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Od zarania rozwoju cywilizacji ziemskiej  ROLNICTWO 
odgrywało i odgrywa wciąż dziejową rolę. Jest źródłem 
podstawowego „surowca energetycznego” - ŻYWNOŚCI 
 buduje więzi społeczne i rodzinne, 

jest gwarantem niezależności, 

suwerenności i wolności, 

jest kulturotwórcze.



To rodzinne, tradycyjne, bogate w różnorodność upraw  i 
chowu, gospodarstwa rolne są gwarantem dla 
zaopatrzenia lokalnego i globalnego rynku w zdrową  
żywność. Tradycyjne rolnictwo, nowoczesne na miarę 
zachowania elementarnych zasad uprawy ziemi w 
sposób zrównoważony i zintegrowany z potrzebami  
konsumentów i z zachowaniem żywotności gleby, z 
szacunkiem do zasobów przyrodniczych i panującej w 
naturze harmonii, są zdolne zapewnić godne życie 
rolnikowi i godne wynagrodzenie za pracę i służbę Ziemi.



ALARM ! Kryzys w rolnictwie =
 cywilizacja w ostrym zakręcie 

W Polsce sprawy rolnictwa i rewitalizacji wsi są 
wielką szansa odbudowy gospodarczej kraju 
i zdrowotności obywateli, bo Polska ma 
jeszcze zdrowe, urodzajne gleby. Jest to 
„droga przez mękę” – pokonywanie 
absurdalnych przepisów i ograniczeń, które 
doregulują to co zawsze było dobre , bo 
logiczne i samozachowawcze. Koniecznie, 
pilnie potrzeba dobrej woli rządu i szybkiego 
reagowania, aby zatrzymać degradację, a 
rozpocząć zrównoważoną i zintegrowaną 
rewitalizację polskiej wsi wolnej od GMO.



ALARM ! Kryzys w rolnictwie =
 cywilizacja na zakręcie kryzysu wartości 

Niestety wraz z wejściem w struktury UE
- tradycyjne rolnictwo polskie zostało 

zdegradowane, a małe i średnie 
gospodarstwa rolne skazane na likwidację,

-  przestały obowiązywać najlepsze polskie 
normy w zakresie wytwarzania i jakości 
żywności, 

- rozsprzedano większość gospodarstw 
państwowych, sprywatyzowano i oddano w 
obce ręce centrale nasienne, 

- zakolczykowano i zbiurokratyzowano, 
uzależniono od czynników zewnętrznych 
hodowle bydła, kóz i owiec, a w przypadku 
trzody chlewnej wystąpił aspekt środowy,



ALARM ! Kryzys w rolnictwie =
 cywilizacja w ostrym zakręcie 

- młodzi ludzie opuścili wieś i wyjechali z Polski za 
chlebem, bo rolnictwo jest nierentowne,

- nastąpiła deregulacja rynków lokalnych i chaos prawny
Mamy nadzieję, że dzisiejsza konferencja zaowocuje 

konstruktywną  współpracą polityków, urzędników i 
rolników, wskaże drogę współpracy i rewitalizacji polskiej 
wsi, tradycyjnej, rodzinnej, wolnej od GMO i obecnej na 
otwartym rynku żywności i sprzedaży bezpośredniej. 
powstawania, w gospodarstwie rolnika



Wybrane narzędzia i metody 
deregulacji rynków lokalnych

• Prawo stanowione przez urzędników z zaniechaniem 
podstawowych zasad: 
- normy prawne powinny być transparentne i precyzyjne, 
aby była możliwa ich prawidłowa egzekucja 
wspomagająca rozwój społeczno gospodarczy i lokalną 
demokrację,
- urzędnik jest dla człowieka, a nie człowiek dla 
urzędnika, urzędnik ma być przewodnikiem , a nie katem



Wybrane narzędzia i metody 
deregulacji rynków lokalnych

- ekonomia jest dla człowieka , a nie 
człowiek dla ekonomii,
- oddolne inicjatywy, potrzeby społeczne, 
oceny eksperckie, konsultacje społeczne 
winny być podstawą tworzenia prawa,

    - szansa odbudowy rynków lokalnych jest 
partnerstwo i rozwój ekonomii społecznej, 
co pozwoli na zahamowanie szerzącej się 
patologii, likwidacji ubóstwa i bezrobocia. 
Problem ten wymaga pilnej zmiany Ustawy 
o zatrudnieniu socjalnym i reorganizacji 
działania OPS, PCPR i PUP. 

Centrum Integracji Społecznej winno być przy 
każdej gminie, być jednostką budżetową 
gminy, co da owoce skutecznej reintegracji.



Wybrane narzędzia i metody 
deregulacji rynków lokalnych

• Do dyskryminacji, a nawet zaniku  rynku lokalnego, 
prowadzi inwazyjna, medialna,  marketingowa kampania 
budowania mody na produkty markowe, lub popytu na  
tanie, promowane i często subwencjonowane  produkty 
wielkich firm i korporacji. 



Wybrane narzędzia i metody 
deregulacji rynków lokalnych

• Przejmowanie rynku lokalnego przez sieci handlowe 
supermarketów, które chcąc sobie poprawić wizerunek 
tworzą stoiska z produktami lokalnymi i ekologicznymi. 
Niestety nie są to produkty bezpośrednio od małych        
i średnich producentów i rolników lecz od pośredników, 
bo tu liczy się ilość i zysk sieci handlowych.



Wybrane narzędzia i metody 
deregulacji rynków lokalnych

• Kreowanie pojęcia nierentowności produkcji lokalnej       
w oparciu o wyrachowaną ekonomię, bez uwzględnienia 
walorów niewymiernych takich jak jakość, smak, 
zdrowotność, jakość życia i zdrowie człowieka, wpływ na 
środowisko naturalne (sozoekonomia). 

    Taki „zrównoważony rozwój” staje się utopią.

Nieświadomość rolników i konsumentów sprawia, że 
małe i średnie gospodarstwa rolne uchodzą za 
nierentowne i upadają, a rolnicy szukają innego źródła 
dochodu, co przyczynia się do wzrostu bezrobocia. 



Kto ma w ręku ziemię, nasiona 
żywność i rynek ten ma władzę 

• Ile własności tyle wolności. Rolnik od zarania dziejów był 
właścicielem  nasion i wytwarzał żywność.

• Chemia żywi, leczy , ubiera i zabija. 
• GMO to gwałt na naturze i nieprzewidywalne w skutkach 

zagrożenie dla naturalnych organizmów, równowagi 
przyrodniczej i życia na Ziemi.



Formy funkcjonowania rynku sprzedaży bezpośredniej w 
naszym kraju zredukowano do stoisk na lokalnych 
imprezach kulturalnych, kiermaszach i festynach.

    Rolnik nie mógł przetwarzać swoich produktów i 
sprzedawać. Musiał mieć do tego celu przetwórnię 
spełniającą normy przetwórni przemysłowej.

    Od stycznia 2017 mamy Ustawę o sprzedaży 
bezpośredniej z trudem wywalczoną przez rolników i 
konsumentów. Jest martwa, bo nie ma rozporządzeń.

Sprzedaż bezpośrednia



Mamy nadzieję, że dzisiejsza konferencja zaowocuje 
konstruktywną  współpracą i wskaże drogi unormowania  
prawodawstwa, że zapisy Deklaracji Belwederskiej 
zostaną przyjęte i wprowadzone w życie. Mamy 
nadzieję, że sprawa polskiego prawdziwego, rolnictwa 
wolnego od GMO i wytwarzania prawdziwej zdrowej 
żywności od prawdziwego rolnika stanie się wreszcie 
sprawą priorytetową. Koniecznością DOBREJ ZMIANY 
jest: 

• wszechstronna pomóc rolnikom w utrzymaniu swoich 
gospodarstw i rozwoju przetwórstwa żywności u źródła 
jej powstawania, w gospodarstwie rolnika,

• troska o jakość żywności i stan zdrowia obywateli.

POLSKA WOLNA OD GMO



Dziękuję
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