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Zmiana nazwy ma pomóc otworzyć się na nowych członków

Zapadły kluczowe decyzje
21 czer wca podczas zjazdu w Warszawie delegaci jednogłośnie zdecydowali,
że Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych przekształci
się w Polską Federację Rolną (PFR).

Będzie nowe otwarcie
Szef Federacji zwraca uwagę, że kluczową zmianę udało się wypracować
przy wsparciu całej organizacji i to
– jak przekonuje – jest największym
sukcesem. – Cieszę się, że w tak
ważnej sprawie zapanował konsensus. Mam nadzieję, że zmiana nazwy
pozwoli na nowe otwarcie, a co za
tym idzie przyniesie tak oczekiwane
wzmocnienie roli i znaczenia gospodarstw towarowych w Polsce – tłumaczy Mariusz Olejnik. W podobnym
tonie wypowiada się także Tomasz
Zdziebkowski, przewodniczący rady
Federacji, który o zmianę nazwy zabiegał od kilku lat. – Wreszcie się udało
i z tego trzeba się cieszyć – tłumaczy.
Z pewnością nie bez znaczenia był
fakt, że zjazd odbywał się w gmachu
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. – Zależy nam na tym, aby budować konstruktywny dialog z resortem
rolnictwa. Chcemy brać czynny udział
w konsultowaniu zmian prawnych
i mieć wpływ na to, jak zmienia się
polskie i europejskie rolnictwo. Deklarujemy nasz wkład merytoryczny,
jednak na par tnerskich zasadach
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– Dlaczego zmieniliśmy nazwę?
Chcemy iść z duchem czasu i odpowiadać na potrzeby naszych członków,
a także tych, którzy dopiero zamierzają z nami współpracować. Nowa nazwa
jest nie tylko krótsza i łatwiejsza do
zapamiętania, ale przede wszystkim
bardziej „pojemna”, co pozwoli szerzej otworzyć się nie tylko na duże
gospodarstwa, ale również te średniej
wielkości – tłumaczy Mariusz Olejnik,
prezes Polskiej Federacji Rolnej. Zastrzega, że oficjalnie zmiana nazwy
wejdzie w życie dopiero po akceptacji
przez KRS, jednak to „czysta formalność”. – Chciałbym podkreślić, że
zmiana nazwy nie pociągnie za sobą
negatywnych konsekwencji prawnych,
ponieważ działamy na zasadzie kontynuacji – podkreśla prezes Olejnik.

Zanim przeprowadzono jawne głosowania, w serii tajnych głosowań udzielono m.in.
absolutorium zarządowi Federacji, a także wybrano do zarządu nowego członka
– Witolda Skrzypczaka (zastąpił tragicznie zmarłego Huberta Kuleszę)

– zastrzega prezes PFR. Głosowanie
w sprawie zmiany nazwy miało miejsce
w czasie tzw. części otwartej, gdy na
sali byli obecni goście, wśród których
znalazł się wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski i zastępca dyrektora
generalnego KOWR Jacek Malicki.
– Gratuluję odważnej decyzji. Krótsza nazwa rzeczywiście daje większe możliwości rozwoju. Na pewno
wszystkim będzie się dobrze kojarzyła
– skomentował Romanowski.

Sprawiedliwość dziejowa
Wiceminister pr zyznał, że chociaż towarowe rolnictwo w Polsce
ma ogromne znaczenie, zwłaszcza
w kontekście ekspor tu produktów
rolno-spożywczych (wytwarza znaczną
część rolniczego PKB), to w dyskusji
nad przyszłością nie można pomijać
rolników indywidualnych. – Nie zamierzamy zawracać kijem Wisły, żeby
cofać się w pewnych procesach, jednak pamiętajmy, że Zasób Własności
Rolnej Skarbu Państwa musi stwarzać
potencjał do rozwoju gospodarstw
rodzinnych. Szukamy najlepszych
rozwiązań, jednak zależy nam na
budowaniu sprawiedliwości społeczlogo przedsiębiorca rolny
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nej w kontekście tego, co działo się
na początku lat 90. – wyjaśnił Rafał
Romanowski. Polityk PiS wspomniał
także przymusowe odbieranie pr ywatnych gruntów rolnikom w latach
40. i 50. – Musimy brać pod uwagę
sprawiedliwość dziejową – zaznaczył.
Słowa wiceministra wywołały konsternację u części przedsiębiorców
rolnych siedzących na sali. – Co to
za opowieści? Przecież my nie odpowiadamy za komunistyczne grabieże
majątków, ani upadek PGR-ów. Wręcz
przeciwnie – to dzięki nam dziesiątki
tysięcy ludzi w całej Polsce znalazły
zatrudnienie w nowo powstałych
gospodarstwach. Najwyraźniej z politycznego punktu widzenia lepiej dziś
już o tym nie pamiętać – powiedział
z przekąsem jeden z rolników obecnych w gmachu MRiRW.

Kierunek do 2025 roku
Ważną częścią zjazdu delegatów
było głosowanie dotyczące przyjęcia
uchwały programowej będącej zbiorem ustaleń wypracowanych na wspólnych posiedzeniach zarządu i rady
Federacji w ostatnich kilku miesiącach. Przyjęta jednogłośnie uchwała
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dbałości o środowisko i dobrostan
zwierząt”. – Pełną treść uchwały
można znaleźć na stronie internetowej Federacji – mówi Grzegorz
Brodzik, wiceprezes PFR.

Nie wolno milczeć
W trakcie zjazdu oprócz delegatów
głos zabierali także goście, wśród
któr ych był m.in. Łukasz Zbonikowski, prezes zarządu Krajowego
Związku Rewizyjnego Rolniczych
Spółdzielni Produkcyjnych. Wyraził
zadowolenie z umieszczenia współpracy Federacji z KZRRSP jako jednego z punktów uchwały programowej.
Podkreślił, że kooperacja to klucz do
sukcesu w trudnych czasach, gdy
zarówno spółdzielcy, jak i gospodarstwa wielkotowarowe są w Polsce
dyskryminowane.
Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła
Mięsnego zwrócił z kolei uwagę,
że inicjatywa #HodowcyRazem,
w której pracach uczestniczy również Federacja, przynosi wymierne
efekty. – Udaje się forsować wiele
inicjatyw i oby tak dalej – mówił
Wierzbicki podkreślając, że aktualnie najważniejszym tematem jest
Europejski Zielony Ład i w związku
z tym należy być bardzo aktywnym
na forum krajowym i europejskim
poprzez blokowanie niekorzystnych
zmian. Entuzjazmu ze współpracy
nie kr ył również Jacek Zarzecki,
prezes Polskiego Związku Hodowców
i Producentów Bydła Mięsnego.
Zwrócił uwagę, że nadrzędnym celem jest doprowadzenie do tego, aby
wszystkie gospodarstwa zajmujące
się produkcją były wspierane, a nie
wyłącznie gospodarstwa będące
beneficjentami dopłat.
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wyznacza główne kierunki działania
Polskiej Federacji Rolnej w latach
2022-25. Wśród zadań wskazano
konieczność „wzmocnienia przekazu
społecznego na temat kluczowej
roli gospodarstw towarowych w obliczu groźby kryzysu żywnościowego
i energetycznego wywołanego wojną
w Ukrainie i zerwanymi łańcuchami
dostaw”.
Członkowie organizacji zadeklarowali, że są w stanie podejmować
inicjatywy pomocowe, np. poprzez
udostępnianie bazy magazynowej do przechowywania zapasów
strategicznych żywności. Poza tym
położono akcent na wzmocnienie
współpracy z MRiRW oraz KOWR
w sprawach dotyczących „prawnego i faktycznego funkcjonowania
dzierżawców i właścicieli rolnych”,
w tym wypracowanie zasad tworzenia ośrodków produkcji rolniczej
i przeprowadzania przetargów na
nie. Ważne ma być również „podjęcie działań ukierunkowanych na
stabilizację zasad funkcjonowania
towarowych gospodarstw rolnych
(niezależnie od formy prawnej, w jakiej prowadzą działalność) w oparciu
o istniejący stan faktyczny i prawny”.
W kolejnych latach ogromną rolę ma
odgrywać „wspieranie kontynuacji
i nowych inicjatyw związków regionalnych zmierzających do współpracy
lokalnej z mniejszymi rolnikami i ich
organizacjami”, a także „pozyskanie
środków finansowych na komunikację medialną pokazującą społeczeństwu znaczenie gospodarstw
i pr zedsiębiorstw zr zeszonych
w związkach regionalnych będących
członkami Federacji i ich otoczenia
społeczno-gospodarczego, a także
standardy prowadzonych przez nie
produkcji w obszarze technologii,

Krzysztof Zacharuk
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