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W trakcie dyskusji pojawiało się wiele tematów dotyczących 
aktualnych problemów, a także planów na przyszłość. Domi-
nowały opinie, aby jak najwięcej spraw rozwiązywać poprzez 
konstruktywny dialog. – Zawsze opowiadam się za merytorycz-
ną rozmową, jednak partnerstwo musi być po obu stronach 
– tłumaczył Mariusz Olejnik, prezes FZPDiWR. Podkreślał, że 
najwięcej spornych kwestii dotyczących dzierżaw występuje 
w kontaktach z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, 
którego pracę nadzoruje MRiRW. – Im więcej ze strony urzęd-
ników zrozumienia dla problemów i obaw zgłaszanych przez 
dzierżawców, tym lepiej dla wszystkich. Kluczowe jest dobre, 
gospodarskie podejście – zaznaczył Olejnik. 

Powrót do korzeni
W trakcie posiedzenia padło wiele pomysłów na temat 

rozwoju Federacji i planów na przyszłość. Jednym z postula-
tów jest zmiana nazwy organizacji, aby była krótsza i lepiej 
odpowiadała aktualnym wyzwaniom. Głównym orędownikiem 
takiego rozwiązania jest Tomasz Zdziebkowski, prezes Gru-
py Top Farms, a od niedawna także przewodniczący rady 
Federacji. – Zmiana nazwy jest konieczna, jednak musi  
z czegoś wynikać. Wszyscy powinniśmy wrócić do początku, 
do korzeni i zadać sobie pytanie po co to wszystko robimy, 
na jakim rolnictwie nam zależy? – stwierdził Zdziebkowski. 
Zwrócił uwagę, że kluczem do sukcesu jest budowanie 
pewnej wspólnoty. – Mamy strategiczną myśl, aby w polskim 
rolnictwie działo się dobrze i jako przedsiębiorcy rolni musimy 
dążyć do forsowania zmian, które są właściwe zarówno dla 
naszych firm, ale również Polski – dodał. Podczas spotkania 
podkreślono pełną apolityczność Federacji i jej otwartość na 
współpracę z innymi organizacjami branżowymi.  

Otwarci na współpracę
Dyskusja nad strategią i kierunkami działania FZPDiWR 

dotyczyła przede wszystkim konieczności poprawy komunika-
cji zewnętrznej. Wiele udało się w tej kwestii zrobić, jednak 
potrzebne są kolejne, zdecydowane ruchy. Okazało się, że 
konkretne działania są w planach, jednak niezbędne są 
dodatkowe środki finansowe. – Stabilna sytuacja finansowa 
organizacji to podstawa – podkreślano zwracając przy tym 
uwagę, że z roku na rok ze składkami jest coraz gorzej, bo 
wielkoobszarowych gospodarstw ubywa. To efekt polityki 
rządu, która premiuje mniejsze podmioty. Właśnie dlatego po-
jawił się pomysł, aby do związków regionalnych wchodzących  
w skład Federacji zapraszać większych rolników indywidualnych, 

a także nowe podmioty, które powstają po podziale dużych go-
spodarstw. – Problemy rolników mających 200 czy 300 hektarów  
są dziś podobne do tego, z czym muszą na co dzień radzić 
sobie gospodarstwa liczące grubo ponad 1000 hektarów  
– mówił Hubert Kulesza, prezes Związku Pracodawców Rol-
nych w Poznaniu i członek zarządu Federacji. – Zielony Ład 
może rozjechać nas wszystkich, dlatego gorąco namawiam 
do tego, aby zapraszać do naszego grona rolników indywidual-
nych, którzy myślą w podobny sposób – dodał. – Jeżeli chce-
my przyciągać rolników indywidualnych, musimy coś im za-
oferować. Powinniśmy zapraszać do współpracy wszystkich, 
którzy podzielają nasze obawy co do przyszłości rolnictwa  
w kontekście szykowanych zmian – zauważył Andrzej Oko-
niewski, wiceprezes Związku Pracodawców i Producentów 
Rolnych w Łodzi, a jednocześnie członek rady Federacji. 

Czas na konferencję
Podczas posiedzenia w Baranowie padła propozycja zor-

ganizowania jeszcze w tym roku ogólnopolskiej konferencji 
lub cyklu konferencji pod roboczym tytułem „Biologizacja. 
Technologia. Współpraca”. Ma to być pierwszy krok do 
większego otwarcia Federacji na zewnątrz. Kontynuację 
dyskusji w tym zakresie zaplanowano na 13 stycznia. Po-
jawiła się także wstępna propozycja zwołania nadzwyczaj-
nego zjazdu pod koniec marca br. To właśnie wtedy może 
zostać przyjęta strategia działania na kolejne miesiące  
i lata, a także np. zmiana nazwy organizacji. 
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Ważna dyskusja nad strategią i kierunkami działania

Jest potrzebna 
większa siła przebicia

Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych deklaruje 
swoją otwartość i liczy na lepszą współpracę ze strony resortu rolnictwa pod 
nowym kierownictwem niż miało to miejsce za czasów Grzegorza Pudy – oto jeden  
z wniosków po wspólnym posiedzeniu zarządu i rady Federacji, do którego doszło 
2 grudnia w Baranowie k. Poznania. 

W dyskusji nad strategią i kierunkami działania Federacji 
ZPDiWR podkreślono, że ważnym zadaniem jest określenie 
nowego systemu wysokości składek członkowskich  
i znalezienie dodatkowego finansowania, aby zwiększyć budżet


