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Pan 

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

Adam Podgórski 

Szanowny Panie Ministrze, 

W odpowiedzi na pismo znak: GMS-WP-173-117/14 z dnia 4 czerwca br., przy którym 
otrzymaliśmy rządowy projekt ustawy o zasadach realizacji programów polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, poniżej przedstawiam uwagi Zarządu 
Krajowej Rady Izb Rolniczych do w /w projektu. 

Z uwagi na przesunięcie 25% środków z II do I filara WPR, a także okrojonych środków 
na PROW 2014-2020, Zarząd KRIR uważa za konieczne wyodrębnienie znaczącej puli środków 
z Polityki Spójności z przeznaczeniem na infrastrukturę na obszarach wiejskich, takich jak 
gospodarka wodno-kanalizac}jna, oczyszczalnie ścieków, drogi. Stanowisko w tej sprawie było 
przekazywane w grudniu 2013 r. przedstawicielom Rządu RP. 

Niestety w przedstawionym rządowym projekcie samorząd rolniczy nie znalazł zapisów 
dotyczących działań bezpośrednio adresowanych na obszary wiejskie. 

We wcześniejszych zapowiedziach Rządu RP w ramach Polityki Spójności na działania 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich miało zostać przeznaczonych 5,2 mld euro, w formie 
dedykowanych instrumentów we właściwych programach krajowych i regionalnych. Powyższe 
wsparcie miało się koncentrować na rozwoju przedsiębiorczości i lepszym wykorzystaniu 
kapitału ludzkiego, w tym reorientacji zawodowej rolników (ok. 1,5 mld euro), rewitalizacji 
społecznej i infrastrukturalnej (ok. 2 mld euro) oraz infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej i 
przeciwpowodziowej (ok. 1,7 mld euro; wg ustaleń Rady Ministrów na dwa ww. rodzaje 
infrastruktury miały zostać ukierunkowane środki w wysokości odpowiednio 1,2 mld euro i 0,5 
mld euro). Z późniejszych zapowiedzi Pani Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej - na obszary 
wiejskie miało być przeznaczone 4,5 mld euro. 

Mając na uwadze powyższe Zarząd KRIR zgłasza konieczność uzupełnienia w jw 
przepisów ustawy o konkretne przepisy stanowiące o wydzieleniu środków z Polityki Spójności, 
które miałyby trafić bezpośrednio na obszary wiejskie. 

Jednocześnie Zarząd KRIR pragnie przekazać swoje poparcie dla stanowiska Związków 
Banków Polskich z dnia 30 czerwca 2014 r. do przedmiotowego projektu. 
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