
Warszawa, dnia 25 lipca 2022 r. 

Pan  

Henryk Kowalczyk 

Wiceprezes Rady Ministrów 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Szanowny Panie Premierze, 

zwracamy się propozycją uwzględnienia w podstawie programowej branżowych szkół 

rolniczych zakresu dot. prowadzenia gospodarstwa rolnego w systemie rolnictwa 

zrównoważonego, podobnie jak zostało to wprowadzone w przypadku rolnictwa 

ekologicznego. 

Obecnie na rynku nie funkcjonuje jednolita rynkowa definicja rolnictwa zrównoważonego, co 

utrudnia odróżnienie go od rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego. Funkcjonujące na 

rynku modele (np. Farm Sustainability Assessment) są często standardem dla rolników – 

dostawców. Model ten odpowiada jednocześnie w pełni założeniom Europejskiego Zielonego 

Ładu i interwencjom z polskiego Planu Strategicznego (np. ekoschematy, inwestycje 

wspierające klimat i środowisko). Ponadto jednym z głównych działań w ramach strategii 

"Od pola do stołu" jest inicjatywa ramowa na rzecz zrównoważonego systemu 

żywnościowego (a legislative framework for sustainable food systems (FSFS). 

Przed sektorem rolno-spożywczym, a przede wszystkim młodymi rolnikami, dużo wyzwań. 

Wiedza na temat rolnictwa zrównoważonego jest  więc niezbędna już na etapie kształcenia. 

Ponadto rolnictwo zrównoważone jest bardzo dobrze dopasowane do potrzeb rolników (wielu 

już wdrożyło w swoim gospodarstwie zrównoważone praktyki rolne) oraz potrzeb 

konsumentów, na co wskazuje raport „Zrównoważona żywność w Polsce” opublikowany 

przez firmę Accenture i Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego w Polsce 

„ASAP”
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w czerwcu 2021 r. Według wyników badania w ramach ww. raportu 76% Polaków uważa, że 

producenci żywności powinni korzystać z surowców pochodzących z upraw rolnictwa 

zrównoważonego a 82 % chciałoby, aby produkty rolnictwa zrównoważonego były dostępne i 

widoczne w sklepach.  

Produkcja ekologiczna odgrywa ważną rolę w transformacji zrównoważonego systemu 

żywnościowego, natomiast to rolnictwo zrównoważone umożliwia produkcję żywności na 

większą skalę oraz na jej specjalizację, co nie jest możliwe z wykorzystaniem modelu 

rolnictwa ekologicznego, ze względu na wysokie koszty produkcji takich gospodarstw. Warto 

pokreślić rolę gospodarstw, które chciałyby produkować w modelu rolnictwa 

zrównoważonego – z poszanowaniem dla klimatu i środowiska, natomiast z uwagi na model 

produkcji jest dla nich nieuzasadniona ekonomicznie decyzja przejścia na produkcję 

ekologiczną.  

Jeśli możemy jakoś pomóc w pracach, dyskusjach na temat równoważności systemów 

żywnościowych oraz rolnictwa zrównoważonego, chętnie podzielimy się z Państwem 

naszą perspektywą i ekspertyzą. 

Z poważaniem 

     Małgorzata Bojańczyk 

 Dyrektor 


