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Co to za publikacja, po co 

i dla kogo?

Jesteś osobą aktywistyczną, a może po prostu chcesz wiedzieć więcej 
o tym, co dzieje się z planetą, na której mieszkasz?

Działasz już w jakimś obszarze związanym z kryzysem klimatycznym,
 a może dopiero zaczynasz?

Poniższa broszura jest dla Ciebie. Czytaj dalej. 

Tę publikację stworzyłyśmy dla wszystkich osób, którym bliska jest tematyka ochrony klimatu
i bioróżnorodności. Chcemy popularyzować treści związane z rolnictwem w polskim
środowisku ekologicznym. Wierzymy, że właśnie to, w jaki sposób organizujemy system
produkcji i dystrybucji naszej żywności jest jednym z kluczowych czynników napędzających
kryzys klimatyczny. Jednocześnie jest też tym obszarem, w którym możemy dużo zmienić. 

Jako inicjatywa Klimat dla Rolnictwa chcemy zapewnić przestrzeń wymiany - wiemy, że spo-
łeczności rolnicze i aktywistyczne mogą się wspierać i uczyć się od siebie nawzajem. Zależy
nam, żeby więcej osób - zarówno tych, które już działają aktywistycznie, jak i tych, które
dopiero myślą o tym, żeby się włączyć - było zaangażowane w walkę o sprawiedliwą
transformacją sektora rolniczego. Współcześnie rolnictwo ma ogromny wpływ na środowisko 
i jeżeli chcemy przeciwdziałać zmianie klimatu musimy zacząć myśleć nie tylko o odejściu od
paliw kopalnych, ale również o transformacji sektora rolniczego. Niestety, kolejne konferencje
COP   pokazują, że rolnictwo wciąż nie jest włączane do głównej narracji o kryzysie. Chcemy,
żeby to się zmieniło. Wierzymy, że kwestie związane z wytwarzaniem żywności to sprawa nas
wszystkich i zasługują na jak największy rozgłos medialny. Powinny też być w centrum
zainteresowań aktywistek i aktywistów, którym leży na sercu los planety. I do tego służy
niniejsza publikacja.

W pierwszej części dzielimy się wiedzą na temat podstawowych zagadnień związanych 
z rolnictwem i jego wpływem na środowisko. Następnie przechodzimy do naszych
doświadczeń związanych z pracą aktywistyczną ze społecznościami rolniczymi -
opisujemy w jaki sposób rozmawiać z rolni_cz_kami oraz jak mówić o nich rzetelnie
i z szacunkiem.
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tworzymy ogólnopolską sieć ,,Łączników
Społeczności”, czyli osób, które lokalnie
wspierają polskie_ch rolniczki_ów w ich

codziennych trudnościach

zapewniamy doradztwo
prawne rolni_cz_kom z

którymi współpracujemy

organizujemy panele
społeczne oraz debaty,

wspieramy gospodarstwa
we wprowadzaniu rozwiązań

ekologicznych

tworzymy oddolny ruch
stworzony z rolników_czek,

który wywiera nacisk na
rządzących

tworzymy przestrzeń
współpracy pomiędzy

aktywist_k_ami klimatycznymi a
rolni_cz_kami

Kim jesteśmy?

Klimat dla Rolnictwa to oddolna aktywistyczna inicjatywa społeczna. Nagłaśniamy rolnicze
aspekty kryzysu klimatycznego, przede wszystkim jednak nawiązujemy kontakty z rol-
ni_cz_kami. Mamy świadomość tego, że dążenia obu tych grup zbiegają się ze sobą i dlatego
dążymy do wypracowania wspólnych postulatów. Wierzymy, że możemy walczyć o ochronę
klimatu ramię w ramię skupiając się na tym, co nas łączy zamiast na tym, co nas dzieli.
Poszukujemy wspólnych celów, języka oraz metod działania, które wzmacniają nas wzajemnie.
Zależy nam na nawiązywaniu współpracy pomiędzy aktywist_k_ami klimatycznymi i rol-
ni_cz_kami oraz na wspieraniu osób, które działają z lokalnymi społecznościami. 

Transformacja sektora rolniczego oraz odejście od rolnictwa konwencjonalnego muszą
wydarzyć się jak najszybciej, jednak musi się to dokonać w sposób sprawiedliwy dla
rolników_czek. Nie zgadzamy się na ratowanie środowiska kosztem osób ciężko pracujących
na nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Chcemy transformacji sektora rolniczego, ale takiej,
która będzie uwzględniać społeczności rolnicze i pracować razem z nimi, a nie podejmować
decyzje za nich. One często najlepiej wiedzą, czego im potrzeba. Zależy nam, by dostrzegać
problemy społeczności rolniczych i wychodzić im naprzeciw, wspólnie rozwiązywać problemy
które dotyczą nas wszystkich, a w osoby pracujące z ziemią i hodowlą uderzają szczególnie
silnie. Chcemy budować skuteczny ruch społeczny rolniczek_ów, który będzie domagał się
sprawiedliwości klimatycznej, a także popularyzować i wspierać we wdrażaniu rozwiązań z za-
kresu rolnictwa przyjaznego naturze i klimatowi. 

Zauważamy to jak klimat i rol-
nictwo silnie na siebie wzajemnie
oddziałują. Rolnictwo konwe-
ncjonalne ma ogromny wpływ na
środowisko poprzez emisję gazów
cieplarnianych, pobór wody, czy
deforestację. Jednocześnie to
właśnie w alternatywach do tego
systemu, takich jak rolnictwo
regeneratywne, czy agroleśni-
ctwo widzimy ogromną szansę na
poprawę warunków życia na
naszej planecie. 
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Wiedza 
Krótko o współczesnym rolnictwie.
Dlaczego to takie ważne?



Wprowadzenie do zależności między

klimatem a uprawą

Rolnictwo Klimat

wzrasta poziom emisji CO2
niekorzystny wpływ 

na bioróżnorodność i stan gleb
sposób uprawy i stosowanie

sztucznych nawozów

drastycznie mniejsza przewidywalność
warunków pogodowych

i przesunięcia w rocznym cyklu

kalendarze prac rolniczych coraz częściej
zawodzą susza utrudnia kontynuowanie

niektórych tradycyjnych metod.

 
Wiemy, że rolnictwo wpływa na klimat, a klimat na rolnictwo. 

To proste stwierdzenie, które warto jednak rozwinąć. Mowa tu nie o mglistej idei połączenia
wszystkiego, a o konkretnych, widocznych gołym okiem skutkach. Do przejawów kryzysu
klimatycznego należy drastycznie mniejsza przewidywalność warunków pogodowych i prze-
sunięcia w rocznym cyklu, wskutek czego kalendarze prac rolniczych  coraz częściej  zawodzą, 
a susza utrudnia kontynuowanie niektórych tradycyjnych metod. Z kolei sposób uprawy
warunkuje poziom emisji, a także wpływ na bioróżnorodność i stan gleb. Koło się zamyka.
Przyjrzyjmy mu się z bliska. 

Na początek zróbmy krok wstecz. O co chodzi z tym kryzysem? Mówiąc kryzys klimatyczny (lub
wręcz katastrofa klimatyczna) odnosimy się do zjawiska, które wielu określa mianem
globalnego ocieplenia. Dobitne określenie uważamy za bardziej adekwatne do sytuacji, która
już teraz drastycznie wpływa na warunki życia planety, na której mieszkamy. 

Sektor rolnictwa jest trzecim największym źródłem emisji gazów cieplarnianych w Europie,
zaraz po energetyce i transporcie.   To prawie 10% emisji, czyli około 32 mln ton ekwiwalentu
CO2    (ekwiwalentu, gdyż do emitowanych gazów należą podtlenek azotu stosowany w na-
wozach i metan wynikający z hodowli zwierząt). Aby sprostać zobowiązaniom podejmowanym
na kolejnych konferencjach klimatycznych i drastycznie zmniejszyć poziom emisji, rolnictwo
musi znaleźć się w centrum zainteresowań zarówno osób aktywistycznych jak i decydentów
planujących kierunki zmian ustawodawczych. 
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Same emisje to jednak nie wszystko: do konsekwencji przemysłowego podejścia do produkcji
rolniczej należy także utrata różnorodności biologicznej i związana z nią degradacja
ekosystemów. Ten ubytek jest tak drastyczny, że nazywamy go wielkim wymieraniem. Skutki
odczuwalne są także w gospodarce wodnej: to właśnie rolnictwo odpowiada też za ¾
całkowitego zużycia słodkiej wody przez ludzkość.   Wprowadzenie zmian w sposobie
uprawiania ziemi jest więc naszą wspólną odpowiedzialnością za różnorodność gatunków
żyjących obecnie i przetrwanie wielu kolejnych - w tym naszego - w przyszłości.

Obecny sposób gospodarowania Ziemią i jej zasobami - jeśli będzie kontynuowany - może więc
doprowadzić do tragicznych skutków. Ostrzegają przed tym kolejne raporty Międzyrządowego
Zespołu ds. Zmian Klimatycznych. Najnowszy z nich,  opublikowany  w  lutym 2022,  podkreśla, 
że problem nie dotyczy wyłącznie krajów położonych bliżej równika i jasno mówi o ko-
nsekwencjach także dla Polski. Do najbardziej zauważalnych będą należeć niedostatki wody. 

Według badania cytowanego w ra-
porcie, przy utrzymującym się wy-
sokim poziomie emisji gazów cie-
plarnianych, około 15 milionów ludzi
w Polsce doświadczy do końca XXI
wieku niedoborów wody.

Skutki przemysłowego systemu żywno-
ściowego nie ograniczają się do kwestii
klimatycznych, są odczuwalne także w sto-
sunkach społeczno-ekonomicznych. Życie
rolniczek i rolników, uzależnione od cyklów
przyrody i warunków atmosferycznych,
zostaje poddane regułom rynku, którego
głównym wyznacznikiem jest zysk. Kon-
kurencja i faworyzowanie rolników wielko-
obszarowych, długie łańcuchy dostaw i za-
wiłe przepisy utrudniające wprowadzenie 
ekologicznych rozwiązań sprawiają, że intensywna uprawa staje się najbardziej opłacalnym
wyborem. I tu ważna jest nasza rola -  mówimy o  alternatywach,  które  nie  muszą  wiązać   się 
z wyrzeczeniami czy znacznymi utrudnieniami, a raczej równolegle z dbaniem o środowisko
pozwalają zadbać o dobrostan społeczności. 

produkcja energii 2741

54.5%

transport 1080

24.3%

rolnictwo 430

9.7%
gospodarka odpadami 138

3.1%
Udział poszczególnych sektorów
gospodarki w całkowitych emisjach gazów
ciepla-rnianych w UE, 2016, w milionach ton
równoważnika CO2 i w ujęciu procentowym 

Nie obejmuje zmian w sposobie użytkowania gruntów,
zwiększających wpływ rolnictwa na zmianę klimatu
nawet o jedną trzecią

Źródło: agaratlas 2019 / EC 
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podnoszenie się poziomu mórz i jezior, częstsze
huragany i powodzie,  cieplejsze i bardziej suche
lata, dłuższy sezon wegetacyjny, bardziej
zróżnicowane uprawy, więcej chorób 

częstsze opady deszczu zimą i
powodzie, podnoszenie poziomu mórz,
cieplejsze i bardziej suche lata, zmiany
wielkości plonów, dłuższy sezon
wegetacyjny

częstsze opady deszczu zimą i
powodzie, mniej opadów latem,
większe ryzyko suszy, silniejsza
erozja gleby, dłuższy okres
wegetacyjny 

wyższe temperatury, niższy poziom opadów, większe
ryzyko suszy, groźne fale upałów, niższe plony,
zmniejszanie się obszaru upraw 

Spodziewane konskewencje
zmia-ny klimatu dla rolnictwa w
Unii Europejskiej

Źródło: agaratlas 2019 / EC 

Przejdźmy do konkretów: czym charakteryzuje się rolnictwo przemysłowe?

Liczy się efektywność ekonomiczna: głównym celem jest wielkość uzyskanego plonu,
niezależnie od jego jakości

Często niska jakość żywności (wysokie zanieczyszczenie substancjami szkodliwymi 
dla zdrowia)

Często stosowane uprawy monokulturowe 

Daleko posunięta mechanizacja upraw

Potrzeba korzystania z energii paliw kopalnych na dużą skalę

Stosowanie środków ochrony roślin i sztucznych nawozów

Nie dba o dobrostan zwierząt hodowlanych

Na czym polega rolnictwo przemysłowe:

charakterystyka, motywacje, statystyki

Monokultura to wieloletnia uprawa
jednego gatunku na danym obszarze
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Lokalnie. O aktualnej sytuacji w polskim

rolnictwie. 

Kryzys klimatyczny, podobnie jak sytuacja gospodarcza, stanowią system naczyń połączonych i
nie występują w konkretnym miejscu w oderwaniu od perspektywy globalnej. Działając na
terenie Polski, chcemy jednak przyjrzeć się specyficznym uwarunkowaniom - zarówno
środowiskowym, społecznym jak i prawnym - które kształtują rzeczywistość polskiego
rolnictwa. 

Przez ostatnie dziesięć lat polskie rolnictwo ogromnie się zmieniło. Najbardziej na prze-obrażanie
się polskiego rolnictwa wpłynęły takie czynniki jak wprowadzenie instrumentów Wspólnej Polityki
Rolnej UE, zmiany nawyków żywieniowych społeczeństwa, przechodzenie na inne metody chowu
zwierząt gospodarskich, poszukiwanie nowych źródeł energii oraz coraz bardziej widoczne
zmiany klimatyczne.

W latach 2004-2017 Polska otrzymała 47 miliardów euro w ramach wspólnej polityki rolnej.
Środki przeznaczone były dla sektora rolno-spożywczego a także na rozwój wsi. Według badań
przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych    rolnicy zauważyli zmiany w swoim
otoczeniu, wielu z nich skorzystało z dopłat i modernizacji, wsparcie nie było jednak
równomierne. 

Obecnie w badaniach nastrojów społecznych wyraźna jest obawa o przyszłość zatrudnienia.
Szczególnie niepokojący wydaje się proces koncentracji ziemi: liczba gospodarstw maleje, rośnie
ich przeciętna powierzchnia. Zdaniem GUS    zmiany te związane są m.in. z zachodzącym
procesem starzenia się mieszkańców wsi i brakiem następców – osób kontynuujących
prowadzenie gospodarstw rolnych, jak również z rezygnacją z prowadzenia nisko dochodowej
działalności rolniczej i brakiem środków inwestycyjnych na  rozwój  użytkowanych gospodarstw
rolnych.  Z  drugiej  strony,  ci użytkownicy gospodarstw

rolnych, którzy swoją przyszłość wiążą z rolnictwem,
powiększają areał gospodarstw i skalę prowadzonej
produkcji do wielkości zapewniającej odpowiedni poziom
dochodów. Wiąże się to z tym, że w opinii badanych
rolników systemowo wspierane są głównie gospo-
darstwa wielkoobszarowe, podczas gdy małe i średnie 
radzą sobie coraz gorzej. W związku z tym coraz większa liczba rolników czerpie dodatkowe
dochody z pozarolniczej pracy zawodowej. 

Dezagraryzacja  - odchodzenie
od rolnictwa na wsi, spadek
funkcji rolniczych obszarów
wiejskich

Porzucanie ziemi (land
abandonment) - wyklu-
czanie ziemi z wykorzy-
stania rolniczego

Tylko 1/3 gospodarstw domowych z użytkownikiem
gospodarstwa indywidualnego uzyskuje główne dochody z
prowadzonej działalności rolniczej, również 1/3 z pracy
najemnej. Im większe gospodarstwo rolne, tym wyższy
odsetek uzyskiwania głównych dochodów z prowadzonej
działalności rolniczej. 

-10-
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Zmienia się także struktura produkcji. W latach 2010-20 wzrosła średnia powierzchnia
gospodarstw  rolnych  prowadzących  produkcję  roślinną  (wyłącznie lub z produkcją zwierzęcą), 
a spadła – zajmujących się wyłącznie produkcją zwierzęcą. Wciąż jednak Polska należy do naj-
większych  producentów  mięsa i  nabiału w UE. W   produkcji   mięsa  zajmujemy   4. miejsce w UE,
a w produkcji nabiału 6. miejsce. Według Eurostatu Polska w 2020 roku wyprodukowała prawie
27 tys. ton mięsa drobiowego i jest największym producentem drobiu w UE. Jak podaje DG AGRI
Polska jest czwartym co do wielkości producentem wieprzowiny w UE. W 2019 roku Polska
zajmowała trzecie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej pod względem wielkości pogłowia krów
mlecznych a w 2020 roku wyprodukowano w Polsce 14,4 mld l mleka. W produkcji owoców i wa-
rzyw Polska zajmuje 3. miejsce w UE. Polska jest też znaczącym producentem zbóż. Zajmuje
czwarte miejsce w produkcji kukurydzy w UE.

Z opublikowanych niedawno badań    dotyczących  postaw kobiet zamieszkujących tereny wiejskie
możemy wysnuć cenne wnioski dotyczące perspektyw wprowadzania rozwiązań przyjaznych dla
klimatu. Badane kobiety (próba 1000 dorosłych kobiet) widzą zagrożenie w niektórych
problemach środowiskowych (takich jak zaśmiecenie, ekstremalne zjawiska pogodowe,
zmniejszenie liczby zapylaczy), często jednak wątpią w antropogeniczne przyczyny kryzysu
klimatycznego. Zwykle uważają też, że obecny model rolnictwa nie wpływa niekorzystnie na śro-
dowisko - tylko 15% określa ten wpływ jako duży lub bardzo duży. Wiele z nich z niechęcią odnosi
się do wprowadzania zmian w kierunku ochrony środowiska, takich jak zmiana diety czy de-
karbonizacja gospodarki. Takie postawy dominują wśród osób o niższych zarobkach, co nie
powinno dziwić, gdy jednym z przykładów niechcianych praktyk miałby być zakaz ogrzewania
domów węglem. Z pewnością jednak świadomość tej zależności podkreśla konieczność pochylenia
się nad społeczno-ekonomicznymi aspektami działań nakierowanych na ochronę środowiska.

Jako Klimat dla Rolnictwa postulujemy dążenie do spra-
wiedliwej transformacji w obszarze rolnictwa - takiej, która
nie przerzuca odpowiedzialności na najwrażliwsze gospo-
darstwa i jednostki a skupia się na wsparciu i współpracy z
rolnikami. 

Zdaniem rolników   na ich pozycję na rynku silnie wpływa dominacja dużych, najczęściej
zagranicznych koncernów. Mogą one wprowadzać na polski rynek własne produkty i wpły-
wać na ceny skupów, narzucając tym samym warunki współpracy i uniemożliwiając
rolnikom długoterminowe planowanie. Proponowanie zmian, które nie są przyniosą zysku
finansowego, w takich warunkach nie spotka się ze zrozumieniem. Rolnicy sami zresztą
stwierdzają, że rozwijanie rolnictwa zrównoważonego nie będzie możliwe bez poprawy
sytuacji producentów rolnych. 
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Można inaczej
Alternatywy dla rolnictwa
przemysłowego



Wprowadzenie do alternatyw: 

powroty do tradycji i innowacje, podłoże 

ideologiczno-naukowe (agroekologia) 

Zanim przejdziemy do przykładów, poświęcimy chwilę na przyjrzenie się rozwijanym przez pra-
ktyczki_ów i teoretyczki_ów koncepcjom rolnictwa uwzględniającym potrzeby ekosystemów i spo-
łeczności. Do kluczowych pojęć należą tu agroekologia i  suwerenność żywnościowa.  To postulaty
i wizje rzeczywistości, w której lokalne społeczności kształtują własny system żywnościowy,
opierając go o zasady szacunku do ziemi. 

Agroekologia, inaczej ekologia rolnicza – jest nauką, która bada współzależności między żywymi
organizmami pól uprawnych oraz wpływem na te współzależności zmian siedliska wskutek
zabiegów melioracyjnych, agrotechnicznych, emisji przemysłowych i skażeń komunalnych.
Systemy rolne - zdaniem agroekologów - powinny naśladować poziom bioróżnorodności i funkcjo-

Zbliżonym, choć nie tożsamym z agroekologią pojęciem jest rolnictwo przyjazne dla klimatu (CSA -
Climate-smart Agriculture). Według FAO “CSA w sposób zrównoważony zwiększa wydajność,
odporność (adaptację), redukuje/usuwa gazy cieplarniane (GHGs) (łagodzenie), przyczyniając się
jednocześnie do osiągnięcia krajowego bezpieczeństwa żywnościowego i celów rozwoju”. Warto
jednak zauważyć, że perspektywa CSA bywa krytykowana. Michel Pimbert, teoretyk agroekologii,
zwraca uwagę na niejednoznaczność definicji, która pozwala na przejęcie tego pojęcia przez
korporacje, również te, które najbardziej przyczyniają się do kryzysu. 

Suwerenność żywnościowa, silnie powiązana z agroekologią, jest perspektywą uwzględniającą
społeczny charakter produkcji i dystrybucji żywności. Sprzeciwia się traktowaniu żywności jako
towaru i stawia w centrum prawo ludzi (społeczności, grup etnicznych, państw) do tworzenia
systemów żywnościowych w oparciu o swoje potrzeby, warunki i tradycje, jednocześnie bez
szkody dla innych. Liczy się tu nie tylko sam dostęp do żywności, jak przy postulacie
bezpieczeństwa żywnościowego a sposób użytkowania ziemi. Ruch suwerenności żywnościowej
jest więc ruchem politycznym, przedkładającym dobrostan rolniczek_ów oraz konsumentek_ów
nad zyski rynków i korporacji czerpiących zyski z przepływu towarów. 
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nowanie naturalnych systemów. Nauka
skupia się więc na zagadnieniu wzajemnego
dostosowania roślin i środowiska w celu uzy-
skania możliwie najwyższego i najbardziej
wartościowego plonu. Jak go osiągnąć?
Dostosowując do siebie uprawy i siedlisko, a
także poprzez racjonalny dobór metod
nawożenia i ochrony roślin, z wyko-
rzystaniem organizmów pożytecznych dla
agroekosystemów. 

Agroekologia to nie tylko metody
produkcyjne ale przede wszystkim
postawa, która w centrum praktyk
rolniczych stawia wspólnotę i jej
środowisko życia. Kładzie nacisk na
sposób przekazywania wiedzy i równy
dostęp do zasobów.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedlisko_(biologia)


wymiar

ekonomiczny

wymiar

środowiskowy

wymiar społeczny

Zrównoważona ekonomia dotyczy
stabilności finansowej gospodarstwa.

Wiąże się więc z optymalizacją
procesów procesów produkcji,

dbaniem o żyzność gleby (także z
wykorzystaniem technologii) i

przemyślaną strategią inwestowania.

Ochrona zasobów: gleby,
powietrza i bioróżnorodności.
Zrównoważone praktyki mają

zwiększać odporność
środowiska i wzmacniać

naturalne procesy biologiczne
na terenach produkcyjnych i

poza nimi, w tym wspierać
wiązanie dwutlenku węgla w

glebie. 
 

Mówi o szacunku dla potrzeb i zwyczajów
lokalnej ludności. Zmiany powinny być
wprowadzane w zgodzie z lokalnymi

zwyczajami i obowiązującym prawem. 
 

U źródeł pojęcia suwerenności żywnościowej znajdują się poglądy głoszone przez ruch La Via
Campesina, któremu należy się osobny akapit. To międzynarodowy, oddolny ruch chłopski,
powstały w odpowiedzi na wpływ systemu kapitalistycznego na sytuację wytwórców żywności.
Osoby członkowskie tworzą sieć wsparcia we wspólnej walce o prawa chłopów i chłopek. Walczą
przeciwko zawłaszczaniu ziemi, monopolom korporacji i prawom międzynarodowym faworyzującym
rolnictwo wielkoobszarowe czy uprawę biopaliw zamiast żywności. Działają intersekcjonalnie:
zwracając uwagę na szczególne doświadczenia kobiet - chłopek czy zróżnicowanie doświadczeń w
zależności od warunków geopolitycznych. Argumentują, że wsparcie drobnych rolniczek_ów w ich
walce ma wpływ nie tylko na ich warunki życia, ale także jest odpowiedzią na kryzys klimatyczny,
wodny i żywnościowy. 

Szczegółowe omówienie alternatyw dla domyślnej, przemysłowej uprawy wymagałoby osobnej,
obszernej publikacji. Zamiast powielać takie specjalistyczne treści, zdecydowałyśmy się na prze-
dstawienie zasad przyświecającym różnym alternatywom i związanym z nimi praktyk w możliwie
przystępny sposób. Potraktujcie to jako drogowskaz. Lektura niniejszego poradnika wprawdzie
nie pozwoli na rozpoczęcie własnej działalności rolnej w opisanych nurtach, może jednak stanowić
podstawę rozmów (na przykład z osobami rolniczymi) i własnych poszukiwań. 

Alternatywne sposoby produkcji

Co, jeśli nie wielkoobszarowe monokultury?

Zrównoważone rolnictwo

“Rolnictwo zrównoważone to wszelkie działania
ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko,
umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla
środowiska wykorzystanie zasobów, np. gleby, ziemi,
wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion,
nawozów czy energii, przy zachowaniu opłacalności
produkcji rolniczej i jej akceptacji społecznej.”
według definicji Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa
Zrównoważonego “ASAP”

Cele takiej postawy wykraczają
poza ochronę przyrody, a zrówno-
ważenie nie dotyczy wyłącznie
praktyk gospodarczych. Dąży się do
niego w trzech wymiarach: eko-
nomicznym, środowiskowym i spo-
łecznym. 13
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Zrównoważenie (sustainability) wiąże się z ideą zrównoważonego rozwoju (sustainable
development). Jak możemy przeczytać w raporcie “Zrównoważenie polskiego rolnictwa”:
“Rolnictwo zrównoważone można uznać za produkt nowej filozofii gospodarowania i życia w śro-
dowisku wiejskim, która wymaga korekty dotychczasowych celów, naszego stosunku do oto-
czenia i świadomości złożoności struktury, w jakiej rolnictwo funkcjonuje”.

Zrównoważenie ma łączyć wiele wymiarów, gdyż rolnictwo jest z założenia wielofunkcyjne. Nie
służy jedynie produkcji żywności. Obszary wiejskie mają też dostarczać tak zwanych “dóbr
środowiskowych” oraz “dóbr społecznych” - czyli przyczyniać się do zwiększenia dobrostanu
społeczeństwa. 

Rolnictwo ekologiczne to najbardziej prośrodowiskowa z metod produkcji rolnej. Jako
alternatywa dla rolnictwa konwencjonalnego, ten system skupia się na praktykach
korzystnych dla lokalnego ekosystemu, wzmacniających różnorodność biologiczną i ochronę
zasobów naturalnych i wspierających dobrostan zwierząt. 

Dobra środowiskowe Dobra społeczne

Krajobraz rolniczy (krajobrazy wiejskie 
o wysokich walorach przyrodniczych). 
Różnorodność biologiczna terenów
rolniczych (bioróżnorodność). 
Jakość zasobów wody. 
Dostępność zasobów wody. 
Funkcjonalność gleby. 
Stabilność klimatu – pochłanianie
(składowanie) dwutlenku węgla. 
Stabilność klimatu – emisja gazów
cieplarnianych. 
Jakość powietrza. 
Odporność na powodzie i pożary. 

Dobrostan zwierząt. 
Żywotność obszarów wiejskich. 
Bezpieczeństwo żywnościowe.

Rolnictwo ekologiczne

W przeciwieństwie do konwencjonalnych
metod produkcji, celem rolnictwa ekolo-
gicznego nie jest wzrost wydajności i obni-
żania kosztów wytwarzania żywności. Liczy
się podwyższenie  jakości produktów i
zniesienie ryzyka zanieczyszczenie ich
szkodliwymi substancjami.

W rozporządzeniu w sprawie
produkcji ekologicznej czytamy
także o dodatkowej społecznej
(konsumenckiej) funkcji produkcji
ekologicznej. Ma ona odpowiadać
wymaganiom tych osób konsu-
menckich, które preferują wyroby
wytwarzane w sposób naturalny.
“Ekologiczna metoda produkcji
pełni zatem podwójną funkcję spo-
łeczną: z jednej strony dostarcza towarów na specyficzny rynek kształtowany przez popyt na
produkty ekologiczne, a z drugiej strony jest działaniem w interesie publicznym, ponieważ
przyczynia się do ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i rozwoju obszarów wiejskich”.
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Agroleśnictwo to uprawa roślin i hodowla zwierząt prowadzona w sposób naśladujący naturę,
czyli odzwierciedlający piętra lasu. To sposób prowadzenia gospodarstwa rolnego integrujący
drzewa i krzewy do każdego rodzaju uprawy, chowu i hodowli zwierząt po to, by uzyskać
zrównoważony, wydajny i opłacalny system, który dodatkowo będzie miał pozytywny wpływ na
środowisko. 

Różnica pomiędzy produktami ekologicznymi a pochodzącymi z upraw konwencjonalnych wynika
przede wszystkim z braku obecności środków ochrony roślin, takich jak pestycydy, herbicydy,
fungicydy, których szkodliwość dla zdrowia i życia jest bezdyskusyjna. Gospodarstwo uprawiane
według zasad ekologii, by stać się certyfikowanym gospodarstwem ekologicznym, musi przejść
proces certyfikacji. Proces ten jest skomplikowany - zajmuje czas, wymaga dostarczenia
badań i dokumentów. Warto więc wziąć pod uwagę wykluczenie cyfrowe i ekonomiczne -
wielu rolników działających zgodnie z zasadami ekologii rezygnuje z certyfikacji gdy ta
okazuje się zbyt kosztowna, czasochłonna lub jej zasady są niejasne. 

Agroleśnictwo, czyli uprawa naśladująca las 

dy (np. Poprzez dopłaty) i pojawia się w programach i rezolucjach dotyczących walki ze zmianami
klimatu (Na przykład w rezolucji końcowej szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach).

Warto dodać, że ekosystem leśny nie jest jedynym, który można połączyć z produkcją rolną.
Przykładem może być paludikultura, czyli rolnictwo bagienne. Uprawa roślin na terenach
podmokłych ma być rozwiązaniem, które przynosi zysk człowiekowi, ale także zachowuje funkcje
ekologiczne mokradeł. Podstawową zasadą paludikultury jest zbieranie roślin w takiej ilości, by
tworzenie torfu wciąż było możliwe. Taki rodzaj uprawy docelowo może też prowadzić do po-
nownego nawodnienia tych terenów, które wcześniej zostały osuszone. 

Barbara Baj-Wójtowicz, autorka publikacji
“Agroleśnictwo - sposób na zrównoważony
ekosystem rolniczy” nazywa agroleśnictwo
innowacyjnym rozwiązaniem problemów, z jakim
zmaga się rolnictwo zarówno na poziomie
przyrodniczym (zmiany klimatu, skutki suszy,
wiosenne przymrozki, choroby i szkodniki roślin
oraz chwasty, a także zanieczyszczenie
środowiska nawozami) jak i społeczno-
ekonomicznym (problemy z transferem wiedzy,
niskie dochody gospodarstw rolnych, niedobór
żywności ekologicznej i funkcjonalnej, długie
łańcuchy dostaw, niekorzystne regulacje
prawne). Hasła te będą odnosić się także do
innych systemów dążących do zrównoważenia,
prawdą jest jednak, że agroleśnictwo zyskuje na
popularności. Jest wspierane przez niektóre rzą-

Jak najbardziej efektywnie
zintegrować zadrzewienia z
produkcją w gospodarstwie
rolnym?
Jak prowadzić równolegle
(równoważnie) produkcję rolną z
ochroną środowiska naturalnego,
włączając w to działania na rzecz
spowalniania zmian klimatu?
Jak zaprojektować zrównoważony
system agroleśny dla gospodarstwa
rolnego, by zapewnić powodzenie
przedsięwzięcia i zwiększyć dochody
rolnika?

Kluczowymi kwestiami w

agroleśnictwie są pytania: 
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Rolnictwo regeneratywne to zestaw praktyk, które, jak wskazuje nazwa, mają na celu
regenerację gleby i środowiska. Według raportu przygotowanego przez komisję ENVI, pojęcie
odnosi się do praktyk gospodarskich, które mają na celu łagodzenie zmiany klimatu w rolnictwie.

Rolnictwo regeneratywne

Permakultura, choć powszechnie kojarzona jest z warstwowymi grządkami, nie jest jedynie
metodą uprawy, a szerzej zakrojoną filozofią projektowania, która bierze pod uwagę
uwarunkowania terenu, zastany ekosystem i społeczne aspekty przestrzeni, by tworzyć sposób
uprawy, który jest trwały i nie zubaża środowiska.

Obejmuje więc zarządzanie zarówno
gruntami, jak i inwentarzem żywym,
wszystkimi zasobami węgla w glebach,
materiałach i roślinności, a także stru-
mieniami dwutlenku węgla (CO2), metanu
(CH4) i podtlenku azotu (N2O). Odnie-
sienie do rolnictwa regeneratywnego
pojawiają się w programach europejskich
takich jak "Gotowi na 55", a ekspertyza 

Rolnictwo regeneratywne to pojęcia para-
solowe, do którego zaliczyć można różne
omawiane w tej części praktyki takie jak
permakultura czy agroleśnictwo.

ENVI stwierdza wręcz, że rolnictwo regeneratywne to także model biznesowy, który ma na celu
zwiększenie skali łagodzenia klimatu poprzez płacenie rolnikom za wdrażanie przyjaznych dla
klimatu praktyk zarządzania gospodarstwem.

Rolnictwo permakulturowe 

Permakultura jest także postawią filozoficzną i ruchem
społecznym o politycznych aspiracjach. Konkretne
metody, które stosuje pochodzą z szerokiego wachlarza
różnorodnych technik rolniczych i ogrodniczych. Wybór
tych, które zostaną zastosowane opiera się na
obserwacji ekosystemu i zgodności z zasadami
permakultury. Ważne, by wspierały odbudowę gleby i
różnorodności. Pojęcie permakultury bywa też
odnoszone do relacji społecznych - harmonijnych,
trwałych i opartych na szacunku do otoczenia. 

Prekursorzy tego pode-
jścia, Bill Mollison i David
Holmgren, inspirowali się
zależnościami występu-
jącymi w naturze oraz
rdzennymi technikami
upraw. Ich celem było
projektowanie w taki spo-
sób, by uprawa przypo-
minała naturalne ekosy-
stemy - włączając do nich
człowieka.

Posługują się hasłami-wskazówkami, takimi jak “problem jest rozwiązaniem” - co znaczy, że
wszystko, co znajduje się w ogrodzie można zastosować tak, by przynosiło korzyść. 

19
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Rolnictwo Wspierane przez Społeczność (po
angielsku: Community Supported Agriculture),
w skrócie RWS, jest modelem opartym na
partnerstwie między osobami produkującymi i
konsumującymi żywność. Drobne gospoda-
rstwa rolne współpracują z odbiorcami i dzielą
się zarówno ryzykiem, jak i zyskami. 

Z perspektywy ekosystemów musimy dążyć do radykalnych zmian w sposobie produkcji - w kie-
runkach, które przedstawiałyśmy do tej pory. Rewizja obecnych sposobów działania musi jednak
dotyczyć także tego w jaki sposób przechowujemy i dystrybuujemy produkty żywnościowe. Ma to
znaczenie zarówno ze względów klimatycznych,tu należy podkreślić emisje pochodzące z trans-
portu, tym bardziej dotkliwe w obliczu skali marnowania żywności, jak i społeczno -
ekonomicznych. Bezpośrednie relacje między producentami a konsumentami pozwalają na obo-
pólne zyski: większe dochody tych pierwszych i zdrowotne bezpieczeństwo tych ostatnich.
Zwiększają też świadomość konsumentów i budują przywiązanie społeczności do lokalnych
wytwórców. 

Alternatywne sposoby dystrybucji

Rolnictwo wspierane przez społeczność
(RWS) 

Co dają krótsze łańcuchy dostaw?

Zacznijmy od początku - o co chodzi z krótkimi łań-
cuchami dostaw? Łańcuch dostaw to droga, którą
przebiega produkt - w tym wypadku żywność - od miej-
sca produkcji do ostatecznego odbiorcy. W dominującym
modelu łańcuchy te obejmują pośredników, magazy-
nowanie, miejsca sprzedaży. Ruchy proekologiczne i pro-
społeczne postulują ich skrócenie, czyli częściowe lub
całkowite pominięcie pośredników. Ma to pozwolić
osiągnąć uczciwe ceny przy jednoczesnym pogłębieniu
relacji między konsumentami i producentami.

Zwiększenie dochodów
producentów - wynikające z
pominięcia zysków pośredników
Lokalność, a więc zmniejszenie
emisji ze względu na transport
Większa przejrzystość - osoby
konsumenckie wiedzą dokładnie, 

       co kupują

Co zyskujemy?

Relacja

Solidarność

Współpraca

-18-



Grupa konsumentek_ów wraz z grupą rolniczek_ów wspólnie ustala produkty, które będą
dostarczane i koszty, które trzeba ponieść. Na tej podstawie osoby konsumenckie wpłacają
osobom rolniczym odpowiednią kwotę i zobowiązują się do regularnych wpłat przez określony
czas. Osoby rolnicze z kolei, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności, doglądają upraw. Pozwala

Jak to działa? 

to rolnikom na ocenę zasobów i ryzyka, rozsądne inwe-
stowanie i bezpieczeństwo w przypadku nieprzewidzianych
okoliczności. Gdy takie się pojawią, odpowiedzialność jest
wspólna a konsekwencje nie spadają wyłącznie na osoby
rolnicze - produkujące żywność. Gdy plony są gotowe, osoby,
które dokonywały wpłat otrzymują regularne paczki z pro-
duktami. Ich ilość i jakość może się różnić. Na tym polega
współodpowiedzialność: w urodzajnym roku odbiorcy mogą
spodziewać się licznych i dorodnych warzyw, w mniej
przychylnych warunkach natomiast skutki nieurodzaju są
odczuwane w równy sposób przez całą grupę. W ten sposób
gospodarstwa rolne mogą funkcjonować bezpieczniej (mając
zapewniony stały dochód), podczas gdy osoby konsumenckie
stają się bardziej związane z lokalną gospodarką i mogą ją
świadomie kształtować. Nie tylko współdzielą ryzyko, ale
mogą też liczyć na nadwyżki, gdy takie są. 

1/ Wspólne planowanie 

sezonu

2/ Przedpłata

4/ Zbiory

3/ Uprawa

5/ Dostarczanie

żywności

W Polsce funkcjonuje sporo takich grup. Model oparty na bliskim kontakcie i lokalności nie
powinien rozrastać się do zbyt dużych rozmiarów, wciąż powstają więc nowe RWS-y. Jeżeli chcesz
dołączyć do takiej grupy lub ruszyć z nową, zajrzyj do materiałów, które prezentujemy na końcu.

Kooperatywy
Kooperatywa, podobnie jak RWS, jest modelem partnerstwa między osobami produkującymi
żywność, a tymi, które ją konsumują. Tu również porozumiewamy się bezpośrednio, skracając
łańcuch dostaw. Organizacja współpracy jest jednak nieco inna. 

Kooperatywy zakładane są przez grupy konsumentek_ów, zwykle pochodzących z miast, które
nawiązują kontakt z gospodarstwami i proponują stały odbiór żywności. Osoby zrzeszone w ko-
operatywie regularnie zamawiają warzywa lub inne produkty (samodzielnie je wybierając), a rol-
nicy są odpowiedzialni za ich dostarczenie. Dostawy rozliczane są wspólnie, co pozwala znacznie
zaoszczędzić czas poświęcony na przekazanie towaru. 

Kooperatywa, nieco bardziej niż RWS, przypomina więc klasyczną sprzedaż. Wciąż jest to jednak
sprzedaż na szczególnych zasadach. Cała grupa - zrzeszająca osoby konsumenckie i pro-
ducenckie - wspólnie podejmuje decyzję o zamówieniach, rozszerzeniu asortymentu czy poziomie
zaangażowania osób członkowskich. Biorą pod uwagę dobrostan osób i ziemi. W ten sposób
tworzy się społeczność, która dzieli się odpowiedzialnością, dba o środowisko naturalne i o siebie
nawzajem. 
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Grupy sprzedażowe
Rosnącą popularność zdobywają alternatywy dla supermarketów, które nie wymagają
długoterminowego, społecznościowego podejścia, jakie jest właściwe dla takich rozwiązań jak
RWS czy kooperatywy. To grupy sprzedażowe - wirtualne przestrzenie, coraz częściej za-
stępujące klasyczne targowiska, stanowiąca platformę wymiany, organizującą dostarczanie i od-
bieranie produktów. Choć są to komercyjne transakcje, zwykle pozbawione aspektu społeczno-
ekologicznego, dla rolników mogą oferować alternatywę dla dyskutujących ceny skupów, dla
odbiorców natomiast - alternatywę dla supermarketów. Również takie działania stawiają
wyzwanie obowiązującemu systemowi żywnościowemu. 

Działanie
Aktywistki i rolniczki dla klimatu



Co mogą nierolniczki?

W poprzednich częściach piszemy o tym, jak jest w rolnictwie teraz i jak wierzymy, że być może.
Nie jesteśmy jednak rolniczkami i rolnikami. Nasza codzienność nie jest (jeszcze!) tak zależna od
ulewnego deszczu czy przedłużającej się suszy. Nie piszemy też z perspektywy ekspertek rolniczej
pracy czy naukowczyń. Wierzymy jednak, że zmiana w rolnictwie dotyczy nas wszystkich i od nas
wszystkich zależy. Na wszystkich powinna też spoczywać odpowiedzialność. 

tworzenie łańcuchów dostaw opartych na porozumieniu między producent_k_ami a
konsument_k_ami. By osiągnąć taką współpracę, potrzebujemy prawdziwego i świadomego
dialogu z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w produkcję żywności. Dialogu pełnego
wzajemnego szacunku, empatii i świadomości perspektyw i problemów wiążących się z
rolniczą codziennością.

Właśnie po to, by taki dialog prowadzić w naszej grupie są “Łączniczki i łącznicy społeczności”.
Bycie łączniczką nie wymaga szczególnej licencji. To osoby aktywistyczne nawiązujące kontakty z
rolni_cz_kami, by wspólnie szukać rozwiązań. Wspólnie jest tu słowem-kluczem. Łączenie
społeczności polega na tym, że z entuzjazmem, ale i z pokorą nie-ekspertek przychodzimy przede
wszystkim słuchać. Chcemy dowiedzieć się jak wygląda codzienność tych, dzięki którym kroimy
warzywa na zupę. Poznać ich codzienność, niepokoje, sytuację prawną. Wtedy dopiero możemy
dzielić się źródłami wiedzy o możliwych rozwiązaniach, wspierać oddolne organizowanie się i -
przede wszystkim - wzmacniać głos naszych rozmówczyń i rozmówców. To praktyka, którą
chcemy przybliżyć w niniejszym rozdziale. 

W tej części zamiast socjologicznych ogólników o tym “kim jest rolnik” czy poradników “jak
wpływać na ludzi” dzielimy się tym, czego same_i nauczyłyśmy się dzięki relacjom
aktywistyczno-rolniczym. Poniższe porady wynikają więc z tego, co spotkało nas w terenie.
Traktujcie je jako punkt wyjścia do tworzenia własnych spotkań i własnych praktyk. 

Nie chodzi tu wyłącznie o zmianę sposobów
upraw i używanych środków. Kluczowa jest
współpraca. Chcemy transformacji, która
bierze pod uwagę potrzeby osób zamie-
szkujących wieś i zajmujących się rol-
nictwem. Nie namawiamy do szukania wi-
nnych kryzysu. Potrzebujemy zmian tu i te-
raz, regulacji prawnych umożliwiających two-

Mamy prawo mówić o rolnictwie,
mamy też obowiązek słuchać i ob-
serwować tych, które zajmują się
nim na co dzień.

1
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Zajmuję się głównie słu-
chaniem i przekazywa-
niem dalej. Tak widzę swo-
ją rolę.
Łączniczka ze społecznością

Czym na co dzień zajmuje się łączniczka spo-
łeczności? Przede wszystkim rozmową. Uważną
rozmową, której integralną częścią jest słuchanie. To
dzięki niej budują relacje, które mogą przerodzić się w
długotrwałą współpracę. Osoby łącznicze nawiązują
więc kontakty z rolni_cz_kami w swojej okolicy.
Odwiedzają, rozmawiają, obserwują. Poznają co-
dzienność, problemy, potrzeby. Dbają o to, by zostały
nazwane i przekazane dalej. Wspierają też sie-
ciowanie grup, dzielą się źródłami wiedzy i wsparcia.
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Jak wygląda praca łączniczek? 

Łączniczki i łącznicy wykonują fundamentalne zadanie. 
To dzięki ich pracy jesteśmy w stanie nie tylko dzielić się
wiedzą, ale przede wszystkim poznawać perspektywę
społeczności rolniczych. 

Pokazują, że ani problemy, ani rozwiązania nie są indywidualne, a raczej stanowią część systemu,
który można i należy zmieniać.  Czy to zawsze działa? Oczywiście, że nie. Reakcje są różne,
trwałość relacji także. Mamy jednak podstawy, by sądzić, że metody, które wypracowałyśmy są
warte podzielenia się, a zasady, których się trzymamy mogą pozwolić uniknąć niektórych
problemów. 

Na początek krótko o zasadach. Jak opowiadać, by nie obrażać? 
To pewnie całkiem oczywiste. Pozwólcie jednak, że posłużymy się listą. 

Chcemy Nie chcemy

Poznać problemy społeczności rolniczej
Słuchać i przekazywać rolnicze głosy dalej
Rozmawiać partnersko
Pokazać jak bardzo rolnictwo i klimat są 
ze sobą powiązane
Mówić o konieczności zmian i alterna-
tywnych sposobach prowadzenia
gospodarstwa
Wskazywać źródła wiedzy na temat tych
praktyk
Przekazywać informacje o dotacjach 
i innych formach wsparcia
Łączyć osoby ze sobą, przedstawiać sobie
tych, którzy stosują techniki ekologiczne 
i tych, którzy mogą potrzebować
wyjaśnień

Być zbawczyniami z wielkiego miasta
Antagonizować środowiska
aktywistycznego i rolniczego
Oceniać i zawstydzać
Udawać ekspertek od wszystkiego
Straszyć skutkami katastrofy
klimatycznej bez pokazywania dróg
ratunku



wiemy się, kto może zainteresować się społeczną inicjatywą, kto stosuje nieprzemysłowe techniki,
kto nieufnie spogląda na obcych. To nie musi ograniczać wyborów rozmówczyń/ców, może jednak
podpowiedzieć ich kolejność. Warto zwrócić uwagę, że pozycja sołtyski/sa w różnych wsiach
wygląda różnie, a takie aranżowane spotkanie może sprawiać wrażenie przymusu. Należy tu
zachować uważność, by taka forma kontaktu nie okazała się przeciwskuteczna i zniechęcająca. 

Jak zacząć? Niektóre gospodarstwa są obecne w mediach
społecznościowych i możemy dotrzeć do nich stosunkowo łatwo. Inne
funkcjonują poza siecią - by poznać pracujące w nich osoby, musimy
spotkać je na żywo. Pojawienie się znienacka może jednak nie zadziałać.
Trudno oczekiwać, że przychodząc “znikąd” zainteresujemy sobą mocno
zajętą osobę, szczególnie podczas jej pracy. Warto więc dowiedzieć się
czegoś o miejscu, do którego chcemy się udać. Gdy chcemy pracować w
jakiejś wsi, możemy na przykład udać się do sołtyski/sołtysa. Od nich do-

Po wstępnych hasłach, czas na konkrety. Co robić, by rozmawiać, 
a nie nauczać?

Przed Wami garść porad od naszych łączniczek. Pamiętajcie jednak, że gdy mowa o relacjach z
ludźmi, trudno o sztywne zasady, które działają zawsze. Rolniczki i rolnicy, tak samo jak inne
grupy społeczne, różnią się między sobą. Potraktujcie te wskazówki jako drogowskazy, z których
możecie skorzystać na początek. 

Co działa?

Nawiązywanie kontaktów

A Wy,
 od kogo?

Podkreślałyśmy już kilkakrotnie, że nie jesteśmy ekspertkami. To prawda. Nie udajemy, że znamy
się na wszystkim. Nie zwalnia nas to jednak z konieczności przygotowania się do rozmów. Warto
wiedzieć jakie uprawy są dotowane, umieć zapytać o marki nawozów czy rozpoznać podstawowe 

Research przede wszystkim

maszyny. Nie zostaniemy w ten sposób
rolniczkami, jednak rozmowa może być
łatwiejsza. By zdobyć zaufanie,
potrzebujemy najpierw znaleźć wspólny
język. Wiedzieć z jakimi instytucjami i
przepisami mierzą się na co dzień nasi
rozmówcy. 

Jakie uprawy są dotowane? 
Rozeznanie w nawozach 
Rozpoznanie podstawowych maszyn
rolniczych 
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Co możemy dać?

Czas

Tu będzie trzeba się dostosować. Jeżeli jesteście przyzwyczajeni do
kalendarza i planowania, może to wymagać wyjścia ze strefy
komfortu. Choć nie ma tu reguły, zwykle nie umówimy się na “za
tydzień o 17”. Usłyszymy raczej: “nie mam czasu”, “wróćcie jutro” lub
“może za dwie godziny”. Wynika to ze specyfiki pracy, którą musimy
wziąć pod uwagę planując czas wizyt. Bywa, że spotkanie uda się
dopiero przy kolejnej próbie. 

Wróćcie
jutro!

Tak, robimy research. Tak, naszym celem jest
zmiana. Nie znaczy to jednak, że przychodzimy z
gotowymi rozwiązaniami. Przychodzimy przede
wszystkim z pokorą. Podstawą jest usłyszenie
tego, z jakimi problemami borykają się na co
dzień rolniczki i rolnicy. Jakie instytucje
wspierają ich, jakie przeszkadzają? Ile wynoszą
ceny w skupach? To od najbardziej
zainteresowanych możemy zdobyć rzetelne
informacje. 

R Choć brzmi to dość utylitarnie (stosowanie “języka korzyści” nie kojarzy przecież się z postawą
aktywistyczną i sprzeciwem wobec kapitalistycznej potrzeby ekspansji), w tym wypadku może być
kluczem. Rozmawiamy z osobami, których codzienne przetrwanie zależy od możliwości
sprzedawania własnych plonów. Chcemy dzielić się nie tylko mglistą ideą walki z katastrofą. To, co
możemy dać to także wiedza o dotacjach, szkoleniach i wsparcie w organizowaniu się wraz z innymi
rolni_cz_kami. To cenny zasób, który może być podstawą dalszej współpracy. 

Pytania, nie odpowiedziZnać realia

Znaczy to, że gdy codzienne życie jest
uzależnione od pogody i zmieniających
się cen, nie sposób mówić o sta-
bilności i przewidywalności.

Rolnicy są zwykle dwa
miesiące od bezdomności,
dwie niezapłacone faktu-
ry od bankructwa.
Łączniczka ze społecznością

Jakkolwiek utylitarnie to brzmi - język
korzyści jest Twoim przyjacielem. Research na temat warunków pracy

rolniczej to jedno. Ważne może okazać
się też przyjście z konkretną “ofertą”. 
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Ostrożnie z ocenami To nie jest tak, że wszyscy rolnicy
zagłosowali na PIS. To nie jest tak, że
wszyscy chodzą do kościoła. Społeczeństwo
wrzuca rolników do jednego worka, a są
bardzo różne postawy. To zresztą działa w
obie strony: rolnicy też mają ugruntowane
przekonanie o ludziach z miasta. To ludzie,
którzy o niczym nie mają pojęcia, niewiele
robią i mają kasę.Rolnik - aktywista

Rolnicy są różni, to już chyba wiemy. Na
pewno zdarzy się jednak - jak w
przypadku innych grup społecznych - że
spotkacie osoby, z którymi diametralnie
nie zgadzacie się w pewnych kwestiach,
rolniczych lub innych. Nie sugerujemy,
że znoszenie komentarzy, które są
obraźliwe czy nienawistne jest wskaza-
ne, absolutnie nie. Warto jednak przyjrzeć się temu, skąd mogą pochodzić niektóre poglądy. 

Łączniczka ze społecznością

Czy hodowcy nienawidzą zwierząt?
Pies często jest na łańcuchu, bo
poluje na kury, a rolnik nie ma
pieniędzy na płot. Krowa hodowana
na mięso najczęściej ma imię, jest
kochana.

Badania ISP, które przytaczamy w części wiedzowej
mówią o tym, że z największym oporem wobec
rozwiązań proklimatycznych spotykamy się wśród
osób o najniższym statusie ekonomicznym. To nie
dziwi przecież, że gospodarze w pierwszej kolejności
interesują się codziennym przetrwaniem, potem
dopiero wpływem ich działań na otoczenie. Sugerując
nowe metody musimy zapewnić, że ich potrzeby
zostaną zaopiekowane. 

Skomplikowana terminologia zniechęca i
to nie tylko wtedy, gdy jest niezbyt
zrozumiała. Rolnicy znają się na swojej
pracy. Doskonale zdają sobie też sprawę
z klasistowskiej pogardy, z jaką spotyka
się niejednokrotnie ich zajęcie. Zdarza się,
że bywa ona ukryta pod płaszczem troski
o przyrodę. Mówiąc o ekologii, łatwo obwi-

Uwaga na język
Zauważyłem - i tego unikam jak ognia - że nie
można używać takich słów jak eko, bio,
permakultura. To działa jak płachta na
byka! Nie znają tego słowa ale brzmi dziwnie
i obco, prawdopodobnie będziesz skreślona,
jak zaczniesz go używać.
Rolnik - aktywista

niać rolniczki i rolników o to, czemu winien jest system, który nie daje alternatyw i oczekuje
maksymalnej efektywności. Nic więc dziwnego, że użycie niektórych słów, istotnych z
aktywistycznego punktu widzenia, może zniechęcać. Spotkałyśmy się z opinią, że słowo “ekologia”
zamyka niektóre drzwi. Warto uważać też na specjalistyczne słowa związane z alternatywnymi
metodami rolniczymi - ich stosowanie, zamiast pokazać nasze zainteresowanie tematem, może
zostać odebrane jako próba podważania kompetencji osób, z którymi rozmawiamy. Nie znaczy to,
że mamy zaniechać przedstawiania metod i wartości, które są nam bliskie. Apelujemy przede
wszystkim - jak w innych punktach - o uważność i pokorę. 
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Szukamy wspólnych wartości, nie różnic

Łączniczka ze społecznością

Rolnicy, których znam stosują rozwiązania ekologiczne z szacunku do swojej ziemi. Nie
myślą “będę ekologiczny, bo tak trzeba” tylko “nie będę podlewał pola roundupem, to
przecież szalone

Jak może wyglądać pierwsze spotkanie?

Przyjrzyjmy się temu po kolei

Nawiązanie kontaktu
Wybadaj okolicę: co wiesz o regionie, glebach, sytuacji prawno-politycznej
rolniczek/ów na danym terenie?
Skontaktuj się z sołtysem/ką wsi: pomoże Ci rozeznać się w sytuacji lokalnej,
podpowie, do kogo się odezwać
Odezwij się do wybranego rolnika/czki - w zależności od charakterystyki
gospodarstwa możesz zdecydować się na kontakt przez media
społecznościowe lub próbować spotkania na żywo

Pierwsza rozmowa
Zadawaj pytania i bądź otwarty/a na nowe perspektywy
Przedstaw siebie, swoje motywacje i afiliacje. By Ci zaufać, rozmówca/czyni
musi wiedzieć dlaczego do nich przychodzisz i z kim jesteś powiązany/a
Uczciwie zarysuj ewentualną współpracę: na co można liczyć z Twojej
strony, a na co nie? Nie składaj obietnic bez pokrycia!
W trakcie rozmowy mogą pojawić się opinie i wątki, z którymi się nie
zgadzasz. Niektóre będą trudne. Pamiętaj, że nie musisz godzić się na
wszystko i masz prawo wyrazić swoje wątpliwości. Postaraj się jednak
wysłuchać argumentów drugiej strony, zanim to zrobisz. 
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Rolnik - aktywista

Rolnicy ciężko przyjmują to, że ktoś
inny może coś wiedzieć o rolnictwie.
Chcieliby mieć monopol na taką
wiedzę.

Co dalej?
Pamiętaj, żeby ustalić, jak będziecie się komunikować - tu warto
dostosować się do tego, jaka forma jest najwygodniejsza dla drugiej strony
Kolejnych rolników/czki najłatwiej będzie poznawać przez sieć
znajomości - Twój rozmówca/czyni na pewno ma znajomych, których może
zainteresować to, co masz do powiedzenia. Rekomendacja może wiele zdziałać
dla rozszerzania Twojej sieci kontaktów!
Gdy już nawiążesz kontakt z kilkoma osobami, warto stworzyć platformę,
na której możecie porozumiewać się wspólnie. Może to być chociażby
grupa na Whatsappie. Ważne, by dążyć do sytuacji, w której komunikacja
nie jest jednostronna. 

Perspektywa rolników 

Jak chcemy, żeby do nas mówiono? 

Żeby wiedzieć jak wygląda rolnicza
codzienność i ich problemy, musisz
znać ich pozycję ekonomiczną.
Niestabilność cen należy do
głównych przeszkód w planowaniu.
Sprawdź, choćby na OLX, ile kosztuje
nawóz, ile pasza. Zdradzenie się z
nieodrobieniem tej podstawowej
lekcji może zniechęcić do Ciebie
rolnika. 

Poznaj ceny!

Czy to się opłaca? Czy plony będą
większe? Jeśli nie - jakie inne
korzyści niosą z sobą potencjalne
zmiany w gospodarowaniu?

Zaznacz, co Twoi
rozmówcy mogą zyskać.

czego byście od nas potrzebowali?
Jak można Was wesprzeć?

Zapytaj o potrzeby
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Ta rada nie wynika z klasizmu i
domniemania ignorancji. Rolnicy
wiedzą co robią, często jednak nie
posługują się naukową terminologią,
szczególnie w odniesieniu do technik,
które są dla nich nowe.
Silwopastoralizm i paludikulturę
zostaw w literaturze, a gdy stoicie
na skraju pola rozmawiajcie o
ściółkach, drzewach i utrzymaniu
wody w glebie. 

Mów jak najprościej!

Łączniczka ze społecznością

Stosuję rolnictwo ekologiczne, ale w
ogóle o tym nie mówię. Mam
bezorkowy warzywniak więc mówię,
że nie przekopuję i tyle. Nawet
kompost nie mówię - tylko, że
podłoże sobie tu robię na pryźmie i
podsypuję, bo tak mi lepiej rośnie.

Gospodarze rolni zawsze czuli więź i lojalność między sobą,
natomiast do zmian wprowadzanych przez władzę podchodzili
ostrożnie. Dlatego też najprędzej posłuchają innego rolnika, niż
będą postępować tak, jak im powie ktoś niezwiązany z rolnictwem.
Wśród rolników przyjęło się, że posłuch ma ten, kto zajmuje się
rolnictwem, kto mówi na podstawie własnych doświadczeń. (...)
Dlatego też nie posłuchają aktywistów.
Grzegorz Ciechomski z gospodarstwa La Fuente

To ważna uwaga i częsta obawa. My jednak wierzymy, że
odpowiednio, partnersko traktowani rolnicy zarówno będą
dzielić się swoim doświadczeniem, jak i otworzą się na nasze. 
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Twoja kolej!

Być może masz już za sobą pierwsze kontakty. A może dopiero chcesz
zacząć. Mieszkasz na wsi lub odwiedzasz ją tylko okazjonalnie, z miasta.
Porozmawiaj z rolnikiem. Emisje i bioróżnorodność schowaj do kieszeni.
Zapytaj o pszczoły i o deszcz. Usłyszysz opowieść o codziennych
zadaniach i trudnościach pracy rolniczej, dowiesz się, czego potrzebuje
społeczność. Powiedz, co możesz dać od siebie. 

Pamiętaj, że nie musisz robić tego sama. Skontaktuj się z bliską Ci
organizacją klimatyczną lub instytucją i dowiedz się, co może zaoferować
rolnikom. Możesz też dołączyć do już istniejącej grupy. Jeśli masz pytania
- pisz do nas!

Na koniec oddajemy w Twoje ręce swego rodzaju kartę pracy. Możesz
potraktować ją jako zeszyt ćwiczeń “na sucho” lub notatnik, który przyda
Ci się w terenie. Kontakty ze społecznością można nawiązywać na różne
sposoby. Jeśli jednak nie wiesz od czego zacząć, wykorzystaj gotowe
kroki. 
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Jeśli nie masz wyznaczonego z góry miejsca, którym musisz się zająć, zacznij od tego, co jest Ci najbliższe.
Wieś, w której mieszka rodzina lub znajomi? Okolica, do której czasem wybierasz się na wycieczki? To może
być dobry pomysł na start. Poniżej wypisz, co już wiesz o tym miejscu. Zacznij od tego, co znasz “z głowy”,
potem wyszukaj w internecie tego, czego zabrakło. 

1/ Rekonesans

Miejscowość, gmina, lub okolica:

Dlaczego chcę pojechać właśnie tam?

Gdy wybierzesz już konkretną miejscowość: 

Nazwa miejscowości i gmina: 

Liczba mieszkańców:

Odległość od miasta i dostępność komunikacji publicznej:

Ważne elementy krajobrazu:

Historia miejscowości - kto mieszkał tu wcześniej, a kto teraz?

Ciekawe artykuły na temat okolicy: 

 to praktyczna część researchu: dowiesz się o
możliwościach mieszkanek_ców, ale i sprawdzisz jak

dojechać!

np. rzeka

sprawdź czy mieszkańcy są tu od pokoleń, 
a może niedawno przyjechali z miasta?
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Twoje notatki:

Potencjalne kontakty:
 

Sołtys/ka,
świetlica,

Koła Gospodyń Wiejskich,
Ochotnicza Straż Pożarna

sklep, 
kościół,

 inne miejsca publiczne i organizacje, 
osoby prywatne, które już znam

Jakiej wielkości są gospodarstwa?

Co jest najczęściej uprawiane?

Jakie zwierzęta są hodowane?

Źródła zatrudnienia - czym zajmują się ludzie? sprawdź czy w okolicy są jakieś zakłady pracy, do których można dojeżdżać
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Przygotuj sobie informację o tym, dlaczego to robisz. Nawet jeśli to oczywiste,
spróbuj sformułować motywację na papierze. Uporządkowanie własnych myśli
przyda się przed rozmową!

Stało się. Masz numer do sprzedawcy warzyw z danej wsi, maila do sołtyski lub jedziesz “w ciemno”. O czym
będziesz rozmawiać? Odpowiedz sobie na poniższe pytania, miej przy sobie notatki i przede wszystkim
słuchaj.

2/ Pierwszy kontakt

Zastanów się, czy przychodzisz z jakąś propozycją? Masz coś do zaoferowania?
Chcesz się podzielić jakimś rozwiązaniem lub zaprosić do czegoś? Postaraj się
nazwać to tak konkretnie jak to możliwe. 

Czego chcesz się dowiedzieć? Przygotuj sobie jasne pytania. Oprócz tych
najbardziej ogólnych zagadnień, postaraj się też wziąć pod uwagę charakter pracy
osoby, z którą rozmawiasz i to, jakie tematy mogą być dla niej najważniejsze. 
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Gratulacje. Udało Ci się umówić na spotkanie, a może już przy pierwszym kontakcie z ulicy zaproszono Cię,
by porozmawiać? Do tej części nie przygotowałyśmy karty pracy. Miej w pamięci (lub pod ręką) wszystkie
poprzednie strony. Przedstaw swoje motywacje, zadaj pytania i słuchaj odpowiedzi. Słuchaj, notuj, a przede
wszystkim pamiętaj, że rozmawiasz z człowiekiem. Każda osoba, którą spotkasz będzie miała własną
perspektywę i swoje problemy. 

3/ Spotkanie

Pozostajecie w kontakcie? Świetnie. Tu scenariusze mogą być różne, zostawiamy już tylko kilka wskazówek.
4/ Dalsza współpraca

Macie wspólne cele, przynajmniej nie-
które. Razem chcecie przeciwdziałać
kryzysowi. Jako osoba aktywistyczna
nie jesteś zbawczynią, nie działasz po
to, by kogoś bronić.

To ważne. Oczywiście, że wiele
bieżących spraw można załatwić
zdalnie, jednak fizyczna obecność
pozwala budować większe zaufanie i
szybciej zauważać i reagować na
dynamicznie zmieniającą się sytuację.
Często kluczowe informacje o wiele
łatwiej usłyszeć podczas rozmowy przy
płocie niż poprzez wideokonferencję. 

Jesteście partner_k_ami. Bywaj w terenie!

Włączanie polega na tworzeniu
przestrzeni dla tych, dla których jej
brakowało i dopuszczaniu do głosu, nie
na przejmowaniu go. Wspieraj i
zapraszaj. Gdy ktoś prosi Cię o
wypowiedź opisującą sytuację sprawdź
czy nie da się czasem zaproponować
udziału w rozmowie komuś, kto
sytuację zna z pierwszej ręki. 

Nie mów w czyimś imieniu 

Być może masz nadzieję, że po roku
współpracy uda Wam się wspólnie
zmienić bardzo dużo. Wprowadzone
zostaną nowe regulacje prawne lub sieć
rolniczych aktywistek_ów będzie prę-
żnie działać, wspierając się nawzajem.
Dziel się pomysłami i nadziejami, za-
chowaj jednak ostrożność w dekla-
racjach. Zawiedzione oczekiwania są
trudnym punktem wyjścia do dalszej
współpracy. 

Nie składaj obietnic bez pokrycia. 

Osoby, z którymi współpracujesz mogą
mieć różne priorytety. Być może bę-
dziecie działać wspólnie przez jakiś
czas, później Wasze drogi się rozejdą,
może to wynikać z różnych powodów.
Staraj się pracować z większą spo-
łecznością - tak, by jeden kontakt nie
stanowił o powodzeniu współpracy. 

Pozostań elastyczna_e.

Dziel się swoimi doświadczeniami!
Jako Klimat dla Rolnictwa chcemy zbierać dobre praktyki,
zapraszamy do kontaktu, dyskusji, współpracy. Piszcie do
nas na kontakt@klimatdlarolnictwa.pl
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Przypisy

Ten, i inne postulaty zaczerpnięte są z tekstu Michaela Pimberta “Agroekologia jako alternatywa dla rolnictwa
przyjaznego dla klimatu” opublikowanego w polskim tłumaczeniu na stronie https://nyeleni.pl/agroekologia-jako-
alternatywa-dla-rolnictwa-przyjaznego-dla-klimatu/

https://zielonewiadomosci.pl/tematy/obywatele/agroekologia-jako-alternatywa-dla-rolnictwa-przyjaznego-dla-
klimatu/

https://rolnictwozrownowazone.pl/rolnictwo-zrownowazone/co-to-jest-rolnictwo-zrownowazone/definicja/

https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PSR_Zrownowazenie_internet.pdf

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/rozporzadzenie-2018-848-w-sprawie-produkcji-ekologicznej-i-
znakowania-69059496

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i
znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 

https://www.kpodr.pl/wp-content/uploads/2020/11/Agrole%C5%9Bnictwo-spos%C3%B3b-na-
zr%C3%B3wnowa%C5%BCony-ekosystem-rolniczy.pdf

Bagna i Klimat. Nauka o klimacie. https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/bagna-a-klimat-wysuszone-torfowiska-
na-swiecie-emituja-2-mld-ton-co-2-rocznie/

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/695487/IPOL_ATA(2021)695487_PL.pdf
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COP to coroczna Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Atlas rolny https://pl.boell.org/sites/default/files/atlas_rolny_strony_maly.pdf

Zeroemisyjna Polska https://www.wwf.pl/sites/default/files/inline-files/3%20rolnictwo%20FINAL.pdf

https://www.wwf.pl/aktualnosci/rolnictwo-bez-emisji

Dane pochodzą z raportu IPCC z 2022 roku, przytoczone na podstawie artykułu: https://smoglab.pl/zmiany-
klimatu-2022-nowy-raport-ipcc/

Perspektywy zrównoważonego rolnictwa w Polsce. Analiza społeczno-polityczna.
https://www.isp.org.pl/uploads/download/perspektywy-zrownowazonego-rolnictwa-w-polsce-analiza-spoleczno-
polityczna_pl_1649573538.pdf 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/psr-2020/powszechny-spis-rolny-2020-raport-z-
wynikow,4,1.html

Dane na podstawie statystyk publikowanych przez DG AGRI
https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database

Perspektywy zrównoważonego rolnictwa w Polsce. Analiza społeczno-polityczna.
https://www.isp.org.pl/uploads/download/perspektywy-zrownowazonego-rolnictwa-w-polsce-analiza-spoleczno-
polityczna_pl_1649573538.pdf 

https://www.isp.org.pl/uploads/download/kobiety-wies-klimat-i-srodowisko-w-mozaice-postaw-pogladow-i-
dzialan_pl_1649573575.pdf
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https://nyeleni.pl/agroekologia-jako-alternatywa-dla-rolnictwa-przyjaznego-dla-klimatu/
https://zielonewiadomosci.pl/tematy/obywatele/agroekologia-jako-alternatywa-dla-rolnictwa-przyjaznego-dla-klimatu/
https://rolnictwozrownowazone.pl/rolnictwo-zrownowazone/co-to-jest-rolnictwo-zrownowazone/definicja/
https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PSR_Zrownowazenie_internet.pdf
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/rozporzadzenie-2018-848-w-sprawie-produkcji-ekologicznej-i-znakowania-69059496
https://www.kpodr.pl/wp-content/uploads/2020/11/Agrole%C5%9Bnictwo-spos%C3%B3b-na-zr%C3%B3wnowa%C5%BCony-ekosystem-rolniczy.pdf
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/bagna-a-klimat-wysuszone-torfowiska-na-swiecie-emituja-2-mld-ton-co-2-rocznie/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/695487/IPOL_ATA(2021)695487_PL.pdf
https://pl.boell.org/sites/default/files/atlas_rolny_strony_maly.pdf
https://www.wwf.pl/sites/default/files/inline-files/3%20rolnictwo%20FINAL.pdf
https://www.wwf.pl/aktualnosci/rolnictwo-bez-emisji
https://smoglab.pl/zmiany-klimatu-2022-nowy-raport-ipcc/
https://www.isp.org.pl/uploads/download/perspektywy-zrownowazonego-rolnictwa-w-polsce-analiza-spoleczno-polityczna_pl_1649573538.pdf
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/psr-2020/powszechny-spis-rolny-2020-raport-z-wynikow,4,1.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/psr-2020/powszechny-spis-rolny-2020-raport-z-wynikow,4,1.html
https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/psr-2020/powszechny-spis-rolny-2020-raport-z-wynikow,4,1.html
https://www.isp.org.pl/uploads/download/perspektywy-zrownowazonego-rolnictwa-w-polsce-analiza-spoleczno-polityczna_pl_1649573538.pdf
https://www.isp.org.pl/uploads/download/perspektywy-zrownowazonego-rolnictwa-w-polsce-analiza-spoleczno-polityczna_pl_1649573538.pdf
https://www.isp.org.pl/uploads/download/kobiety-wies-klimat-i-srodowisko-w-mozaice-postaw-pogladow-i-dzialan_pl_1649573575.pdf


Baza wiedzy

Źródła i poszerzona bibliografia

Wybrane, sprawdzone publikacje o rolnictwie i klimacie. Znajdziecie tu raporty i
artykuły, z których korzystamy w tekście i dodatkowe źródła, dzięki którym możecie
pogłębić wiedzę w danym temacie. Bazę takich materiałów wciąż powiększamy,
aktualną możesz znaleźć na naszej stronie:



O skutkach katastrofy klimatycznej dla rolnictwa

Atlas Rolny - publikacja fundacji Heinricha Boella

Living Planet Report 2020 - rapport fundacji WWF

Raport Zeroemisyjna 2050 - raport fundacji WWF

Rolnictwo wobec zmian klimatu 

Postawy kobiet wiejskich wobec kryzysu klimatycznego. Kobiety, wieś, klimat 
i środowisko. W mozaice poglądów i działań. 

Kalendarz Rolników - zmiany klimatyczne i ich wpływ na produkcję rolniczą 

Woda w rolnictwie - Ekspertyza wydana przez fundację Heinricha Boella 

Kryzys klimatyczny zagraża polskiemu rolnictwu - Koalicja Żywa Ziemia

Wpływ zmian klimatycznych na rolnictwo w Polsce - Agronews

La via campesina - strona oficjalna (język angielski, francuski i hiszpański)

Wpływ polityki rolnej - Raport Fundacji Heinricha Boella 

O agroekologii

AgroPermaLab

Nyeleni

Uniwersytet Ludowy w Grzybowie

O suwerenności żywnościowej

Koalicja Żywa Ziemia

Nyeleni

Przegląd obszarów wiejskich UE - rolnictwo ekologiczne

Baza wiedzy na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

O rolnictwie ekologicznym
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https://pl.boell.org/sites/default/files/atlas_rolny_strony_maly.pdf
https://www.wwf.pl/sites/default/files/2020-09/Living_Planet_Report_2020-Podsumowanie.pdf
https://www.wwf.pl/sites/default/files/inline-files/Raport_Zeroemisyjna_2050.pdf
https://www.wwf.pl/aktualnosci/rolnictwo-bez-emisji
https://www.wwf.pl/aktualnosci/rolnictwo-bez-emisji
https://www.isp.org.pl/pl/publikacje/kobiety-wies-klimat-i-srodowisko-w-mozaice-postaw-pogladow-i-dzialan
https://www.isp.org.pl/pl/publikacje/kobiety-wies-klimat-i-srodowisko-w-mozaice-postaw-pogladow-i-dzialan
https://www.isp.org.pl/pl/publikacje/kobiety-wies-klimat-i-srodowisko-w-mozaice-postaw-pogladow-i-dzialan
https://www.isp.org.pl/pl/publikacje/kobiety-wies-klimat-i-srodowisko-w-mozaice-postaw-pogladow-i-dzialan
https://www.kalendarzrolnikow.pl/1490/zmiany-klimatyczne-i-ich-wplyw-na-produkcje-rolnicza
https://www.kalendarzrolnikow.pl/1490/zmiany-klimatyczne-i-ich-wplyw-na-produkcje-rolnicza
https://www.kalendarzrolnikow.pl/1490/zmiany-klimatyczne-i-ich-wplyw-na-produkcje-rolnicza
https://pl.boell.org/sites/default/files/2020-11/Ekspertyza_Woda-w-rolnictwie_0.pdf
https://pl.boell.org/sites/default/files/2020-11/Ekspertyza_Woda-w-rolnictwie_0.pdf
https://koalicjazywaziemia.pl/2021/03/18/kryzys-klimatyczny-zagraza-polskiemu-rolnictwu/
https://agronews.com.pl/artykul/wplyw-zmian-klimatycznych-na-rolnictwo-w-polsce/
https://viacampesina.org/en/
https://pl.boell.org/sites/default/files/wplyw_wspolnej_polityki_rolnej.pdf
https://pl.boell.org/sites/default/files/wplyw_wspolnej_polityki_rolnej.pdf
https://agropermalab.org/wartosci/
https://nyeleni.pl/agroekologia-jako-alternatywa-dla-rolnictwa-przyjaznego-dla-klimatu/
http://www.ziarno.grzybow.pl/images/publikacje/projektowe/Agroekologia_przewodnik.pdf
https://koalicjazywaziemia.pl/wp-content/uploads/2020/02/PolitykaNaTalerzu.pdf
https://nyeleni.pl/suwerennosc-zywnosciowa/
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/publications-enrd-rr18_pl.pdf
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/baza-wiedzy


Perspektywa zrównoważonego rolnictwa w Polsce - raport fundacji Heinricha Boella

Bagna a klimat - Nauka o klimacie

Agroleśnictwo. Dywersyfikacja produkcji w gospodarstwie rolnym. 

Paludikultura

O paludikulturze

Ekspertyza na wniosek komisji ENVI w Parlamencie Europejskim - skrót

O rolnictwie zrównoważonym

O agroleśnictwie 

O rolnictwie regeneratywnym

AgroPermaLab

O permakulturze 

Przewodnik po RWS

O rolnictwie wspieranym przez społeczność i kooperatywach

Przykłady organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności

Możliwości skracania łańcuchów żywieniowych pomiędzy konsumentem a producentem
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https://pl.boell.org/sites/default/files/rolnictwo05.pdf
https://pl.boell.org/sites/default/files/rolnictwo05.pdf
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/bagna-a-klimat-wysuszone-torfowiska-na-swiecie-emituja-2-mld-ton-co-2-rocznie/
https://www.agroforestry.pl/wp-content/uploads/2020/11/Perzyna-Borek-Wojcik_Agrolesnictwo_web.pdf
https://www.agroforestry.pl/wp-content/uploads/2020/11/Perzyna-Borek-Wojcik_Agrolesnictwo_web.pdf
https://ecoreactor.org/paludikultura/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/695487/IPOL_ATA(2021)695487_PL.pdf
https://agropermalab.org/material/poradniki-edukacyjne-nasiona-permakultura-agrobioroznorodnosc/
https://wspierajrolnictwo.pl/wp-content/uploads/2021/08/IO1_BPCSA_PL_final.pdf
https://www.cdr.gov.pl/images/wydawnictwa/2020/KLD_raport.pdf
https://www.cdr.gov.pl/images/Radom/2022/18-01/kd_sklad.pdf

