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Wcześniej, mimo licznych apeli  
w tej sprawie, niewiele się działo. 
Dlaczego? Kolejnym dyrektorom ge-
neralnym KOWR (od 1 września 2017 r.  
było ich pięcioro) niezbyt chciało 
się wchodzić w otwartą dyskusję, 
ponieważ to zawsze niesie za sobą 
pewne ryzyko. Co prawda Rada 
Społeczna przy centrali nie może nic 
nakazać kierownictwu KOWR-u, ale 
składa się z osób, które reprezentują 
większość środowiska rolniczego 
i nie wolno lekceważyć jej opinii. 
Wiele złego w kwestii dyskusji nad 
problemami polskiego rolnictwa 
zrobiła także pandemia, która na 
długo zablokowała możliwość oso-
bistych spotkań.

Reasumpcji nie było
Na szczęście 20 stycznia doszło 

do przełomu i w trakcie posiedze-
nia Rady Społecznej działającej 
przy dyrektorze generalnym KOWR 
przegłosowano regulamin pracy  
(w formie zarządzenia szefa KOWR), 
a także wybrano prezydium. Prace 
nowego gremium mają się skupić 
przede wszystkim na gospodaro-
wania gruntami rolnymi Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

W trakcie posiedzenia wprowa-
dzono niewielkie zmiany w pier-
wotnym tekście regulaminu, t j . 
poszerzono skład o dodatkowego 
członka KRIR (z jednego do dwóch), 
a także poszerzono skład prezydium 
Rady z trzech do pięciu osób. W dro-

dze kompromisu ustalono także, że  
w prezydium reprezentowane będą 
wszystkie grupy zawodowe.  Po 
jednym przedstawicielu będą miały 
izby, rolnicy indywidualni, pracow-
nicy rolnictwa, rolnicze spółdzielnie 
produkcyjne i osoby prawne.

W wyniku głosowania ustalo-
no następujący skład prezydium: 
Wiktor Szmulewicz (Krajowa Rada 
Izb Rolniczych) – przewodniczący, 
Mariusz Olejnik (Polska Federacja 
Rolna) – wiceprzewodniczący, Łu-
kasz Zbonikowski (KZR Rolniczych 
Spółdzielni Produkcyjnych) – wice-
przewodniczący, Marek Duszyński 
(Związek Zawodowy Rolnictwa Sa-
moobrona) – wiceprzewodniczący 
oraz Krzysztof Kaźmierczyk (Związek 
Byłych Pracowników PGR) – wice-
przewodniczący.

Od osób obecnych na posiedzeniu 
Rady udało nam się dowiedzieć, że 
wybór członków prezydium przebiegał  
w nerwowej atmosferze (potwierdzi-
liśmy to w trzech źródłach). Wszystko 
za sprawą tego, że na posiedze-
niu Rady Społecznej nie pojawił się 
przedstawiciel NSZZ RI „Solidarność”.  
Z opinii prawników obecnych podczas 
posiedzenia wynikało jednoznacznie, 
że nie można zgłaszać kandydatur 
osób, których nie ma na sali. Taka 
sytuacja miała zdenerwować dyrek-
tora generalnego KOWR Waldemara 
Humięckiego, który domagał się 
ponownego głosowania twierdząc,  
że w prezydium musi być przedstawi-

ciel „Solidarności”. – Przez moment zro-
biło się bardzo nieprzyjemnie – zdradza 
nam jeden z uczestników spotkania. 

Ostatecznie znanej z sejmowych 
głosowań reasumpcji nie było, ponie-
waż wszyscy obecni na sali, włącznie 
z działem prawnym, potwierdzili 
prawidłowość dokonanego wyboru 
prezydium. 

Chcą zmienić zarządzenie
Warto wspomnieć, że jednym  

z punktów posiedzenia Rady Społecz-
nej była dyskusja nad powrotem do 
zarządzenia nr 105/2020/Z dyrektora 
generalnego KOWR i jednocześnie re-
zygnacja z zarządzenia nr 74/2022/Z 
(chodzi o dzierżawę państwowych 
gruntów). Większość uczestników 
dyskusji opowiedziała się za tym, 
aby pozostawić obowiązujące za-
rządzenie, które zmieniło poprzednie  
w kwestii wnioskowania o moż-
l iwość przedłużenia dzierżawy  
z 12 na 24 miesiące przed zakończe-
niem umowy oraz wydłużenia i ujed-
nolicenia możliwości dzierżawienia 
gruntów od 8 do 12 lat. Ostatecznie 
uzgodniono, że dyrektor generalny 
prześle ewentualną propozycję 
zmiany zarządzenia Radzie w celu 
zaopiniowania.

Wiktor Szmulewicz, nowo wybrany 
przewodniczący Rady Społecznej 
poinformował, że robocze spotkanie 
odbędzie się szybko, bo w ciągu 2-3 
tygodni, czyli jeszcze w lutym. 

Krzysztof Zacharuk

Podczas posiedzenia w siedzibie KOWR doszło do małego zgrzytu  

Wybrano prezydium Rady
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który przy każdej okazji deklaruje otwartość na 
dialog ze środowiskiem rolniczym, na szczeblu ogólnopolskim miał z tym wyraźny 
problem. Dopiero po ponad 5 latach od powstania instytucji, udało się przyjąć 
regulamin pracy i wybrano prezydium Rady Społecznej przy centrali KOWR.
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