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– Sytuacja jest trudna i nie ukry-
wam, że dla nas mało komforto-
wa – przyznaje Marek Froelich, 
prezes Izby Rolniczej w Opolu. 
Zawieszenie pracy rad społecznych 
spowodowało stan, w którym to 
samorząd rolniczy musiał wziąć na 
siebie ciężar rozwiązywania proble-
mów, jednak taka sytuacja nie może 
trwać w nieskończoność – słychać 
w izbach rolniczych. Właśnie 
dlatego w sierpniu i we wrześniu 
pojawiły się głosy, w których sze-
fowie lokalnych izb domagali się 
przywrócenia funkcjonowania rad 
społecznych, których pracę do od-
wołania zawieszono zarządzeniem 
dyrektora generalnego KOWR  
z 17 marca br. Decyzja – jak wy-
jaśniono w komunikacie – miała 
bezpośredni związek z pandemią 
koronawirusa; chodziło o ochronę 
zdrowia i bezpieczeństwo przedsta-
wicieli organizacji rolniczych oraz 
pracowników KOWR. 

Wielkopolska apeluje
14 września, gdy – jak myślało 

wiele osób, wirus znalazł się w od-
wrocie – Piotr Walkowski, prezes 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej, 
wystąpił do Krajowej Rady Izb 
Rolniczych o to, aby ta zwróciła się 
do KOWR o odwołanie marcowego 
zarządzenia nr 37/2020/Z. 

„Zdaniem samorządu rolniczego 
obecnie wprowadzone działania 
przeciwko rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa – SARS-CoV2 stano-
wią należyte zabezpieczenie zdro-
wia i bezpieczeństwa przedstawi-
cieli organizacji rolniczych i nie ma 
konieczności  dalszego zawieszania 
działalności rad. Środowisko rol-
nicze oczekuje dalszej możliwości 
konsultowania spraw związanych 
z gospodarowaniem nieruchomo-
ściami Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa, gdyż stanowi to 
element transparentnego działania 
KOWR, opartego między innymi 
na opiniach i osądach przedstawi-
cieli instytucji rolniczych” – napisał 
Walkowski. 

Druga fala wirusa
Zanim KRIR zdążyła na dobre 

zająć się tematem, przyszedł paź-
dziernik i lawinowo wzrosła liczba 
zakażeń. – W tej sytuacji zmiana 
zarządzenia nie jest brana pod 
uwagę – usłyszeliśmy w centrali 
KOWR. To oczywiście zrozu-
miałe, chociaż – jak podkreślają 

przedstawiciele organizacji rolni-
czych, z którymi rozmawialiśmy 
– trudno pogodzić się z faktem, że 
nie przygotowano alternatywnych 
rozwiązań, np. w postaci posiedzeń 
zdalnych w formie wideokonfe-
rencji. – Przecież weszło w życie 
zarządzenie dotyczące organizacji 
przetargów na dzierżawę przez 
internet. Analogicznie należało 
postąpić w przypadku rad spo-
łecznych, które mogłyby pracować  
on-line – tłumaczy Mariusz Olejnik, 
p.o. prezesa Federacji Związków 
Pracodawców – Dzierżawców 
i Właścicieli Rolnych. – Uważam, 

Organizacje rolnicze nie mają wpływu na decyzje podejmowane w KOWR

Pandemia zatrzymała dialog
Rady społeczne przy oddziałach terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które miały być panaceum 
na wszelkie sytuacje konfliktowe, nie działają od marca i nic nie zapowiada ich szybkiego odmrożenia.

Rada społeczna ds. gospodarowania gruntami rolnymi Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa, działająca przy centrali KOWR, funkcjonuje tylko na papierze
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że zablokowanie pracy rad na tak 
długi okres nie jest właściwym 
rozwiązaniem – dodaje Olejnik. 
Zgadza się z nim Hubert Kulesza, 
prezes Związku Pracodawców Rol-
nych w Poznaniu, który przyznaje, 
że problemów jest coraz więcej, 
chociażby z przetargami na ośrodki 
produkcji rolniczej. – Rada społecz-
na powinna zająć jasne stanowisko, 
tymczasem nie funkcjonuje w żadnej 
formie – zauważa.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy 
się, że taka sytuacja jest na rękę 
kierownictwu KOWR. Centrala 
miała mnóstwo zastrzeżeń do pracy 
rad, ponieważ organizacje rolnicze 
z różnymi problemami często bez-
pośrednio szły do ministra rolnic-
twa, który z kolei później strofował 
centralę. Powstał nawet wewnętrz-
ny raport, w którym szczegółowo 
przeanalizowano pracę rad, jednak 
niezbyt się spodobał i został szybko 
schowany do szuflady. – Panowie 
doszli do prostego wniosku: jeżeli 
nie ma rad społecznych, nie ma 
problemów i z niczego nie trzeba 
się tłumaczyć – wyjaśnia nam kuli-
sy zamieszania, chcący zachować 
anonimowość, pracownik KOWR. 

Gdy pojawiła się pandemia, nie-
mal natychmiast zamrożono rady, 
i to jeszcze przed oficjalną inau-
guracją ich drugiej kadencji. Nie 
wiadomo nawet, czy we wszystkich 
oddziałach terenowych KOWR 
dokończono procedury dotyczące 
powołań nowych członków. – Co 
do składu rad społecznych mam 
duże wątpliwości, bo coraz częściej 
zasiadają w nich osoby, które nie 
są bezpośrednio związane z pro-
dukcją rolniczą. Ten temat musi 
być szczegółowo przeanalizowany 
– postuluje Feliks Skotnicki, prezes 
Związku Przedsiębiorców Rolnych 
w Szczecinie.

Alergia na rozmowy
Co ciekawe, rada społeczna ds. 

gospodarowania gruntami rolnymi 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa działa również przy centra-
li KOWR, a raczej powinna działać 
zgodnie z zarządzeniem dyrektora 
generalnego z 30 maja 2019 r. „Po-

siedzenia rady zwołuje się w miarę 
potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
na kwartał” – czytamy w zarządze-
niu 51/2019/Z, pod którym podpisał 
się Grzegorz Pięta. Niestety, rada 
przez 1,5 roku spotkała się zaledwie 
trzy razy, i to w niewielkich odstę-
pach czasu. – To pokazuje stosunek 
KOWR do strony społecznej – ko-
mentuje Franciszek Nowak, prezes 
Polskiego Towarzystwa Rolnicze-
go, które jest jedną z 12 organiza-
cji mających prawo uczestniczyć 
w posiedzeniach rady przy centrali. 
– Będziemy domagali się zmiany sy-
tuacji, bo przecież koronawirus nie 
zablokował decyzji podejmowanych 
przez urzędników. Cały czas zapa-
dają rozstrzygnięcia, co do których 
mamy duże wątpliwości – dodaje. 
Jako tematy pilne wymienia zasa-
dy tworzenia ośrodków produkcji 
rolniczej. – To, co dzieje się w tej 
sprawie, nie napawa optymizmem 
– zauważa Nowak i jako przykład 
wymienia gospodarstwo w wielko-
polskich Raszewach. – Przy 19 du-
żych budynkach zostawiono jedynie 
ok. 47 hektarów gruntów, podczas 
gdy wcześniej gospodarowano na 
ponad 800 hektarach. Wiadomo, że 
ten, kto wydzierżawi całość, będzie 
uprawiał tylko ziemię, a obiekty 
będą stały puste, skazane na zruj-
nowanie. Czyli KOWR, przyjmując 
takie założenie, z góry zakładał, że 
nic dobrego z tego nie wyjdzie – wy-

tyka prezes Polskiego Towarzystwa 
Rolniczego.  

Franciszek Nowak opowiada 
się za tym, żeby jak najszybciej 
rozpocząć dialog z organizacjami 
rolniczymi. – I chodzi tu zarówno 
o centralę KOWR, jak też o oddziały 
terenowe. Rady społeczne muszą 
zacząć pracę w formie zdalnej, bo 
nikt nie wie, ile obecna sytuacja po-
trwa. A co, jeżeli przyjdzie nam żyć 
z koronawirusem przez kolejny rok 
czy dwa lata? – pyta prezes PTR. 

Internet ma przyszłość 
Organizacje rolnicze domagają 

się wydania nowego zarządze-
nia przez dyrektora generalnego 
KOWR, w którym zostaną szcze-
gółowo określone zasady pracy rad 
społecznych z wykorzystaniem środ-
ków komunikacji elektronicznej. 
W tym miejscu przywołują przykład 
zarządzenia dotyczącego przetargów 
na dzierżawę państwowych gruntów. 
Krok po kroku wyjaśniono w nim, co 
dzieje się w sytuacji, gdy na przykład 
nastąpiło przerwanie komunikacji 
ze względów technicznych leżą-
cych po stronie KOWR, a także co 
z uczestnikiem, który nagle stracił 
połączenie internetowe. – Takie 
rozwiązanie wydaje się najbardziej 
sensowne i szkoda, że tyle miesięcy 
nikt z KOWR się tym nie zaintereso-
wał – zauważa Mariusz Olejnik. n

Tekst i fot. Krzysztof Zacharuk

Feliks Skotnicki, prezes Związku Przedsiębiorców Rolnych w Szczecinie, 
opowiada się za tym, żeby wprowadzić obligatoryjne wydawanie opinii przez 
organizacje branżowe w sprawach dotyczących przedłużania umów dzierżawy. 
– Ważne, aby dokumenty były merytoryczne i pokazywały dyrektorowi oddziału 
KOWR, co reprezentuje sobą dane gospodarstwo i jaki ma potencjał – tłumaczy


