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El bieta Tomkiewicz1

Legitymizacja organizacji rolników w UE 

i ich wp yw na regulacje unijnego prawa rolnego

1. W konferencji naukowej po wi conej pami ci Prof. Andrzeja Stelmachow-
skiego nie mo e zabrakn  problematyki dotycz cej wolno ci zrzeszania si  rol-
ników, któr  Profesor podejmowa  i to zarówno w wymiarze czysto teoretycznym, 
jak te  w praktyce politycznej trudnych lat 80-tych. Od samego pocz tku Profesor 
by  ci le z zwi zany z ruchem „Solidarno ci Rolników Indywidualnych”, a w ob-
radach Okr g ego sto u zajmowa  si  sprawami pluralizmu zwi zkowego w ramach 
zespo u do spraw wsi i rolnictwa.

 Zagwarantowana przez przepisy prawodawstw krajowych, jak te  prawo mi -
dzynarodowe wolno  zrzeszania ma nadal szczególnie donios e znaczenie dla rol-
ników, którzy z racji tego, e dzia aj  w rozproszeniu, maj  bardzo s ab  pozycj  
w stosunku do organów w adzy publicznej. Problematyka ta zyska a niepomiernie 
na znaczeniu od 2004 r. w kontek cie reprezentacji interesów polskich rolników na 
forum Unii Europejskiej. 

2. Wraz z nasilaj cymi si  procesami globalizacji i integracji europejskiej ro -
nie rola organizacji spo ecze stwa obywatelskiego, które maj  przyczynia  si  do 
pog biania demokratyzacji procesu decyzyjnego w UE, odgrywaj c rol  swoiste-
go po rednika mi dzy obywatelami europejskimi i organami unijnymi. Zakorzenio-
ny w europejskiej tradycji model dialogu spo ecznego wymaga wspó dzia ania or-
ganów unijnych i partnerów spo ecznych, do których zalicza si  przede wszystkim 
zwi zki zawodowe (syndykalne), organizacje pracodawców, organizacje pozarz -
dowe itd2. Wobec niedostatecznej reprezentatywno ci i legitymizacji instytucji unij-
nych, niemaj cych, poza Parlamentem Europejskim, bezpo redniego mandatu po-
chodz cego z wyborów, w czenie partnerów spo ecznych w proces podejmowania 
decyzji g ównie ma na celu wzmocnienie demokratycznej legitymizacji organów 
unijnych. Podkre li  jednak nale y, e mimo wci  nowych i coraz bardziej inten-

1 Polska Akademia Nauk.

2 J. Barcz, Pi  lat cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno–ustrojowe, Warszawa 2009, 

s 184 i nast.
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sywnych form wspó pracy mi dzy partnerami spo ecznymi a organami unijnymi3, 
jak dot d nie uda o si  przezwyci y  deficytu demokracji w UE.

W sektorze rolnym wspó praca organizacji zawodowych rolników z organami 
wspólnotowymi w procesie podejmowania decyzji by a szczególnie intensywna od 
samego pocz tku kszta towania si  Wspólnot Europejskich, znacznie wyprzedza-
j c pod tym wzgl dem dzia alno  przedstawicieli innych sektorów gospodarki. Ju  
w drugiej po owie lat 50-tych na szczeblu WE powsta o szereg rolniczych organiza-
cji zawodowych, które zgodnie z zasad  pluralizmu zwi zkowego mia y reprezento-
wa  na forum europejskim heterogeniczne interesy ró nych kategorii rolników z po-
szczególnych pa stw cz onkowskich (np. interesy m odych rolników, spó dzielców 
czy pracowników rolnictwa).

Historycznie pierwsz  i do dzi  najwa niejsz  tak  organizacj  jest powo any 
ju  w 1958 r. Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych przy UE (Comité des 
Organisations Professionnelles Agricoles de l’Union Europénne, w skrócie COPA4), 
który zosta  utworzony na podstawie porozumienia zawartego mi dzy 6 centralami 
rolniczych organizacji zawodowych sze ciu pa stw za o ycielskich EWG. W tym 
samym roku do reprezentowania i ochrony interesów zawodowych pracowników 
rolnictwa powo ano Europejsk  Federacj  Zwi zków Zawodowych Pracowników 
Rolnictwa (Fédération Europénne des Syndicats des Travailleurs Agricoles, w skró-
cie EFA5). Kolejn  organizacj  rolników powo an  w 1958 r. by a Europejska Rada 
M odych Rolników (Conseil Européene des Jeunes Agriculteurs, w skrócie CEJA6), 
która zrzesza federacje Zwi zków Zawodowych M odych Rolników z pa stw cz on-
kowskich. Z kolei reprezentacja rolników spó dzielców z pa stw cz onkowskich 
na szczeblu ponadkrajowym powo ana zosta a w 1959 r. w postaci G ównego Ko-
mitetu Spó dzielczo ci Rolniczej (Comité Général de la Coopération Agricoles de 
l’Union Europénne, w skrócie COGECA7). Podobie stwo celów dzia ania tej orga-
nizacji i COPA przes dzi o o utworzeniu w 1962 r. wspólnego w sensie technicz-
nym sekretariatu COPA–COGECA, w którym COPA zajmuje dominuj c  pozycj .

Na skutek transformacji procesu decyzyjnego ze szczebla krajowego na szcze-
bel unijny ponadnarodowe organizacje rolników, podobnie zreszt  jak i inne orga-
nizacje, usytuowa y swoj  dzia alno  w Brukseli w pobli u organów unijnych8, 
w celu skuteczniejszego formu owania wobec nich swoich postulatów i stanowisk. 
Organizacje te maj  szczególny status prawny, co wyra a si  w tym, e pod wzgl -

3 K. Wódz, Dialog obywatelski w Unii Europejskiej, (w:) To samo  spo eczno–kulturowa miasta postindustrialne-

go w Europie rodkowej, pod red. B. Klocha i A. Stwarza, Warszawa–Rybnik 2005. 

4 B. Koz owska, Pozycja prawna organizacji syndykalnych w europejskiej integracji rolnictwa, Warszawa 1998, 

s. 72 i nast. 

5 B. Koz owska, Rolnicze organizacje zawodowe na obszarze Unii Europejskiej, Warszawa 1995, s. 21 i nast.

6 Ibidem, s. 19 i nast.

7 Ibidem, s. 18 i nast.

8 M. Matyja, Wp yw Zrzeszenia Konfederacji Przemys owców i Pracodawców Europy (UNICE) na proces decyzyj-

ny w Unii Europejskiej, Warszawa 2000, s. 11.
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dem organizacyjno–prawnym s  niezale ne od organów unijnych, cho  zarazem 
pod wzgl dem funkcjonalnym s  z nimi ci le zwi zane, wspó pracuj c z Komisj  
UE, Rad  UE, Parlamentem Europejskim oraz Komitetem Spo eczno–Ekonomicz-
nym i Komitetem Regionów o charakterze opiniodawczo–doradczym. 

3. Prawo uczestniczenia w mechanizmach dialogu spo ecznego na szczeblu UE 
maj  te organizacje ponadnarodowe, które spe niaj  ci le okre lone kryteria. Zo-
sta y one sformu owane przez prawodawc  unijnego na tyle ogólnie, by umo liwi  
mo liwie du ej liczbie partnerów spo ecznych reprezentowanie swoich interesów 
zawodowych na forum unijnym. Pocz tkowo kryteria te zosta y okre lone w komu-
nikacie Komisji z 14 grudnia 1993 r. dotycz cym wprowadzenia w ycie postano-
wie  Protoko u w sprawie polityki spo ecznej9, a nast pnie w identycznym niemal 
brzemieniu powtórzone w decyzji Komisji z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie usta-
nowienia Komitetów Dialogu Sektorowego promuj cych dialog mi dzy partnerami 
spo ecznymi na szczeblu europejskim10. Jak wynika z tre ci art. 1 przytoczonej de-
cyzji, organizacja zorganizowana na szczeblu europejskim powinna odnosi  si  do 
okre lonej dziedziny ycia spo ecznego lub gospodarczego i sk ada  z organizacji 
krajowych o uznanej pozycji w danym kraju. Jednocze nie organizacja dzia aj ca 
na szczeblu unijnym powinna mie  odpowiedni  struktur  organizacyjno–prawn , 
gwarantuj c  jej efektywny udzia  w procesie podejmowania decyzji w UE. 

Na podstawie tych kryteriów Komisja sporz dzi a list  uznanych formalnie part-
nerów spo ecznych11, zaliczaj c do nich tak e dzia aj ce na szczeblu unijnym orga-
nizacje rolników. W odró nieniu od organizacji horyzontalnych, które reprezentu-
j  interesy ponadsektorowe (np. Unia Konfederacji Przemys owców i Pracodawców 
Europy – UNICE) organizacje rolnicze s  kwalifikowane jako organizacje o charak-
terze sektorowym (bran owym). Zgodnie bowiem z wymogiem okre lonym w art. 
1 lit. a) przytoczonej decyzji Komisji reprezentuj  one interesy sektora rolnego, uj-
mowanego obecnie w bardzo szerokim znaczeniu. Do czasu zasadniczych reform 
wspólnej polityki rolnej Mc Sharry’ego z 1992 r. ponadnarodowe organizacje rol-
nicze koncentrowa y si  g ównie na ochronie produkcyjno ci rolnictwa wspólnoto-
wego, w tym zw aszcza na zapewnieniu rolnikom odpowiednio wysokiego poziomu 
wspólnych cen rolnych12. Tymczasem obecna koncepcja europejskiego modelu rol-
nictwa, oparta na za o eniu jego wielofunkcyjnej natury, zak ada, e sektor ten pe ni 
nie tylko tradycyjne funkcje w zakresie produkcji ywno ci, ale tak e funkcje zwi -
zane z ochron  rodowiska naturalnego oraz funkcje spo eczne zwi zane z polity-

9 COM 1993 /600 Þ nal/.

10 Decyzja Komisji notyÞ kowana jest jako dokument nr C/1998/2334. 

11 E. Gromnicka, Komentarz do art. 137 Traktatu ustanawiaj cego Wspólnot  Europejsk , (w:) „Traktat ustanawia-

j cy Wspólnot  Europejsk ”. Komentarz pod red. A. Wróbla, t. 2, Warszawa 2009, s. 1030.

12 E. Tomkiewicz, Limitowanie produkcji w ustawodawstwie rolnym Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2000, s. 22 

i nast.
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k  rozwoju obszarów wiejskich13. Oznacza to, e zainteresowanie organizacji rolni-
czych wykracza zdecydowanie poza wspóln  polityk  roln , obejmuj c tak e inne 
unijne polityki sektorowe, w tym m.in. polityk  ochrony rodowiska, polityk  regio-
naln , polityk  ochrony konsumenta, zw aszcza w kontek cie bezpiecze stwa yw-
no ci i odpowiedniej jej jako ci14. Nak ada to na organizacje rolnicze obowi zek ci-
s ej wspó pracy z innymi partnerami spo ecznymi, w tym zw aszcza europejskimi 
organizacjami ekologicznymi i organizacjami konsumentów, obro ców zwierz t, 
które w wielu kwestiach maj  zasadniczo odmienne stanowiska, w tym m.in. w od-
niesieniu do produkcji ywno ci modyfikowanej genetycznie, zakazu stosowania 
hormonów w hodowli byd a. 

Kolejny warunek udzia u organizacji rolniczej w dialogu spo ecznym na forum 
UE, o którym mowa w art. 1 lit. b) decyzji Komisji, jest taki, by jej cz onkami by y 
organizacje o charakterze demokratycznym, maj ce siln  i uznan  pozycj  w danym 
pa stwie, które s  utworzone i funkcjonuj  zgodnie z przepisami prawa krajowego. 
Wraz z kolejnymi rozszerzeniami UE i zarazem rosn c  rol  dialogu spo ecznego 
systematycznie wzrasta liczba organizacji krajowych zrzeszonych w ramach struk-
tur ponadnarodowych, Odwo uj c si  do przyk adu najbardziej wp ywowej organi-
zacji rolniczej dzia aj cej w Brukseli, jak  jest COPA, nale y zauwa y , e o ile ab 

initio zrzesza a ona zaledwie 13 organizacji krajowych, to obecnie nale y do niej 
60 organizacji rolniczych z pa stw cz onkowskich UE i 36 organizacji partnerskich 
z innych pa stw europejskich, w tym m.in. Norwegii, Szwajcarii, Turcji. Z kolei do 
COGECA nale y 76 krajowych organizacji rolniczych i tyle  samo organizacji part-
nerskich co do COPA. Tak du a liczba zrzeszonych organizacji w ramach struktu-
ry ponadnarodowej wskazuje na to, e niektóre pa stwa reprezentowane s  w UE 
przez wi cej ni  przez jedn  organizacj  krajow  (m.in. Estonia – 2, Litwa – 5, W o-
chy – 3 organizacje). Wynika to z uwarunkowa  historycznych danego kraju cz on-
kowskiego, du ego znaczenia sektora rolnego w jego gospodarce, a nade wszystko 
z braku porozumienia mi dzy organizacjami krajowymi 15. Interesy polskiego sekto-
ra rolnego s  równie  reprezentowane w COPA przez kilka organizacji krajowych, 
tj. Krajowy Zwi zek Rolników, Kó ek i Organizacji Rolniczych, Krajow  Rad  Izb 
Rolniczych, NSZZ „Solidarno ”, Zwi zek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona oraz 
Federacj  Bran owych Zwi zków Producentów Rolnych16. Z kolei w Niemczech, 
o licz cej si  przecie  pozycji sektora rolnego, na szczeblu unijnym reprezentowa-
na jest tylko jedna organizacja rolnicza, podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu 
do Austrii, Danii i Irlandii. 

13 E. Tomkiewicz, Polityka rozwoju obszarów wiejskich w kontek cie europejskiego modelu rolnictwa, (w:) Prawo 

w XXI wieku, pod red. W. Czapli skiego, Warszawa 2006, s. 964 i nast.

14 M. Gajda, K. Tarnowska: Lobbing rolny a bud et UE, Kraków 2002, s. 52–53.

15 Ibidem, s. 53.

16 Reprezentuje ona 23 wiod ce zwi zki bran owe. Zob. M. Janicki: Rolnicze zrzeszenia bran owe jako forma or-

ganizacyjno–prawna grupy producentów rolnych, „Przegl d Prawa Rolnego” 2010, nr 1, s. 126.
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Dzia aj ca na szczeblu unijnym organizacja rolnicza zrzesza organizacje kra-
jowe b d ce osobami prawnymi, co oznacza, e zosta a ona zorganizowana we-
d ug zasady federacyjnej. Przepisy ustawodawstw krajowych przewiduj  ró ne for-
my prawne dzia ania rolniczych organizacji zawodowych (m.in. zwi zki zawodowe, 
zrzeszenia bran owe, spó dzielnie, spo eczno–zawodowe organizacje rolników, 
izby rolnicze, stowarzyszenia itd)17. W wi kszo ci systemów prawnych pa stw 
cz onkowskich podstaw  prawn  funkcjonowania rolniczych organizacji zawodo-
wych jest specjalne ustawodawstwo zwi zkowe (np. we Francji, Hiszpanii, Wielkiej 
Brytanii, Polsce) lub te  przepisy prawne o charakterze ogólnym (np. kodeks cywil-
ny w Niemczech i we W oszech, a w Danii – przepisy rangi konstytucyjnej)18. Nato-
miast kwestie szczegó owe w tym zakresie reguluj  krajowe statuty poszczególnych 
organizacji zawodowych rolników. W literaturze przedmiotu ponadnarodowe rolni-
cze zawodowe zrzeszaj ce krajowe organizacje kwalifikowane s  jako mi dzynaro-
dowe organizacje pozarz dowe19, gdy  „wype niaj  one znamiona organizacji mi -
dzynarodowych, których dzia alno  oparta jest na wewn trznych porozumieniach, 
nieb d cych cz ci  prawa mi dzynarodowego publicznego”20. Jest przy tym oczy-
wiste, e organizacje krajowe reprezentuj ce interesy rolników na szczeblu unijnym 
akceptuj  wspóln  polityk  roln  i zgodnie z obowi zuj cymi przepisami op acaj  
sk adki cz onkowskie na rzecz organizacji ponadnarodowej. Jak wi c z tego wyni-
ka intencj  prawodawcy unijnego by o zapewnienie odpowiedniej reprezentatywno-
ci krajowych organizacji rolniczych w ramach struktur ponadnarodowych. Wydaje 

si  jednak, e trudno jest mówi  o pe nej reprezentatywno ci krajowych organizacji 
rolniczych na forum UE, skoro reprezentatywno  wi e si  z mandatem elekcyj-
nym i kontrol  ze strony wyborców, a ich przedstawiciele s  delegowani do struk-
tur ponadnarodowych przez krajowe instancje organizacyjne, a wi c z woli aparatu 
zwi zkowego, a nie mandatu danego przez rolników21. 

Zgodnie z kolejnym warunkiem okre lonym w art. 1 lit. c) decyzji Komisji 
z 20 maja 1998 r. ponadnarodowe organizacje rolnicze maj  odpowiednio zorgani-
zowane struktury organizacyjno–prawne22, które zapewniaj  im mo liwo  repre-
zentowania i obrony interesów rolników na forum unijnym. Struktury te pod wie-
loma wzgl dami s  do siebie bardzo podobne ze wzgl du na zbie ne cele i metody 
dzia ania w procesie stanowienia unijnego prawa rolnego. I tak dla przyk adu naj-
wa niejszym organem decyzyjnym w strukturze organizacyjnej zarówno COPA, jak 
i COGECA, jest Prezydium, w sk ad którego wchodz  liderzy krajowych organiza-

17 A. Stelmachowski, Spo eczno–gospodarcze organizacje rolników, (w:) Polskie prawo rolne na tle ustawodaw-

stwa Unii Europejskiej, pod red. P. Czechowskiego, S. Prutisa, M. Korzyckiej–Iwanow, A. Stelmachowskiego, 

Warszawa 1999, s.144 i nast.

18 Wskazuje na to B. Koz owska, Pozycja prawna organizacji..., op. cit., s. 81–82.

19 Z. Doliwa–Klepacki, Encyklopedia organizacji mi dzynarodowych, Warszawa 1996, s. 15 i nast.

20 B. Koz owska, Pozycja prawna organizacji..., op. cit., s. 79.

21 Ibidem, s. 237. 

22 E. Gromnicka, Komentarz do art. 138 Traktatu..., op. cit., s. 1031.
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cji rolniczych. Prezydium zbiera si  raz w miesi cu w celu wypracowania wspólne-
go stanowiska w imieniu obu organizacji. W jego obradach bior  tak e udzia  przed-

stawiciele innych organizacji rolniczych (m.in. CEJA). Zebrania prezydium COPA 

s  przygotowywane przez dwa Komitety Koordynacji Politycznej: jeden z ramienia 
COPA, drugi – COGECA. Posiedzenia tych komitetów zwo ywane s  z du  cz -

stotliwo ci  – co tydzie . Natomiast g ównym organem wykonawczym COPA–CO-
GECA jest Prezydencja, w sk ad której z kolei wchodz  Przewodnicz cy i 6 wice-
przewodnicz cych wybierani spo ród cz onków Komitetu. Posiedzenia Prezydencji 

odbywaj  si  raz w miesi cu. Pod wzgl dem merytorycznym organy te wspierane 
s  przez grupy robocze (50 grup z obu organizacji), które przygotowuj  propozycje 
szczegó owych rozwi za  prawnych zwi zanych z regulowaniem bran owych ryn-

ków rolnych, jak te  rozwi za  o charakterze ogólnym dotycz cych m.in. ochrony 
rodowiska naturalnego, rozwoju obszarów wiejskich. 

Je li przy tym uwzgl dni , e sekretariat COPA–COGECA zatrudnia na sta-

e oko o 50 osób, to nasuwa si  wniosek, e organizacje te maj  bardzo rozbudo-
wane i w dodatku zbiurokratyzowane struktury organizacyjne, co w wielu przy-
padkach utrudnia im dostosowanie si  do dynamicznie zmieniaj cych si  i coraz 

bardziej skomplikowanych warunków, w jakich funkcjonuje sektor rolny. W ocenie 

krajowych organizacji ponadnarodowe struktury reprezentuj ce rolników nadmier-
nie uto samiaj  si  z organami unijnymi, nie zachowuj c wobec nich niezb dnego 

dystansu23. Takie postrzeganie tych organizacji wynika  mo e z faktu, e krajowe 
organizacje rolnicze dzia aj  w interesie w asnego rolnictwa, za  na forum unijnym 
problemy sektora rolnego rozwi zywane s  wspólnie z innymi organizacjami krajo-

wymi, co wymaga stworzenia koalicji wokó  wspólnych interesów. W procesie de-
cyzyjnym w UE bowiem wykszta ci y si  mechanizmy wspólnego, ponadnarodowe-
go podejmowania decyzji24, które dominuj  nad artykulacj  interesów krajowych. 

Ponadnarodowe organizacje rolnicze charakteryzuj  si  wysokim profesjonali-
zmem, gdy  dysponuj  znacz cymi rodkami finansowymi, pochodz cymi zarówno 
ze rodków publicznych25, jak i w niema ym stopniu ze sk adek cz onkowskich, co 

pozwala im na zatrudnienie wysoko kwalifikowanej kadry administracyjnej, dyspo-

nuj cej gruntown  znajomo ci  skomplikowanej materii prawa rolnego oraz, co nie 

mniej wa ne, dobr  znajomo ci  procedur unijnych. W szerokim zakresie korzysta-

j  tak e z wiedzy ekspertów zewn trznych.

23 Tak w a nie B. Koz owska, Pozycja prawna..., op. cit., s. 132.

24 Zwraca na to uwag  M. Matyja, Wp yw Zrzeszenia Konfederacji, op. cit., s. 44.

25 I tak dla przyk adu, w latach 2008–2013 koszty zwi zane z uczestnictwem 4 polskich organizacji rolniczych 

w COPA–COGECA s  doÞ nansowane z bud etu pa stwa w formie dotacji celowej oraz przez Krajow  Rad  Izb 

Rolniczych. Zob. ustaw  z 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o spo eczno–zawodowych organizacjach rolni-

ków, ustawy o zwi zkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych, Dz.U. Nr 139, 

poz. 876.
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Jednak podkre li  nale y, e mimo rozbudowanych struktur organizacyjnych 
wypracowanie wspólnego stanowiska w ramach ponadnarodowej organizacji rolni-
czej jest bardzo trudne i cz sto wymaga d u szego czasu ze wzgl du na przeciw-
stawne interesy wchodz cych w jej sk ad organizacji krajowych. Je li wi c ponad-
narodowa organizacja rolników prezentuje jednomy lne stanowisko wobec organów 
unijnych, osi gni te na zasadzie trudnego kompromisu, to wcale nie musi ozna-
cza , e jest to stanowisko podzielane przez wszystkie organizacje krajowe. Je li 
natomiast regulowana materia stanowi przedmiot zainteresowania niektórych tylko 
pa stw cz onkowskich (np. rynek wina), to wówczas w uzgadnianiu wspólnego sta-
nowiska wobec organów unijnych nie musz  uczestniczy  wszystkie krajowe orga-
nizacje rolników. 

4. Ponadnarodowe organizacje zawodowe rolników funkcjonuj ce w obr bie 
UE maj  znacz cy wp yw na kszta t wspólnej polityki rolnej i reguluj cego j  unij-
nego prawodawstwa rolnego. W toku wieloletniej ju  praktyki wykszta ci y si  sta e 
formy udzia u rolniczych organizacji w kszta towaniu wspólnej polityki rolnej.

Podstawowe znaczenie ma udzia  tych organizacji w procesie stanowienia pra-
wa wyra aj cy si  inicjowaniu w asnych rozwi za  z zakresu polityki rolnej i przed-
k adaniu ich organom unijnym oraz obligatoryjnym opiniowaniu projektów aktów 
prawnych dotycz cych zagadnie  prawnorolnych. Przyznane im uprawnienia w za-
kresie konsultowania aktów prawa unijnego s  traktowane jako forma partycypacji 
spo ecze stwa obywatelskiego w procesie tworzenia prawa. 

Z uwagi na to, e prawo inicjatywy prawodawczej przys uguje Komisji, któ-
ra przygotowuje projekty aktów prawnych, najwa niejszym partnerem organizacji 
rolniczych jest Komisja. Przygotowane przez ni  projekty aktów prawnych s  kon-
sultowane z organizacjami rolniczymi. Problemy polityki rolnej s  tak e przedmio-
tem regularnych comiesi cznych spotka  Komisji i Prezydium COPA–COGECA. 
W kwestiach bardziej szczegó owe eksperci COPA kontaktuj  si  z przedstawicie-
lami Komisji. Ponadto prezydium COPA organizuje regularne spotkania z komisa-
rzem ds. rolnictwa. 

W stosunku do Rady UE ponadnarodowe organizacje rolnicze stosuj  inne for-
my oddzia ywania, które polegaj  g ównie na utrzymywaniu sta ych kontaktów 
z ministrami ds. rolnictwa za po rednictwem krajowych organizacji rolniczych. Po-
dobne dzia ania podejmuje COPA wobec deputowanych Parlamentu Europejskiego. 
Skuteczn  form  dzia ania przedstawicieli rolników w Brukseli s  kontakty o cha-
rakterze nieformalnym, maj ce na celu wywarcie wp ywu na unijne o rodki decy-
zyjne. Niezale nie od tego organizowane s  dora ne spotkania z przedstawicielami 
innych organów w kwestiach dotycz cych sektora rolnego UE.
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Dzia aj ce na szczeblu unijnym zawodowe organizacje rolnicze maj  tak e swo-
ich przedstawicieli w organach doradczych UE, do których nale y Komitet Ekono-
miczno–Spo eczny (art. 301–304 TFUE) i Komitet Regionów (art. 305–307 TFUE). 
Z komitetami tymi konsultowane s  wszystkie sprawy z zakresu wspólnej polity-
ki rolnej i polityki wobec wsi. Komitety te jako instytucje doradcze Parlamentu Eu-
ropejskiego, Rady, Komisji maj  zapewni  udzia  spo ecze stwa obywatelskiego 
w procesie podejmowania decyzji i tworzenia unijnego prawa rolnego.

Wa n  funkcj  organizacji rolniczych na szczeblu unijnym jest wymiana infor-
macji26, stanowi ca dla grup interesu decyduj cy czynnik ich skuteczno ci. Przed-
stawiciele tych organizacji uczestnicz  w organizowanych przez organy unijne kon-
ferencjach, spotkaniach i zebraniach, które dotycz  projektowanych rozwi za  
prawnych z zakresu wspólnej polityki rolnej. 

Podobnie jak krajowe organizacje rolnicze, tak równie  organizacje ponadnaro-
dowe pe ni  wa ne funkcje edukacyjne, maj ce na celu podnoszenie kwalifikacji za-
wodowych rolników i dostarczenie im wiedzy fachowej w tym zakresie, kszta towa-
nie wiadomo ci ekologicznej, upowszechnianie zasad etyki.

Najbardziej radykaln  form  dzia ania rolniczych organizacji zawodowych s  
manifestacje uliczne, które odbywaj  si  najcz ciej w czasie obrad Rady i Komi-
sji UE dotycz cych kluczowych spraw dla rolnictwa27. Nale y podkre li , e wbrew 
opiniom o spontaniczno ci takich manifestacji s  one z regu y bardzo starannie 
przygotowane pod wzgl dem organizacyjnym, cznie z zagwarantowaniem bezpie-
cze stwa ich uczestnikom. Takim przyk adem jest wielka manifestacja zorganizo-
wana 22 lutego 1999 r. na kilka dni przed planowanym szczytem Rady Europejskiej 
dotycz cym zasadniczych reform wspólnej polityki rolnej. W manifestacji uczestni-
czy o oko o 40 tysi cy rolników.

Od samego pocz tku utworzenia EWG, kiedy wspólna polityka rolna by a 
g ówn  si  nap dow  integracji europejskiej, ponadnarodowe rolnicze organizacje 
zawodowe mia y ogromny wp yw na kszta towanie wspólnej polityki rolnej i unij-
nego prawodawstwa rolnego. Przez d ugie lata by y one uznawane za jedne z naj-
bardziej wp ywowych grup nacisku i wa ny element pluralistycznej demokracji 
na forum UE, o czym wiadczy  mo e fakt przeznaczania oko o po owy bud etu 
wspólnotowego na finansowanie tej polityki. W latach 70–tych i 80–tych ubieg e-
go wieku,dzia alno  lobby rolniczego koncentrowa a si  na polityce rynkowo–ce-
nowej, skutecznie wywieraj c wp yw na kszta t rozwi za  prawnych dotycz cych 
bran owych rynków rolnych, w tym g ównie instrumentów cenowych. Jednak e po-

26 Na temat funkcji europejskich grup interesów zob. szerzej L. Graniszewski, C. Pi tkowski:, Grupy interesu w Unii 

Europejskiej, Warszawa 2004, s. 88.

27 B. Koz owska, Problem reprezentowania rolników we Wspólnocie Europejskiej, „Studia Iuridica Agraria” 2000, 

t. 1, s. 132.
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cz wszy od lat 90-tych ubieg ego wieku, rola ponadnarodowych organizacji rolni-
czych ulega systematycznemu zmniejszeniu, gdy  wspólna polityka rolna utraci a 
status najwa niejszej polityki sektorowej. 

G ówn  s abo ci  organizacji rolniczych jest to, e z trudem dostosowuj  si  do 
nowych wyzwa  stoj cych przez unijnym rolnictwem, konsekwentnie od lat prze-
ciwstawiaj c si  koniecznym reformom wspólnej polityki rolnej, zmierzaj cym 
w kierunku obni enia wydatków bud etowych i poziomu cen rolnych, ogranicze-
nia nadprodukcji rolnej itd.28 Takie stanowisko zaj y COPA–COGECA w sprawie 
projektu reform rolnych w ramach Agendy 2000. Krytyczne stanowisko zaj y tak e 
w stosunku do komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Parlamen-
tu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno–Spo ecznego i Komitetu Regionów od-
no nie do przysz o ci wspólnej polityki rolnej do 2020 r. pt: „Sprosta  wyzwaniom 
przysz o ci zwi zanym z ywno ci , zasobami naturalnymi oraz aspektami teryto-
rialnymi”29. Ponadnarodowe organizacje rolnicze domaga y si  tak e usztywnienia 
stanowiska organów unijnych podczas negocjacji w ramach WTO. Nastawienie lob-
by rolniczego na blokowanie reform na poziomie unijnym zdaje si  prowadzi  do 
ma o optymistycznego wniosku, e celem ich dzia ania nie jest modernizacja sek-
tora rolnego w obliczu nowych wyzwa , lecz subsydiowanie mo liwie jak najwi k-
szej liczby rolników.

Zauwa y  przy tym nale y, e organizacje rolnicze reaguj  pozytywnie na te 
reformy wspólnej polityki rolnej, które koresponduj  z ich partykularnymi interesa-
mi. I tak COPA–COGECA popar y porozumienie w sprawie pakietu klimatycznego 
zawarte na 15 konferencji ONZ w Kopenhadze w grudniu 2009 r. Ponadto COPA 
wspar a polskie stanowisko w sprawie wprowadzenia w 2006 r. na okres pi ciolet-
ni ce  antydumpingowych na mro one truskawki z Chin. W d eniu do realizacji 
pragmatycznych interesów organizacje rolnicze pos uguj  si  cz sto ideologiczny-
mi has ami, tak jak np. mia o to miejsce w czasie wielkich manifestacji rolniczych 
w 1999 r., w których rolnicy uczestniczyli pod has ami „Sprawiedliwo  dla rolni-
ków”, „Nie pozwólmy zniszczy  naszych rodzin”30. 

Zauwa y  przy tym nale y, e o ile do pocz tku lat 90-tych organizacje te dzia-
a y na zasadzie monopolu w ten sposób, e by y jedynymi partnerami Komisji re-

prezentuj cymi interesy zawodowe rolników31, tak obecnie obok nich pojawili si  
nowi partnerzy spo eczni, reprezentuj cy przeciwstawne wobec lobby rolniczego 
interesy. Dynamiczna dzia alno  organizacji ekologicznych oraz ochrony praw 
konsumentów organizuj cych wiele kampanii lobbingowych w znacznym stopniu 
przyczynia si  do systematycznego os abiania wp ywów organizacji rolniczych. Jak 

28 M. Gajda, K. Tarnawska: Lobbing rolny..., s. 68 i nast.

29 KOM /2010/ 672 wersja ostateczna.

30 M. Mol da–Zdziech, Rolnictwo w UE, http://www.decydent.pl/archiwum/wydanie_40/rolnictwo–w–ue_1065.html

31 D. Guéguen, Lobbing europejski, Warszawa 2011, s. 33.
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podaje si  w literaturze, przyczyn  mniejszej skuteczno ci organizacji rolniczych 
jest tak e heterogeniczno  europejskiego rolnictwa, zwi zana z kolejnymi rozsze-
rzeniami UE o nowe pa stwa cz onkowskie i rosn c  liczb  organizacji krajowych 
zrzeszonych w ramach struktur ponadnarodowych32. Wobec zasadniczych ró nic 
mi dzy tymi organizacjami z coraz wi kszym trudem na poziomie unijnym wypra-
cowywane s  wspólne stanowiska zmierzaj ce do skutecznego rozwi zywania nara-
staj cych problemów sektora rolnego UE wynikaj cych z nowych wyzwa .

 

32 D. Guéguen, Lobbing europejski..., op. cit., s. 132.
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Legitimization of the organizations of farmers in the EU 

and their inß uence on regulations of EU agricultural law

Key words: supranational agricultural professional organization, social dialog, 
common agricultural policy

Taking under consideration the increasing importance of social dialog which 
should contribute to intensify the democratization of decision–making process in EU, 
the main aim of this article is to present the influence of supranational agricultural 
professional organizations on the shape of common agricultural policy and agricultural 
legislation which regulates it. Such organizations were established in the latter half of 
fifties of the past century to protect and represent interests of different categories of 
farmers from particular member states (e.g. interests of young farmers, cooperatives 
or workers in agriculture) on European forum. Among such organizations COPA – 
Committee of Agricultural Professional Organizations (Comité des Organisations 
Professionelles Agricoles de l`Union Europénne) is deemed to be the most influential 
lobbing organization. Within this article there were presented legal conditions which 
should be fulfilled by supranational agricultural organizations to participate in the 
mechanisms of social dialog on the EU forum. There were also discussed functions 
of supranational agricultural professional organizations with special stress on their 
contribution in the process of making EU law, mainly in the advisory forms. On the 
background of analysis made in this article, there is picked up an attempt to evaluate 
the effectiveness of actions taken by the supranational agricultural organizations in 
the sphere of agricultural sector. 


