
PROGRAM KONGRESU POLSKA WIEŚ

Podczas  Kongresu  omówione  zostaną  założenia  dokumentów  strategicznych  UE  oraz
przeprowadzone zostaną panele dyskusyjne z udziałem znakomitych ekspertów z dziedziny rolnictwa.

Wystąpienia wprowadzające podczas Kongresu będą odnosić się do Europejskiego Zielonego Ładu:
 Kierunki  ewolucji Wspólnej  Polityki  Rolnej na  kolejną  perspektywę  finansową  2023-2027

w kontekście realizacji celów wynikających z unijnej Strategii od pola do stołu oraz Strategii na
rzecz bioróżnorodności.

 Możliwości rolnictwa i obszarów wiejskich w realizacji założeń pakietu działań legislacyjnych Unii
Europejskiej Gotowi na 55 (Fit for 55) mającego na celu redukcję emisji o co najmniej 55% do
2030  roku.  Punktem  odniesienia  do  paneli  dyskusyjnych  podczas  Kongresu  są  założenia
Europejskiego Zielonego Ładu, zdefiniowane odpowiednio w Strategii od pola do stołu, Strategii
na rzecz bioróżnorodności oraz pakiecie „Gotowi na 55” (Fit for 55).

PROGRAM KONGRESU – PANELE DYSKUSYJNE

1 DZIEŃ
I. Potencjał energii odnawialnej z wykorzystaniem biogazowni, fotowoltaiki, energii wiatrowej

oraz innych innowacyjnych rozwiązań.

Teza: Samowystarczalność energetyczna wsi a energetyka rozproszona. Jakie są realne możliwości
zwiększenia potencjału pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, mających na celu zwiększanie
samowystarczalności  energetycznej  od  gospodarstwa  domowego  i/lub  rolnego,  poprzez  gminę,
powiat do poziomu ogólnokrajowego?

II. Bezpieczeństwo żywnościowe Polski i Unii Europejskiej z uwzględnieniem liberalizacji handlu
międzynarodowego

Teza:  jakie  modele  rolnictwa  należy  rozwijać,  aby  zagwarantować  potencjał  ekonomiczny
prowadzenia  działalności  gospodarczej,  przy  jednoczesnej  rosnącej  liberalizacji  handlu  UE  z
państwami trzecimi?

III. Prawo rolne – przykłady rozwiązań w świecie najlepiej adresujące wyzwania XXI wieku

Teza:  Państwa Unii  Europejskiej  jak i  kraje w pozostałych regionach świata stosują  zróżnicowane
modele rozwiązań prawnych, których kształt wynika z indywidualnych doświadczeń historycznych,
uwarunkowań  gospodarczych  oraz  klimatyczno-środowiskowych.  Które  z  obecnych  rozwiązań
stosowanych na świecie  mogłyby  posłużyć  do wdrożenia  w warunkach polskiego i  europejskiego
rolnictwa oraz w jakim zakresie, w kontekście realizacji Europejskiego Zielonego Ładu?

2 DZIEŃ

I. Nauka oraz badania i rozwój dostarczające praktyczne rozwiązania dla rolnictwa 4.0



Teza:  Badania  i  rozwój  dostarczają  nowatorskie  rozwiązania  do  ich  późniejszego  powszechnego
wykorzystania  w  praktyce.  Jakie  modele  gospodarstw  rolnych  w  najbardziej  efektywny  sposób
wykorzystują  rozwiązania  rolnictwa  4.0  i  w  jakim  kierunku  musi  zmieniać  się  polskie  i  unijne
rolnictwo, aby miało zachowany potencjał rozwojowy  w perspektywie kolejnych dekad?

II. Gleba i  woda jako krytyczne determinanty dla produkcji  żywności  oraz łagodzenia  zmian
klimatycznych

Teza:  Właściwa  gospodarka  wodna  to  nie  tylko  melioracje  główne  i  szczegółowe  lecz  również
odpowiednie  planowanie  i  prowadzenie  produkcji  rolnej.  Uwzględniając  założenia  Europejskiego
Zielonego  Ładu,  wdrożenie  jakich  działań  w  perspektywie  krótko-  i  długookresowej  pozwoli  na
zwiększenie retencji wody w glebie i jej zasobności?

III. Gospodarka o obiegu zamkniętym (zero waste) w rolnictwie

Teza: Obecnie według Organizacji  Narodów Zjednoczonych ds.  Wyżywienia i  Rolnictwa (Food and
Agriculture Organiza on of the United Na ons, FAO), na świecie co roku marnuje się około 1,3 mld
ton żywności nadającej się do spożycia. To niemal jedna trzecia produkowanej żywności w ogóle. W
Polsce  to  około  5  mln  ton rocznie.  A  zatem  jakie  rozwiązania  należy  wprowadzić  aby  nie  tylko
podnoszono  kwes ę  zwiększania  produkcji  żywności  ale  również  zwiększania  pełniejszego
zagospodarowania tego co już zostało wyprodukowane?


