiem utrzymywania powtarzanych w

latach monokultur.

❖ Ochrona bioróżnorodności.

❖ Są idealnym przedplonem pod każdą inną roślinę uprawną, wzbogacając glebę w azot, a plony

uprawianych po nich zbóż są wyższe i powtarzalne.

❖ Uprawa roślin bobowatych wpisuje się w realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu i Strategii

„Od pola do stołu” jednocześnie zwiększając ilość zrównoważonych praktyk w całym przemyśle rolno-

spożywczym.

Uprawa soi i innych roślin bobowatych

w świetle założeń

Europejskiego Zielonego Ładu – zalety



❖ Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje ustawa o oznakowaniu produktów jako wolnych od GMO, promująca

również krajowe źródła białka.

❖ Wiodącą rolę białka paszowego spełnia śruta sojowa, która pochodzi z soi GMO uprawianej głównie w

krajach obu Ameryk.

❖ pod uprawę genetycznie modyfikowanych roślin wykorzystywane są tereny rolnicze często powstałe

wskutek likwidacji pierwotnych lasów deszczowych.

❖ Transport na wiele tysięcy kilometrów pochłania znaczne ilości paliw kopalnych.

❖ system produkcji wolnej od GMO, w którym można wykorzystywać rodzime rośliny białkowe można

uznać za jak najbardziej prośrodowiskowy.

❖ Promowanie produkcji krajowej, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie krajowych źródeł białka,

którymi są m.in. rzepak oraz rośliny bobowate.

Uprawa soi i innych roślin bobowatych

w świetle założeń

Europejskiego Zielonego Ładu – GMO a środowisko



Więcej informacji na temat EZŁ:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorit

ies-2019-2024/european-green-deal_pl



Dziękuję za uwagę

PODSUMOWUJĄC: założenia EZŁ są bardzo ambitne, zwłaszcza w kontekście zaproponowanego krótkiego 

czasu na przeprowadzenie zmian - dlatego należy mieć na uwadze, aby podejmowane działania

nie zagroziły bezpieczeństwu żywnościowemu oraz nie obniżyły konkurencyjności polskiego rolnictwa


