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Senator Jerzy Chróścikowski

Otwarcie konferencji

Szanowni Państwo!
Witam państwa na konferencji zatytułowanej „Wspólna Polityka Rolna 

2020 r.”. Celem spotkania jest omówienie propozycji Wspólnej Polityki 
Rolnej po 2013 r. przyjętych przez Komisję Europejską 12 października 
2011 r. i pakietu legislacyjnego, nad którym dzisiaj debatujemy, i jest 
głównym materiałem do dyskusji. Można by powiedzieć, że nasza izba, 
Senat już przedstawił stanowisko Komisji Unii Europejskiej w sprawie 
tego pakietu. Jesteśmy bardzo zainteresowani dalszą pracą w Senacie, 
aby wypracować dobre stanowisko. Chodzi również o przeprowadzenie 
dyskusji i próbę odpowiedzi na pytania, które w jakimś stopniu propo-
nują zmiany, które są określone w tych aktach legislacyjnych. Ważna 
jest i ta debata, która mówi o perspektywie finansowej, dlatego że cała 
sprawa opierać się będzie głównie na perspektywie finansowej, a szcze-
góły, które się narzuca w tych aktach legislacyjnych bez zabezpieczenia 
finansowego, mogą być wielkim kłopotem. 

Kiedy rozmawialiśmy w Parlamencie Europejskim z europosłem, wice-
przewodniczącym Komisji Rolnictwa, panem Januszem Wojciechowskim, 
to wyraźnie było na szczęście powiedziane w komisji, że dyskusja nie 
będzie zamknięta, poprawki nie będą głosowane, dopóki nie będzie 
znany dokument finansowy. Całe oprzyrządowanie bez finansów nie ma 
sensu, ale my musimy pracować i dlatego cieszę się, że tak wiele osób 
dzisiaj zechciało przyjść. 

Senator Jerzy Chróścikowski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Witam obecnego wśród nas wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej pana Stanisława Karczewskiego.

Chciałbym również powitać gościa z zagranicy pana Paolo Magarag-
gia, dyrektora do spraw rynków rolnych Unii Europejskiej, reprezen-
tanta związku COLDIRETTI. Jest to Konfederacja Włoskich Rolników. 
Przyjaciela pana Paolo De Castro, przewodniczącego Komisji Rolnictwa 
Parlamentu Europejskiego.

Witam również prelegentów, którzy zechcieli wziąć udział w naszej 
konferencji. W imieniu ministra rolnictwa zabierze głos pani Zofia Krzy-
żanowska, radca generalny. Witamy panią Zofię Krzyżanowską.

Komisję Europejską reprezentuje pan Jerzy Plewa, zastępca dyrektora 
generalnego Dyrekcji Generalnej do spraw Rolnictwa i Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Witamy pana Jerzego Plewę.

Serdecznie witam pana Janusza Wojciechowskiego, zastępcę przewod-
niczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego 
oraz pana posła Krzysztofa Jurgiela, przewodniczącego sejmowej Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Witam również prelegenta, panią Edytę Kozdroń, przedstawiciela 
fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Jest z nami również pani Ewa Synowiec, dyrektor Przedstawicielstwa 
Komisji Europejskiej w Warszawie. Witamy.

Jest tu tak wiele osób, że nie sposób wszystkich przywitać z imienia i na-
zwiska, a zatem w skrócie witam przedstawicieli rządu, agencji, inspekcji 
rolnych, izb rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego, organizacji poza-
rządowych działających na terenie wsi, związków i organizacji rolniczych, 
producentów rolnych, rolników oraz parlamentarzystów, którzy dzisiaj tak 
licznie do nas przybyli, także z naszej senackiej komisji rolnictwa.

Szanowni Państwo!
Projektując nową Wspólną Politykę Rolną musimy bardziej niż dotych-

czas brać pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne i mierzyć się z wyda-
rzeniami bezpośrednimi takimi jak zmiany demograficzne, klimatyczne, 
konieczność zapewnienia wystarczającego poziomu produkcji, presja na 
zasoby naturalne i tym podobne. Jest wiele takich czynników. Aby stawić 
czoła tym wyzwaniom, potrzebna jest trwała i zrównoważona polityka 
rolna oraz większe wsparcie dla obszarów wiejskich. Rolnicy europejscy 
muszą stosować proste przepisy, by zwiększyć swoją konkurencyjność 
i produkować zdrową żywność. Z tego względu potrzebna jest elastyczniej-
sza i łatwiejsza w stosowaniu Wspólna Polityka Rolna. Procesy globaliza-
cyjne niosą trudne wyzwania dla europejskiego rolnictwa. Unijna polityka 



rolna musi się zmierzyć z wolnym przepływem dóbr, usług i kapitału, ze 
zmianami w systemach społecznych czy zmianami środowiska, problemem 
ochrony klimatu, kurczeniem się zasobów wodnych czy spadkiem bio-
różnorodności. Problemy te wymagają wspólnego, solidarnego podejścia 
i tym samym zasad w skali globalnej. Owszem, rozwiązania mogą być 
regionalne, ale wszyscy musimy ich przestrzegać. Wiele przedstawionych 
przez komisję propozycji nie spełnia naszych oczekiwań. Należy przede 
wszystkim dopracować rozwiązania w zakresie płatności bezpośrednich, 
rozwoju obszarów wiejskich oraz rynków rolnych.

Szanowni Państwo!
Niektórzy uważają, że rolnicy są głównymi odbiorcami wsparcia w ra-

mach Wspólnej Polityki Rolnej. Ale zapominamy, że jej beneficjentami 
są wszyscy obywatele Unii Europejskiej jako konsumenci. Konieczne 
jest wzmożenie działań informacyjnych, które wśród obywateli Unii 
Europejskiej podnosiłyby świadomość korzyści dla społeczeństwa, jakie 
zapewnia unijna polityka rolna. 

Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie będzie inspiracją i polem 
interesującej dyskusji i pozwoli nam na wypracowanie lepszej wizji dla 
rolnictwa. 

Szanowni Państwo!
W tej chwili rozpoczynamy konferencję. Proszę o zabranie głosu wi-

cemarszałka Senatu pana Stanisława Karczewskiego. 





 

 
WYSTĄPIENIA
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Stanisław Karczewski – wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Stanisław Karczewski

Panie Przewodniczący! Panowie Przewodniczący! Szanowni Posłowie! 
Państwo Senatorowie! Szanowni Państwo!

Głównym organizatorem konferencji jest pan senator Jerzy Chróścikow-
ski, ale to Senat wita bardzo serdecznie wszystkich prelegentów, wszystkich 
tych, którzy będą zabierać głos i tych wszystkich, którzy tutaj przybyli. Ta 
frekwencja świadczy o tym, że temat jest bardzo istotny, bardzo ważny 
i wzbudził wielkie zainteresowanie. Z tego niezwykle się cieszę.

Przed nami, przed rolnictwem olbrzymie wyzwania nie tylko w tej 
najbliższej perspektywie 2014–2020. Według ekspertów w 2050 r. spo-
dziewany jest w Europie wzrost zapotrzebowania na żywność o blisko 
70%. Jest to olbrzymie wyzwanie dla polskiego rolnictwa, ale również 
dla rolnictwa europejskiego. Ważne jest to, jak będzie się rozwijała nasza 
gospodarka, jak będzie się rozwijało nasze rolnictwo, ale również nasze 
wspólne rolnictwo w Unii Europejskiej w kontekście sieci globalnej, 
gdzie dochodzi do niezwykłej ekspansji takich krajów jak Chiny, Indie 
czy Brazylia.

Senat dostrzega problemy rolnictwa. Bardzo często spotykają się se-
natorowie, rozmawiają na temat rolnictwa. 16 lutego 2012 r. podjęliśmy 
w konsensusie politycznym – to jest bardzo istotne i bardzo ważne – 
uchwałę w sprawie wezwania rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamen-
tu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz upraszczania Wspólnej 
Polityki Rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych 
i niedyskredytujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii 
Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników.
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Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że proponowany system po-
działu środków prowadzi do utrzymania rażąco niesprawiedliwych różnic 
w wysokości dopłat dla rolników w poszczególnych krajach członkow-
skich, krzywdzących rolników w części krajów członkowskich, zwłaszcza 
w tych krajach, które niedawno wstąpiły do Unii Europejskiej. Dalej Senat 
stwierdził, że utrzymanie niesprawiedliwego systemu dopłat bezpośred-
nich narusza zasadę niedyskryminacji obywateli Unii Europejskiej, w tym 
wypadku rolników, ze względu na przynależność państwową. To jest 
art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Dalej Senat zwraca się do rządu o stanowcze przeciwstawienie się 
propozycjom legislacyjnym, o czym mówił już pan przewodniczący, 
Komisji Europejskiej, niesprawiedliwym oraz dyskryminującym polskich 
rolników i zagrażającym przyszłości polskiej wsi.

Senat wzywa rząd do podjęcia wszystkich możliwych działań politycz-
nych i prawnych zmierzających do uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej, 
skierowania środków na konkurencyjność i postęp oraz zapewnienia 
sprawiedliwego systemu dopłat bezpośrednich dla rolników.

Tak jak mówię, tę uchwałę podjęliśmy w konsensusie politycznym, 
co w naszym parlamencie zdarza się niezwykle rzadko. 

Jak już państwo słyszeli, w tej uchwale i w dyskusjach podnosi się pro-
blem historycznego, złego, niesprawiedliwego podziału, niesprawiedliwej 
dystrybucji środków. Różnice są wielkie. Są kraje, które dostają na jeden 
hektar ponad 500 euro, a są kraje, które dostają poniżej 100 euro na hektar. 
Jest to rażąco niesprawiedliwe. Wzywamy i rząd, i naszych parlamenta-
rzystów w Unii Europejskiej do tego, aby w miarę swoich możliwości te 
zapisy zmieniać. Co prawda w nowej propozycji 2014–2020 jest pewna 
redukcja tych różnic, ale jest ona zdecydowanie niewystarczająca. 

Należy budować nasze rolnictwo – rolnictwo i polskie, i rolnictwo 
europejskie – konkurencyjne. Nie można płacić za to, co robiono do 
tej pory, czyli za gotowość produkcyjną czy wręcz, jak to również się 
zdarzało, rezygnację z produkcji. Redukcja biurokracji i wzmocnienie 
rolnictwa jest działaniem, które wzmocni efektywność funkcjonowania 
rolnictwa.

Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu Chróścikowskiemu, panu 
przewodniczącemu Jurgielowi, również panu posłowi Wojciechowskiemu 
za to, że cały czas dbają o to, aby ta świadomość, ta wiedza wychodziła 
poza to grono, które jest zainteresowane tymi problemami. Jest niezwy-
kle istotne, aby decyzje polityczne, aby ta wiedza była upowszechniana 
w różnych środowiskach politycznych i za to panom serdecznie dziękuję.



Ta dzisiejsza debata, na pewno niezwykle interesująca, przyniesie 
pewnie bardzo dobre wnioski. Na pewno tematy, które państwo będą po-
ruszać, nie będą dotyczyły tylko spraw stricte finansowych, sensu stricte 
budżetowych. Na pewno będą państwo mówili o wyłączeniach zieleni, 
zazielenieniu, o sieci zabezpieczeń przed kataklizmami. Ja z największą 
przyjemnością będę w miarę możliwości czasowych przysłuchiwał się 
debacie.

Życzę państwu owocnych obrad. Jestem przekonany, że debata przy-
niesie dobre owoce, takie jak przynosi świetne owoce państwa praca 
– praca rolników z sadów, pól, szklarni i innych miejsc produkcji. Chciał-
bym bardzo, żeby państwa głos, żeby nasz wspólny głos był dobrze 
słyszany w Brukseli. Bardzo dziękuję.

Senator Jerzy Chróścikowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dziękuję bardzo panu marszałkowi za słowo wsparcia dla nas. Myślę, 
że cały Senat, jak już wspomniano, bardzo się interesuje sprawami rolnic-
twa i całej Polski, bo wszystkim nam zależy, żeby wszyscy konsumenci 
mogli z tego korzystać.

Do zaprezentowania stanowiska Komisji Europejskiej zapraszaliśmy 
Silvio Rodrigueza, dyrektora generalnego, ale dyrektor generalny był 
tak życzliwy, że przysłał nam tutaj pana Jerzego Plewę, którego dzisiaj 
jeszcze raz witam i proszę o wystąpienie.
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Jerzy Plewa – zastępca dyrektora generalnego w Dyrekcji Generalnej do spraw 

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej.

Jerzy Plewa

Stanowisko Komisji Europejskiej 
w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej  

2014–2020 r.

Jest mi niezmiernie miło, że mogę z państwem podzielić się kilkoma 
uwagami na tym etapie debaty na temat reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

Serdecznie dziękuje panu przewodniczącemu za zaproszenie. Mia-
łem okazję również rok temu uczestniczyć w takim spotkaniu. Widzę, 
że zainteresowanie jest dużo większe niż wtedy. Wyraźnie widać, że 
zbliżamy się do fazy decydującej, jeśli chodzi o debatę nad Wspólną 
Polityką Rolną.

Od 1 stycznia tego roku odpowiadam w Komisji Europejskiej do spraw 
Rolnictwa za rozwój obszarów wiejskich i politykę jakości, a więc będę 
miał więcej możliwości spotykania się z państwem, bo przez pierwszych 
pięć lat odpowiadałem za politykę handlową w DG Rolnictwo.

Państwo mają moją prezentację, która będzie przedstawiona, z tym 
że slajdów jest bardzo dużo. Nie mam zamiaru oczywiście przedstawiać 
wszystkich elementów.

Chciałbym powiedzieć kilka słów o etapie, na którym jesteśmy, 
jeśli chodzi o reformę. Najmniej będę mówił o wyzwaniach, ponieważ 
o wyzwaniach i celach rozmawialiśmy wielokrotnie i one są państwu 
dość dobrze znane. Kilka słów powiem o propozycji komisji, która 
też jest znana, ale głównie skoncentruję się na tym obszarze, który 
jest w moich kompetencjach, to znaczy rozwoju obszarów wiejskich, 
programach rozwoju obszarów wiejskich. Kilka słów powiem na temat 
procesu decyzyjnego. Jestem pewien, że kolejni mówcy będą ten temat 
dalej rozwijali.



15

Slajd pokazuje etapy debaty nad reformą. Chcę zwrócić uwagę, że 
ta debata rozpoczęła się już w kwietniu 2010 r. Było wiele spotkań, 
w których wielu z państwa uczestniczyło. 29 czerwca 2011 r. Komisja 
Europejska przedstawiła propozycje budżetu na lata 2014–2020, tak 
zwane wieloletnie ramy finansowe, które mają olbrzymi wpływ na to, co 
będzie debatowane i jakie będą wyniki propozycji dotyczących rolnictwa. 
12 października 2011 r. przedstawiona została propozycja legislacyjna 
i obecnie trwa debata nad tą propozycją. Debata w radzie ministrów 
rolnictwa 27 państw członkowskich Unii Europejskiej i w Parlamencie 
Europejskim. Na tym etapie Komisja Europejska pełni taką rolę, która 
ma za zadanie ułatwić debatę i wyjaśnić szczegóły tej propozycji, jeśli 
byłyby problemy z jej interpretacją. Natomiast w tym momencie deba-
ty główną rolę odgrywają legislatorzy, czyli komisja, Rada Europejska 
i Parlament Europejski.

Była mowa, że na pewno będzie kilka słów o finansach. Tylko przy-
pomnę w skrócie propozycje finansowe. W obecnych warunkach eko-
nomicznych i wyzwaniach stojących przed państwami członkowskimi 
na rolnictwo Komisja Europejska zaproponowała kwoty, które są wy-
świetlone na slajdzie. Żeby niezbyt długo się nad nimi rozwodzić, chcę 
powiedzieć, że zaproponowany budżet jest na poziomie roku 2013. 
Utrzymanie budżetu na rolnictwo na poziomie roku 2013 w kwotach 
nominalnych, czyli na pierwszy filar 317 miliardów euro na okres sied-
miu lat, na drugi filar 101,2, łącznie 418 miliardów, ponadto są jeszcze 
pozycje, które mogą być finansowane, jeśli chodzi o działania związane 
z rolnictwem, w innych liniach budżetowych, takich jak bezpieczeństwo 
żywności – 2,5 miliarda, osoby najbardziej potrzebujące (ten program, 
który jest obecnie realizowany z budżetu rolnego) – 2,8 miliarda, rezerwa 
na wypadek kryzysu w sektorze rolnictwa – 3,9, fundusz dostosowania 
do globalizacji – 2,8, biogospodarka i zrównoważone rolnictwo, badania 
– 5,1 miliarda. Na ten element zwracam uwagę, bo jest on bardzo często 
niedoceniany, a będzie stanowił, jeśli chodzi o rozwój obszarów wiej-
skich, główny napęd rozwoju rolnictwa. Czyli fundusze ogółem według 
propozycji na siedem lat to jest 435,5 miliarda euro na lata 2014–2020. 
Myślę, że jeśli weźmiemy pod uwagę warunki, w których jesteśmy, jest 
to budżet bardzo ambitny.

Na następnym slajdzie widać, jak te środki są rozdysponowane. Widać, 
że na okres po roku 2013  słupki są już jednakowej wysokości. Ostatni 
słupek, fioletowy, to jest rozwój obszarów wiejskich i warto powiedzieć, 
że płatności bezpośrednie mają taki charakter zielony nie przez przypa-
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dek, ale dlatego że żeby te płatności mogły być kontynuowane, muszą 
spełniać wymagania tak zwanego Green Box, czyli nie zakłócać handlu 
międzynarodowego w ramach wymogów Światowej Organizacji Handlu 
WTO. Widzimy, że inne instrumenty, jak chociażby refundacje ekspor-
towe czy wydatki związane z sytuacją rynkową są bardzo ograniczone. 
Bo to właśnie te wydatki podlegają dyscyplinie finansowej na poziomie 
międzynarodowym.

Następny slajd. Jeśli chodzi o wyzwania w rolnictwie, ten temat był 
wielokrotnie dyskutowany i chcę powiedzieć, że one są związane z roz-
wiązaniami gospodarczymi, ochroną środowiska i spójnością terytorialną.

Warto zwrócić uwagę na następny slajd, na sytuację na wybranych 
rynkach rolnych, gdzie ceny produktów rolnych w ostatnim okresie – tu 
mamy dane  do 2010 roku – rosną, to jednak ceny nawozów sztucznych 
i energii w tym okresie wzrosły znacznie szybciej. Warto również pod-
kreślić fakt, że zmienność cen na rynkach rolnych jest znacznie większa 
i sprawia większy problem dla tych, którzy działają w tym sektorze.

Zmiany klimatyczne. Doświadczamy tego praktycznie na co dzień. Nie 
będę się nad tym szczegółowo rozwodził. To jest wyzwanie nie tylko 
dla sektora rolnego, ale dla sektora rolnego w szczególności.

Następny slajd dotyczy zatrudnienia w rolnictwie. Tutaj też te róż-
nice są znaczne. Te różnice się wyrównują, ale bardzo powoli, tak że 
widzimy, że Polska jest bardziej w kolorach zielonych, czyli tam, gdzie 
zatrudnienie w rolnictwie jest jedno z najwyższych w Europie.

Widzimy, że mając na celu zaadresowanie tych wyzwań w celach 
strategicznych polityka rolna musi uwzględniać te cele, które już Unia 
Europejska zaproponowała w programie „Europa 2020”. W tym wypad-
ku poza tymi celami, które są związane ze zrównoważonym rozwojem, 
z rozwojem, który będzie powodował większe włączenie wszystkich 
warstw społecznych, udział wszystkich obywateli i będzie rozwojem, 
który będzie oparty również na wykorzystaniu nowych technologii ogra-
niczających negatywny wpływ na rozwój środowiska, mamy te cele, które 
są związane z produkcją żywności, ze zrównoważonym gospodarowa-
niem zasobami naturalnymi i rozwojem terytorialnym.

Kolejne slajdy. W propozycjach komisji mamy na stole negocjacyjnym 
propozycje utrzymania dwóch filarów polityki rolnej. Była szeroka debata, 
również w polskim parlamencie, w Senacie na temat tego, czy potrzebne 
są dwa filary Wspólnej Polityki Rolnej. Pierwszy filar to są dopłaty bezpo-
średnie, instrumenty rynkowe i drugi filar – rozwój obszarów wiejskich. 
Były różne głosy. Były takie, które mówiły, że wystarczy właściwie tylko 
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drugi filar – rozwój obszarów wiejskich, że ten pierwszy filar powinien 
być redukowany. Ostatecznie, po wzięciu pod uwagę i ocenie wszystkich 
za i przeciw, ocenie wpływu poszczególnych rozwiązań na obywateli, 
na gospodarkę unijną, komisja zaproponowała utrzymanie dwóch fila-
rów Wspólnej Polityki Rolnej i jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie, to 
utrzymanie systemu płatności podstawowych dla wszystkich państw jako 
obowiązkowego, również płatności proekologiczne, w skrócie mówi 
się w żargonie greening, czyli zazielenienie. Jeśli używamy tego słowa, 
niekoniecznie wszystkim kojarzy się z tymi wymogami, które rolnicy 
muszą spełnić wobec środowiska naturalnego, aby otrzymać dopłaty 
bezpośrednie. Myślę, że do tego tematu jeszcze będziemy w debacie 
wracać. I płatności dla młodych rolników, dodatkowe, aby wesprzeć 
i zachęcić młodych rolników do prowadzenia działalności rolniczej. Płat-
ności dobrowolne, które mogą być wykorzystywane w ramach koperty, 
którą każdy kraj będzie miał przyznaną, to są płatności powiązane z pro-
dukcją. One muszą być bardzo ograniczone, dlatego że tego wymagają 
zobowiązania międzynarodowe Unii Europejskiej. I wsparcie w obszarach 
występowania utrudnień naturalnych. To jest tak zwane ONW. Chodzi 
tu o możliwość wsparcia, użycia w pierwszym filarze do pięciu procent 
środków unijnych i skierowanie tych środków na obszary, w których 
występują szczególne utrudnienia. Żeby otrzymać dopłaty bezpośrednie, 
rolnicy muszą spełnić szereg warunków. Te warunki są sformułowane 
w ramach zasad wzajemnej zgodności. To są warunki, które w żargonie 
określane są jako Cross Compliance. To są warunki rolno-środowiskowe, 
bez których spełnienia nie można ubiegać się o płatności bezpośrednie. 
Trzeba również zwrócić uwagę, że proponuje się ogólny dostęp do sys-
temu doradztwa rolniczego. Ja na ten temat jeszcze kilka słów powiem, 
bo widzę również osoby z ośrodków doradztwa rolniczego, z którymi 
miałem okazję w przeszłości współpracować. Oczywiście ważny ele-
ment reformy to jest uproszczenie płatności dla drobnych producentów 
rolnych. To jest obowiązkowe dla wszystkich państw członkowskich, 
ale rolnik ma swobodę wyboru, jeśli spełnia wymogi, czy chce w takim 
systemie uczestniczyć, czy woli uczestniczyć w systemie normalnym.

Na następnym slajdzie są uszczegółowione te propozycje, które przed-
stawiłem wcześniej. Widzimy, że wsparcie jest powiązane z produkcją 
rolną. Może stanowić według propozycji komisji od pięciu do dziesięciu 
procent koperty, a wsparcie dla obszarów o ograniczeniach naturalnych 
również do pięciu procent koperty. Te obszary muszą być zdefiniowane 
na podstawie obiektywnych kryteriów. Płatności dla młodych rolników, 
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czyli przed ukończeniem czterdziestego roku życia, którzy rozpoczną 
działalność – przez okres pięciu lat do dwóch procent koperty krajowej. 
Na płatności związane z utrzymaniem środowiska w dobrym stanie, 
w skrócie nazywane greeningiem, czyli płatności proekologiczne, mó-
wiąc po polsku, przewiduje się przeznaczyć trzydzieści procent koperty 
krajowej. Krajowa płatność podstawowa po raz pierwszy będzie w Unii 
ujednolicana i będzie to stawka zryczałtowana na hektar kwalifikowany 
do płatności. Przy czym dla Polski nie jest to wielki problem, dlatego że 
w Polsce już obecnie obowiązuje system SAPS, czyli jednolitej płatności 
bezpośredniej na hektar, a więc tutaj nie będzie żadnej wielkiej zmiany. 
Chcę podkreślić, że w państwach, które stosują tak zwany Singles Sys-
tem, czyli jednolitą płatność na gospodarstwo, to jest duże wyzwanie, 
ponieważ będzie musiało nastąpić ujednolicenie tych płatności pomiędzy 
poszczególnymi gospodarstwami, a te różnice są często bardzo duże. 
Warto przy tym wspomnieć, że są prowadzone wysiłki w takim kierunku, 
aby bardziej precyzyjnie określić tych, którzy mają być beneficjentami 
płatności, a więc aktywnych rolników, tak aby płatności trafiały do tych, 
którzy rzeczywiście gospodarują na gruntach rolnych i żeby wyelimino-
wać tych, którzy tych płatności nie powinni otrzymywać. Chcę powie-
dzieć, że w ramach propozycji, jeśli chodzi o te płatności, przewiduje 
się pewne uproszczenie wniosków i kontroli. Ryczałt określony przez 
państwa w ramach ogólnych wytycznych.

Teraz chciałem przejść do następnego elementu, który w Polsce za-
wsze jest dyskutowany i nie może go brakować, to jest kwestia ujedno-
licenia płatności bezpośrednich na hektar. Swoją prezentację opieram na 
faktach, jakie przedstawiła propozycja komisji. Jeśli weźmiemy dopłaty 
przeliczone na hektar użytków rolnych, które kwalifikują się do dopłat, 
to widzimy, że te płatności są bardzo zróżnicowane. Jak już to powiedział 
pan marszałek, wahają się od kilkuset euro na hektar do zdecydowanie 
poniżej dwustu, a nawet około stu euro na hektar w państwach bałtyc-
kich. Polska jest na poziomie zbliżonym do średniej, a jak to wygląda 
bardziej szczegółowo, państwu pokażę za chwilę. Chcę tylko zwrócić 
uwagę na propozycję komisji, która mówi, żeby w okresie do 2020 r. 
rozpocząć wyrównywanie tych dopłat pomiędzy państwami członkowski-
mi, ale wyrównywanie miałoby charakter dość ograniczony. Mianowicie 
państwa, które uzyskują najwyższe dopłaty, musiałyby obniżyć te dopłaty 
w pewnym stopniu po to, żeby o jedną trzecią wyrównać różnicę, żeby 
państwa, które otrzymują poniżej 90% dopłat, mogły uzyskiwać jedną 
trzecią tej różnicy między średnią unijną a obecnym ich poziomem, 
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w okresie do 2020 r. To jest dość zawiły mechanizm, niemniej jednak 
powoduje on pewne stopniowe wyrównywanie dopłat. Ale jak mówię, 
jest tak, że te dopłaty nie biorą się z nowych, dodatkowych pieniędzy. 
Pokazywałem na pierwszych slajdach, że środki będą te same. Przy 
czym będziemy mieli trochę więcej państw członkowskich. Chorwacja 
przystępuje do Unii od 1 lipca 2013 r. Jeśli podział zostanie utrzymany, 
bo to jest tylko propozycja komisji, dodatkowo trzeba wygospodarować 
na to środki, żeby dopłaty wyrównywać.

Bardzo często brakuje odniesienia się do drugiego filaru. On jest 
bardzo często pomijany w debacie. Jak mówimy o środkach na rolnic-
two z Unii Europejskiej, to często debata tylko i wyłącznie ogranicza 
się do pierwszego filaru, do dopłat bezpośrednich. I tutaj pojawia się 
bardzo dużo krytyki, ale zapomina się o drugim filarze, który Polska 
wykorzystuje – i tu muszę z satysfakcją powiedzieć, w bardzo intensyw-
ny sposób. A środki z tego drugiego filaru, czyli na rozwój obszarów 
wiejskich, służą modernizacji rolnictwa, mówiąc w skrócie. Chciałem 
państwu przedstawić, jak inaczej wygląda obraz środków, które płyną 
do polskiego rolnictwa, jeśli mamy bardziej pełny obraz tego przepływu, 
jeśli weźmiemy pod uwagę pierwszy i drugi filar. Są wybrane państwa 
członkowskie, które mają bardzo rozbudowany sektor rolniczy, a więc: 
Polska, Francja, Niemcy, również Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Hisz-
pania, ale także Węgry i Litwa. Widzimy w pierwszej kolumnie, jaka jest 
powierzchnia w milionach hektarów kwalifikowana za 2009 r. Polska 
ma 14 milionów hektarów, Niemcy 16,9 miliona, Francja 26 milionów 
i tak dalej. Dopłaty bezpośrednie. To jest bardzo uproszczony zabieg. 
Chcę powiedzieć, że to jest takie liczenie, które tylko ma zobrazować, 
jak te przepływy wyglądają w teorii. Musiałbym bardzo szczegółowo 
wnikać w metodykę obliczeń, żeby to dalej opisać. Ale jeśli zastosujemy 
taki prosty zabieg, że podzielimy kopertę narodową na liczbę hektarów 
kwalifikowanych, to widzimy, że Polska otrzymuje 215 euro na hektar, 
Francja 296, Niemcy 319, Litwa 144. Nie będę przytaczał innych. Widzimy 
różnice między państwami. Tutaj nie ma Malty, która tam była liderem, 
ale na Malcie jest bardzo niewiele gospodarstw. Jest 40 krów mamek na 
przykład, tak że nie chciałbym porównywać tych sektorów. Myślę, że tutaj 
to porównanie wygląda bardziej racjonalnie. Jeśli weźmiemy teraz pod 
uwagę drugi filar i weźmiemy środki z koperty narodowej podzielone na 
hektar i na rok, to oczywiście jest wielkie uproszczenie, bo te pieniądze 
są dostępne przez siedem lat plus dwa,  to w Polsce na hektar wypada 
131 euro, ale we Francji 48, w Niemczech 82 i tak dalej. Czyli gdyby-
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śmy zsumowali pierwszy i drugi filar łącznie, ile środków dopływa do 
polskiego sektora rolnego, to widzimy, że do Polski 346 euro na hektar 
z obydwu filarów, w uproszczeniu, we Francji 345, nawet o jedno euro 
mniej, a Francja często jest również podawana jako przykład, Niemcy 
mają 401, Wielka Brytania 256, prawie o sto mniej niż Polska. Jesteśmy 
na poziomie Irlandii – 347 i wyżej niż Hiszpania.

Następny slajd. Wsparcie przewidziane na lata 2007–2013 tylko i wyłącz-
nie na drugi filar na rozwój obszarów wiejskich to są działania inwestycyjne, 
to są działania kierowane na obszary o trudnych warunkach gospodaro-
wania, to są działania również związane ze środowiskiem, z renowacją 
wsi. Tu Polska jest liderem. Ma największy program rozwoju obszarów 
wiejskich w Unii Europejskiej – 13,4 miliarda euro z budżetu wspólnoto-
wego, który jest jeszcze uzupełniany z budżetu krajowego, bo te środki 
wymagają współfinansowania. Za nami są Niemcy z 9 miliardami euro, 
Francja 7,5, Wielka Brytania 4,6, Hiszpania 8. Chciałbym, żeby debata, która 
się toczy na tak ważny temat, obejmowała wszystkie elementy, żebyśmy 
nie wyjmowali z tej debaty tylko jednego fragmentu i przekonywali, jak 
jest źle, tylko spojrzeli na sprawę w sposób bardziej obiektywny. Oczy-
wiście każdy ma prawo do krytyki, ale ta krytyka powinna opierać się na 
faktach i powinna obejmować prawdziwy obraz sytuacji.

Kilka słów na koniec.
W nowych programach rozwoju obszarów wiejskich następują znaczne 

zmiany, ponieważ nie będzie już podziału na osie. Są priorytety i przy 
tych priorytetach mamy przyspieszony transfer wiedzy, innowacyjność, 
wzrost konkurencyjności. Państwa członkowskie będą miały więcej 
swobody. Często się upraszcza sprawę i mówi się tak: „No, Wspólna 
Polityka Rolna jest kształtowana w Brukseli i tamci urzędnicy decydują 
o wszystkim”. Proszę państwa, tak nie jest, bo rozwój obszarów wiejskich 
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – jest przygotowywany przez 
państwa członkowskie i novum w tym obszarze, jeśli chodzi o nowy 
okres, jest to, że państwa członkowskie będą miały jeszcze większą swo-
bodę, jeszcze większą odpowiedzialność. Po raz pierwszy będzie musiał 
być Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zsynchronizowany z gene-
ralną strategią, również z innymi funduszami, na przykład z funduszami 
kohezyjnymi, strukturalnymi i w związku z tym dyskusja na ten temat 
będzie musiała obejmować wszystkie środowiska, nie tylko administra-
cję, ale również przedstawicieli partnerów społecznych. Jest więc duży 
obszar do popisu i do odpowiedzialności, ale również do kreatywnego 
podejścia, jeśli chodzi o państwa członkowskie, o instytucje krajowe.
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Bardzo dużo się mówi o uproszczeniu WPR. Komisja zaproponowała 
politykę rolną, która również odnosi się do tego elementu. Chcę zwró-
cić uwagę, że szczególnie w warunkach polskich warto podkreślić, że 
młodzi rolnicy, a właściwie drobni rolnicy, ci, którzy mają małe gospo-
darstwa, będą w dużym stopniu zwolnieni z wielu wymogów, również 
dotyczących chociażby wspomnianego zazielenienia, bo oni z definicji 
będą uznawani jako spełniający wymagania. Będą również możliwości 
uproszczeń administracyjnych, między innymi płatności jednej agencji 
płatniczej. Ponadto możliwości ryczałtowego rozliczania w niektórych 
przypadkach w drugim filarze, co wielokrotnie było postulowane. Będzie 
możliwość pewnego ograniczenia systemu kontroli, tam gdzie państwa 
mają bardzo dobry system kontroli. I system współzależności, czyli Cross 
Compliance, będzie również częściowo uproszczony.

Chciałbym na tym zakończyć pokazując jeszcze ostatni slajd. 
Jak powiedziałem na początku, komisja przedstawiła swoją propozy-

cję, teraz pracuje nad tym Rada Ministrów, już od kilkunastu miesięcy, 
a parlament przedstawił raporty na poszczególne etapy polityki rolnej 
dotyczące pierwszego filaru, drugiego, (brak nagrania) (...) i innych 
instrumentów. Obecnie są zgłaszane poprawki z danych, które mamy, 
nie wiem, czy o tym będzie dzisiaj mówione, ale myślę, że pewnie 
parlamentarzyści to potwierdzą, że jest bardzo duża liczba poprawek 
i w najbliższym okresie skupimy się na pracy i współpracy z parlamen-
tem nad tymi poprawkami, które zaproponuje Parlament Europejski. 
Dziękuję państwu za uwagę. 

Senator Jerzy Chróścikowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dziękuję panu dyrektorowi za to, że po raz wtóry ma u nas wystą-
pienie. Po raz pierwszy 10 maja na konferencji „Polska wieś – Wspólna 
Polityka Rolna 2020”. Tematem była wtedy „Wspólna Polityka Rolna 
a negocjacje porozumień handlowych”. Wtedy dyskutowaliśmy, jak ma 
to funkcjonować w ramach WTO. I cały czas podkreśla pan, panie dy-
rektorze, że jednak WTO narzuca pewne mechanizmy i greening, i te 
wszystkie inne mechanizmy mają być włączane.  Dyrektor generalny 
pan Silvio Rodriguez był na konferencji, kiedy mieliśmy tutaj spotkanie 
przewodniczących komisji właściwych do spraw rolnictwa parlamentów 
państw członkowskich. Ono było w ubiegłym roku, 26 września w ra-
mach prezydencji polskiej. Właśnie wtedy dyrektor Silvio Rodriguez pre-



zentował te stanowiska. Myślę, że ta wiedza cały czas się powiększa. Jak 
już wspominałem, tydzień temu wróciliśmy z konferencji zorganizowanej 
przez komisarza Ciolosa. Debata była bardzo szeroka, nie tylko z parla-
mentarzystami, ale również z organizacjami pozarządowymi. Mieliśmy 
też możliwość prezentowania stanowiska polskiego. Myślę, że wszystkie 
głosy, które tutaj padają, pan dyrektor będzie skrzętnie notował, będzie 
brał pod uwagę i że dyrekcja generalna będzie zwracać uwagę na to, 
co u nas, w Senacie, zapada.

Jest również na naszym spotkaniu pan Czesław Siekierski, wiceprze-
wodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, którego witam.  
Często zaprasza nas na spotkania, które organizuje, tak że cieszę się, że 
dotarł też do nas, za co serdecznie mu dziękuję.

Następnym mówcą w naszym porządku jest przedstawiciel Minister-
stwa Rolnictwa. O zaprezentowanie stanowiska Polski w sprawie ne-
gocjacji Wspólnej Polityki Rolnej 2014–2020 proszę radcę generalnego, 
panią Zofię Krzyżanowską.
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Zofia Krzyżanowska – radca generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zofia Krzyżanowska

Stanowisko Polski 
w sprawie negocjacji WPR 

2014–2020 r.

Szanowni Panowie Senatorowie, Posłowie! Szanowni Państwo!
Chciałabym się odnieść na  bazie tego, co usłyszeliśmy przed chwilą 

od pana dyrektora Jerzego Plewy na temat propozycji, które już od ro-
ku są dyskutowane w nawiązaniu do przedłożonej propozycji Komisji 
Europejskiej i pracy w Parlamencie Europejskim, do tego, jaka jest nasza 
ocena tych propozycji i jakie są nasze postulaty. Oczywiście ze względu 
na ograniczony czas wybiorę niektóre elementy ważniejsze dla naszego 
stanowiska i głównie do tych elementów się odniosę, czyli oczywiście 
siłą rzeczy nie do wszystkiego i nie tak bardzo szczegółowo, ale będzie 
na to czas jeszcze w dyskusji. Jeśli państwa będą szczególnie niektóre 
obszary interesować, to do tych tematów wrócimy.

Nasza ogólna ocena przede wszystkim bierze pod uwagę cele i wy-
zwania, jakie raport i Unia Europejska w raporcie 2020 przedstawiła 
dla sektora rolnego. Stwierdzamy tam, że oczywiście wymagania, zo-
bowiązania są jednolite dla państw członkowskich Unii Europejskiej, 
natomiast nie ma to przeniesienia na alokacje finansowe, które nadal 
są oparte na parametrach historycznych. W związku z tym wykazujemy 
ten dysonans między zobowiązaniami i celami a podziałem środków, 
który nadal w dużej części tkwi w korzeniach dotychczasowych alokacji 
finansowych. Ponadto oczekiwaliśmy, że to będzie reforma Wspólnej 
Polityki Rolnej, a elementów reformatorskich jest tam zdecydowanie za 
mało w stosunku do naszych oczekiwań. Uważaliśmy, że jest czas 
na to, żeby tego typu wysiłki podjąć. Miała ona być bardzo dalece 
uproszczona. To jest ten element, który rodzi zarówno koszty dla rol-
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ników, beneficjentów, jak i administracji. Można by wiele tych instru-
mentów zdecydowanie uprościć i tego nam brakuje. W związku z tym 
również wskazujemy, że ta propozycja jest nadal skomplikowana. 
System dopłat bezpośrednich jest w naszej ocenie wielopoziomowy 
i trudniejszy dla rolników, niż mieliśmy dotychczas. Nie rozumiemy, 
dlaczego nie możemy stosować systemu SAPS. Naszym zdaniem jest to 
system zgodny, przejrzysty, znany rolnikom i spełniający kierunkowe 
założenia dla Wspólnej Polityki Rolnej. Dlatego też w naszych postu-
latach nadal uważamy, że jest miejsce na utrzymanie takiego systemu 
płatności bezpośrednich. Wiele też elementów jest w naszej ocenie 
nadal zachowanych jako elementy z poprzedniej epoki. Proponuje 
się bardzo powolne wyrównywanie stawek płatności bezpośrednich 
w państwach członkowskich i nawet kraje w tej chwili wyraźnie mówią 
co do propozycji Komisji Europejskiej, że to zrównanie powinno być 
do 2019. Natomiast w dyskusji, jaka się toczy, w zasadzie słyszy się 
głosy, żeby termin przedłużyć do końca i na następną perspektywę 
finansową, co dla nas jest oczywiście bardzo trudne do akceptacji. 
Uważamy, że to narusza warunki konkurencji, jeżeli tak różne systemy 
wsparcia będą dalej funkcjonować. 

Nadal pozostają i nawet rozwijają się płatności powiązane z produk-
cją, których funkcja i udział miały być stopniowo zmniejszane. Oka-
zuje się, że nie tylko w propozycjach w komisji, ale w dyskusji wśród 
wielu państw członkowskich nadal pojawiają się jako element stały, 
a nawet rozwijający się. Uważamy, że to są elementy wsteczne, które 
w porównaniu do oczekiwań i zapowiedzi reformy, jak się  wydawało, 
będą podlegały zmianie. Zacznę od tego głównego elementu, który, 
jak powiedzieliśmy, został wprowadzony jako zazielenienie Wspólnej 
Polityki Rolnej, zwłaszcza poprzez pierwszy filar, czyli poprzez dopła-
ty bezpośrednie. Polska wskazuje na konflikt z celem podstawowym 
bezpieczeństwa żywnościowego, gdyż, co zostało w wielu opracowa-
niach wykazane, wiele propozycji wyłączeń ziemi z uprawy, w tym 
również z wyłączeń ziemi produkcyjnej, gruntów ornych, które są pod 
zbożami, pod roślinami oleistymi, będzie miało negatywny wpływ na 
wielkość produkcji. Tylko jeśli chodzi o Polskę, te raporty wskazują, 
że musimy wyłączyć prawie pół miliona hektarów ziemi z tytułu tego 
parametru wyłączeniowego. 

Mamy też raporty i analizy przygotowane dla Polski, które pokazu-
ją, że wpłynie to też negatywnie na efekty ekonomiczne gospodarstw 
rolnych, zwłaszcza tych towarowych, które uwarunkowane są na pro-
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dukcję towarową. My nie negujemy w ogóle tego elementu, żeby tak 
powiedzieć, od początku, że to są pewne świadczenia dóbr publicznych, 
pewne działania, ale uważamy, że można było przygotować tę propozycję 
lepiej i mamy do tego własne propozycje, które oczywiście zgłaszamy 
i proponujemy do konkretnych zapisów w dokumentach unijnych. Uwa-
żaliśmy również w naszych postulatach, że można byłoby znany element 
dobrych praktyk rolniczych uzupełnić, rozwinąć. On jest wprowadzony 
do systemu, znany. System powiązań, tak zwany Cross Compliance, 
mógł być dobrą platformą do tego, żeby również zazielenienie i dobra 
publiczne wmontować w ten system. Ale też uważamy, że ten potencjał 
uzyskania pewnych efektów środowiskowych trochę się nijak ma do 
nałożenia tych samych wymagań na obecne alokacje finansowe. Dlatego 
że wiemy, iż są kraje o bardzo wysoko intensywnie w tej chwili nadal 
prowadzonej produkcji i kraje takie jak Polska, gdzie wszystkie czynniki 
tej produkcji, łącznie z poziomem nawożenia i środków ochrony roślin, 
są znacząco niższe. Niemniej zobowiązania zostały nałożone równo na 
wszystkie kraje, przy bardzo nierównych możliwościach finansowania, 
chociażby elementu środowiskowego. Jeżeli Polska z koperty wyłączy 
30%  elementu środowiskowego, de facto nie może rolnikom rekompen-
sować tych strat i kosztów tak jak inne kraje, które mają bardzo wysoki 
poziom już w tej chwili intensywności produkcji i niektóre derogacje, 
na przykład do dyrektywy azotanowej, gdzie ten system i ten stan się 
utrzymuje na to nakładając te same zobowiązania. To budzi nasz niepokój 
i nasze niezadowolenie, o czym oczywiście mówimy. 

Uważamy również, że tego typu podejście – przez pierwszy filar na-
kładanie nowych zobowiązań – daje niewielką wartość dodaną. Myśmy 
próbowali to również policzyć. Duże koszty, duże wymogi administra-
cyjne. Można byłoby osiągnąć podobne efekty środowiskowe przez 
dobrowolne wieloletnie programy, które dawałyby szanse w krajach 
skrojenia tych programów dopasowania do lokalnych warunków regio-
nalnych i rekompensowania czy dawania zachęt rolnikom do tych działań 
środowiskowych, które będą podejmować. Uważamy, że wtedy miałoby 
to większy sens, również jeśli chodzi o finalny efekt dla środowiska 
i klimatu. Czyli generalnie uważaliśmy, że ten cel drugi byłby łatwiejszy 
do dopasowania wymogów i rekompensat dla producentów, tak żeby 
one stanowiły dla rolników zachętę, a nie tylko obowiązek, który trzeba 
będzie wprowadzić, kontrolować i sankcjonować. Jeśli już komisja i wiele 
krajów podtrzymuje, że ten efekt środowiskowy musi pozostać w pierw-
szym filarze jako wymóg dóbr publicznych i uzasadnienie dla Wspólnej 
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Polityki Rolnej, to nasze propozycje idą w tym kierunku, żeby chociażby 
w tym jednym elemencie, jakim jest wprowadzanie nowych wymogów, 
jednakowo zapłacić w całej Unii Europejskiej wszystkim beneficjentom, 
ponieważ wszystkie te same wymogi będą musieli stosować we wszyst-
kich krajach. Czyli chociażby w tej części można byłoby przy nowych 
wymaganiach zastosować podejście takie samo dla wszystkich państw 
członkowskich, czego, jak przed chwilą słyszeliśmy, komisja nie zrobiła.

Kolejna sprawa. 30% z koperty dla kraju trzeba będzie wyłączyć, że-
by rolnikom zapłacić za element środowiskowy, myślę o zazielenieniu, 
ale sankcje za niewypełnienie obowiązku będą rozciągane na płatność 
dla całego gospodarstwa, a nie tylko dla części zielonej. Uważamy, że 
to jest daleko posunięte karanie rolników na poziomie pełnej płatności 
bezpośredniej związanej z wszystkimi innymi funkcjami, a nie tylko 
z zazielenieniem. Dlatego też proponujemy, żeby element zazielenienia 
wprowadzać trochę w inny sposób, realizując cele, ale też realizując te 
wymagania, które można uzyskać w sposób mniej zakłócający warunki 
konkurencji, a który jednocześnie będzie powodował ekonomiczne ne-
gatywne skutki dla producentów rolnych. W związku z tym proponujemy 
wyłączyć małe gospodarstwa z tych obowiązków, uznając, że one prowa-
dzą, zwłaszcza w Polsce, dość ekstensywną, wielokierunkową produkcję 
i dlatego spokojnie możemy wyłączyć je z kontroli i z nakładania tych 
obowiązków. Również gospodarstwa, które prowadzą programy rolno-
-środowiskowe na zdecydowanej powierzchni w gospodarstwie, pełnią 
funkcje środowiskowe. W związku z tym również postulujemy je wy-
łączyć. Proponujemy też wyłączyć gospodarstwa, które są położone na 
obszarach szczególnie cennych „Natura 2000”, które realizują określone 
programy działań. Jeśli chodzi o wyłączenie tych gruntów ornych na cele 
rolno-środowiskowe, komisja proponuje, żeby 7% powierzchni gruntów 
ornych wyłączyć na działania związane z dywersyfikacją i przeznaczenie 
też tych działań na działania o charakterze rolno-środowiskowych, czyli 
tych powierzchni, które będą w zasadzie wyłączone z produkcji. Cały 
czas trwa jeszcze debata na temat włączenia roślin motylkowych. Wczoraj 
komisja przedstawiła bardzo nowe podejście. Nie chciałabym uprzedzać, 
bo to jest propozycja komisji z wczoraj, którą dostaliśmy, na ile ona bę-
dzie rzeczywiście dalej przedmiotem prac i analiz. Komisja proponuje, że 
jeśli byśmy wyłączyli 3% obowiązkowo na rośliny wysokobiałkowe, to 
wtedy 4% pozostałoby do pozostałego wyłączenia na cele środowisko-
we, czyli na strefy buforowe, zakrzaczenia, zadrzewienia, czyli te inne 
elementy, nawet odłogowania powierzchni, które dałyby pewien efekt 
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środowiskowy. Będziemy to analizować, bo tak jak powiedziałam, jest 
to propozycja, którą dostaliśmy wczoraj.

My też uważamy, że większy efekt byłby wówczas, gdybyśmy nie 
kontrolowali każdego gospodarstwa pojedynczo, ale uzyskalibyśmy 
pewne wyłączenia obszarów środowiskowych na poziomie regionalnym 
czy krajowym, bo daje to pewien efekt pewnych kompleksów środo-
wiskowych, które istnieją i które można byłoby utrzymać i mieć ten 
efekt środowiskowy, a nie wymagać gospodarstwo po gospodarstwie 
od każdego wyłączenia 7%, co jest skomplikowane, a nie zawsze daje 
skumulowany efekt środowiskowy w postaci na przykład korytarzy 
środowiskowych, które są cenne dla utrzymania pewnych efektów kli-
matyczno-środowiskowych.

Przejdę jeszcze do drugiego dość dla nas ciekawego programu, który 
zaproponowany został w tym pakiecie komisyjnym. To jest program dla 
małych gospodarstw. On trochę jest poprawiony zarówno w drugim filarze, 
czyli w Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak i w pierwszym. W pierwszym 
popieramy propozycje komisji, bo jest to ukłon w stronę uproszczenia 
obsługi wniosku z gospodarstw małych, drobnych i propozycja płatności 
ryczałtowych, czyli płatności w zakresie od 500–1000 euro. Uważamy, że 
to podejście jest słuszne, ponieważ to są gospodarstwa, które rzeczywiście, 
zwłaszcza w naszej skali produkcji i liczbie tych gospodarstw, przysparza-
ją dość dużo pracy administracyjnej przy niewielkich zaniedbaniach czy 
naruszeniach – to pokazują dotychczasowe kontrole prowadzone zgodnie 
z analizą ryzyka – w związku z tym uważamy, że instrument uproszczenia 
jest dobrym kierunkiem prac. Natomiast chcielibyśmy trochę go popra-
wić i nasze postulaty idą w taką stronę, żeby jednak dać szansę wejścia 
do tego systemu również trochę większym gospodarstwom, czyli można 
byłoby zwiększyć wsparcie na gospodarstwo do wysokości 1500 euro, 
ale jednocześnie chcielibyśmy, żeby to nie był czysty ryczałt – wszystkim 
dać po 500 czy po 1000 – ale jednak nawiązać trochę do obszaru, bo to 
byłoby trochę bardziej sprawiedliwe podejście i również w stosunku do 
gospodarstw towarowych, gdzie powierzchnia wyłączona i płatność na 
powierzchnię w mniejszym stopniu negatywnie obniża stawkę płatności 
w gospodarstwach towarowych. Proponujemy również – nie tak jak ko-
misja – żeby wejście do programu małych gospodarstw było jednorazowe 
w 2014 r. Uważamy, że można dać szansę również tym gospodarstwom, 
bo jest tak, że rolnik raz wchodzi do systemu, czyli jeśliby nie wszedł 
w 2014, to już do końca systemu nie mógłby wejść do tego programu, 
żeby dać mu szansę wejścia również w roku następnym, żeby miał szansę 
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dołączenia do grupy tych, którzy skorzystają z tego ryczałtowego instru-
mentu wsparcia dla małych gospodarstw.

Inne nowe zmiany, które w ramach płatności bezpośrednich były zapro-
ponowane, o tym mówił przed chwilą pan dyrektor Plewa, jest to płatność 
dla aktywnego rolnika. My jednak uważamy, że propozycja komisji jest na-
dal bardzo skomplikowana i chcielibyśmy ją uprościć, żeby nie trzeba było 
zbierać aż tyle dokumentów i oświadczeń czy załączników, które by w jakiś 
sposób potwierdzały aktywnego rolnika, z tym 5% płatności w stosunku do 
całych przychodów z zeszłego roku. Uważamy, że można wyłączyć te ziemie, 
które z definicji są nieuprawnione i podmioty typu lotniska, pola golfowe. 
Niech same wytłumaczą uprawnienia, a nie żądać od każdego rolnika, żeby 
on udowadniał, że jest aktywny i że w związku z tym musi przedstawić 
stosowne dokumenty. Bardzo by to uprościło procedurę, a jednocześnie 
wydaje się, że efekt, który związany był z oceną przez audyt obrachunkowy, 
potwierdzałby, że byłby ten warunek spełniony.

Młody rolnik. Płatność powiększona bezpośrednia dla gospodarstw czy 
dla rolników do powierzchni 25 ha. To jest propozycja komisji. My propo-
nujemy jednolitą w całej Unii, ponieważ kraje natychmiast zaproponowały, 
żeby to była średnia w danych krajach, czyli to byłoby i 80 ha w jednych 
krajach, i u nas 10 ha czy 25 ha. My uważaliśmy, że jeżeli idąc drogą wy-
równywanych szans dla rolników w krajach członkowskich Unii, gdybyśmy 
zaproponowali podejście jednakowe na poziomie 50 ha użytków rolnych, 
to bylibyśmy w stanie je poprzeć i uważać, że nasi młodzi rolnicy również 
byliby dość dobrze traktowani. Jednocześnie też komisja nadal mówi o po-
wiązaniu z produkcją. Komisja przedstawiła listę sektorów, które można 
wiązać z produkcją. Każdy kraj dopisywał swoje. Myśmy też dopisali tytoń, 
wieprzowinę, ale uważamy, że powinna tu być elastyczność, żeby państwo 
członkowskie mogło samo zgłaszać, do czego może i powinno dopłacać 
jako do sektorów wrażliwych, a nie żeby było to odgórnie  ustalane dla 
wszystkich. W tym wypadku ta elastyczność w naszej ocenie jest potrzebna, 
żeby można było lepiej skonstruować program wsparcia dla sektorów wraż-
liwych w danym państwie członkowskim. Chciałabym tylko przypomnieć, że 
komisja nie umieściła tytoniu na tej liście i myślę, że łatwo go wprowadzić 
nie będzie. To jest mój komentarz do tego podejścia.

Krótko co do obszarów wiejskich. Pan dyrektor Plewa dość obszer-
nie to wyjaśniał. Powiem tylko, co z punktu widzenia Polski nadal nas 
niepokoi. Przede wszystkim brak alokacji na państwa członkowskie. 
Uważamy, że nadal przy podejściu w tej chwili do priorytetów, do 
programowania, gdyby była ta alokacja, gdyby były zasady, byłoby 
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nam łatwiej już podjąć działania i przygotowywać się lepiej do procesu 
programowania. Komisja zaproponowała nowe podejście do delimitacji 
obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Jednak jest 
nam trudno zaakceptować to podejście i tego typu kierunek. Dlatego 
też jesteśmy nadal niezadowoleni z delimitacji ONW i nadal nie akcep-
tujemy wyników tego nowego podejścia. Ono stwarza nadal bardzo 
różne warunki. Trudno ujednolicić to między państwami członkow-
skimi, mimo że kryteria były w miarę obiektywne, ale nadal uważa-
my, że sposób prowadzenia delimitacji wyróżnia bardziej jedne kraje, 
a niektóre mniej tak jak w naszym przypadku. Nie jesteśmy z tego 
podejścia zadowoleni. W związku z tym nadal zgłaszamy zastrzeżenia 
do tego podejścia.

Popieramy rozszerzenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
o przetwórstwo. Uważamy, że w naszych warunkach wsparcie, zwłasz-
cza dla mniejszych, średnich przedsiębiorstw, jest nadal potrzebne, żeby 
się modernizowały i żeby były w stanie korzystać z tego wsparcia.

Jeśli chodzi o restrukturyzację, mówiłam przy pierwszym filarze, trze-
ba rozpatrywać działania restrukturyzacyjne w obydwu filarach, czyli 
w pewnym sensie dla tych, którzy pozostaną, uprościć warunki dostępu 
do płatności tym, którzy chcą restrukturyzować, dać wyraźne zachęty, 
żeby można było przekazać ziemię i uzyskać stosowne rekompensaty 
w ramach drugiego filaru. Dlatego zaproponowaliśmy, że 120% średniej 
stawki płatności to jest trochę mało, żeby takie zachęty rzeczywiście 
stworzyć i proponujemy zwiększenie do 150% rekompensaty za prze-
kazanie ziemi i zaniechanie produkcji.

Jeśli chodzi o całe oprogramowanie, zwracam uwagę, że będzie ono 
ukierunkowane na cele tematyczne, na realizację wielu celów w tych 
dziesięciu celach tematycznych, ale za chwilę będzie referat szczegóło-
wy, więc nie będę bardzo rozszerzać tego tematu. Zwrócenie większej 
uwagi na rezultaty i wskaźniki realizacji celów poprzez alokację środków 
i działań drugiego filaru jest trochę nowym podejściem, ale musimy – tu 
ukłon w stronę doradców – razem pracować, żeby rolnicy zrozumieli tę 
nową koncepcję tworzenia programów i realizacji określonych działań, 
które będą wymagały tego, żebyśmy udowodnili, że pewne cele i rezultaty 
poprzez tego typu finansowanie chcemy osiągnąć.

Krótko jeszcze o rynkach rolnych. Przypomnę tylko, że nasze sta-
nowisko dotyczące tego, czego oczekujemy w ramach regulacji ryn-
ków rolnych, jest znane. Uważam, że dyskusja zarówno w radzie, jak 
i w parlamencie nadal pozostawia wiele kwestii otwartych. Na przykład 
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zwiększenie poziomu cen referencyjnych na rynkach, na których pro-
wadzona jest interwencja. Uważamy, że powinna być aktualizacja tych 
cen referencyjnych. Podobnie uważa wiele krajów. W związku z tym 
napisałam, że one są na stole, w dyskusji, do dalszych prac i uzgodnień. 
Jeśli chodzi o kwoty cukrowe i prawa do nasadzeń winorośli, jest dość 
duża grupa krajów, która ma bardzo podobne stanowiska co do utrzy-
mania zwłaszcza dla nas istotnych kwot cukrowych do 2020 r., a nie 
zakończenia tego instrumentu w 2015 r. Popieramy również stanowisko, 
jeśli chodzi o wdrożenie funduszu kryzysowego na rynkach rolnych. Ta 
dyskusja była podczas ostatniego posiedzenia Rady Ministrów. Uważamy, 
że doświadczenia z zeszłego roku kryzysu na rynku owoców i warzyw, 
zwłaszcza warzyw, z powodu bakterii E. coli spowodowały, że komisja 
powinna mieć fundusz i instrument do szybkiego działania, żeby mogła 
szybciej niż dotychczas reagować na tych rynkach. Proponowaliśmy 
podczas tej debaty, żeby objąć inne sektory podobnym instrumentem 
na wypadek pewnych nieprzewidzianych sytuacji.

Z kwestii, które podkreśliłam jako trudne, dlatego że są dla nas istotne, 
ale niewiele krajów zgłasza podobne stanowisko, jest kwestia utrzymania 
kwot mlecznych po 2015 r. Są kraje, które w tej chwili do nas dołączają. 
Jest nas, powiedzmy, cztery, pięć krajów, które nadal w swoich stano-
wiskach postulują utrzymanie kwot, co jest dość trudne ze względu na 
stanowisko Komisji Europejskiej i innych państw członkowskich. Tutaj 
trochę patrzymy w kierunku parlamentu, żeby ewentualnie, jeśli więk-
szość krajów na tym poziomie będzie uważała, że tego typu instrument 
może pełnić określone funkcje w ramach niestabilnych rynków mleka 
i pełni je nieźle, to wtedy rzeczywiście byśmy byli skłonni do tego, żeby 
te kwoty utrzymać.

Uważamy, że wsparcie dla grup producentów owoców i warzyw 
w pierwszym filarze dość dobrze pełniło swoje funkcje i przenoszenie 
tego instrumentu do drugiego filara spowoduje w naszej ocenie nie 
tylko trochę zamieszania: inne warunki, inne podejście, brak ciągłości. 
Uważamy więc również, żeby utrzymać ten instrument, ale też łatwo 
nie będzie. I rozszerzyć siatkę. Uważamy, że siatka bezpieczeństwa jest 
potrzebna na rynkach rolnych i chcielibyśmy nawet ją wzmocnić i roz-
szerzyć, ale jest też wiele krajów, które niespecjalnie popierają te starania 
i zwłaszcza grupa krajów tak zwanych liberalnych ma inne podejście. 
W związku z tym będzie trudno to dalej utrzymać na zasadzie konsen-
susu czy tak zwanej większości, która będzie w stanie to przedłożyć, 
utrzymać i zaproponować.
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W podsumowaniu chciałabym powiedzieć, że jest wiele dobrych 
technicznie, może drobnych, ale idących w dobrym kierunku propozycji 
zmian, choć uważamy, że w stosunku do naszego stanowiska postęp 
jest nadal niewielki zarówno w radzie, jak i w parlamencie. Te zmiany 
trochę nas przybliżają do naszego stanowiska, do naszych oczekiwań, 
ale nie aż tak znacznie, jakbyśmy chcieli. Bardzo wyraźnie zaznacza się 
podział krajów – w tych trudniejszych obszarach typu redystrybucja, tam 
gdzie chodzi o pieniądze i gdzie chodzi o interesy utrzymania obecnej 
struktury produkcji – na dwie grupy krajów, to znaczy, że jest duża 
grupa krajów, która proponuje, ale niekoniecznie wystarczająca, żeby 
utrzymać (…) (Brak nagrania)

Chciałabym powiedzieć, że te dyskusje nie mogą trwać wiecznie, bo 
nam się bardzo czas zgodny z harmonogramem już skrócił. Jeśli chcieliby-
śmy wdrażać od 2014 programy płatności i rozwoju obszarów wiejskich, 
to czasu jest na tyle już mało, że powinniśmy te debaty raczej kończyć. 
Oczekujemy w tej chwili na budżet, czyli harmonogram prac w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej i Rozwoju Obszarów Wiejskich czeka na ustale-
nia budżetowe. Jeśli się uda tym, którzy za budżet odpowiadają, uzyskać 
konsensus do końca tego roku, byłby to dobry prognostyk dla wdrażania 
polityki i przygotowania polityk rolnych. Uważamy, że nie może być też 
takiej sytuacji, że czas będzie nam wyznaczał możliwość zmian i uzgad-
niania, że jesteśmy już blisko, ściana, w związku z tym kończmy to, co 
mamy, bo nie ma więcej czasu na dyskusję. To byłoby bardzo niekorzystne 
zwłaszcza dla nas, chcących pewnych zmian dokonać, że nie ma już dalej 
czasu i trzeba rzeczywiście zamknąć to, co jest na stole i wdrażać od 
2014 r. Dlatego też na koniec chciałabym powiedzieć, że na tym etapie 
wszystkie siły i wszystkie instytucje powinny być mocno zaangażowane, 
żeby przyspieszać dyskusję i iść w stronę konsensusu, bo on jest niezbędnie 
potrzebny do tego, żeby mieć potem czas na wdrożenie i na przygoto-
wanie rolników do nowych wyzwań, które będą od roku 2014 w ramach 
zmienionej Wspólnej Polityki Rolnej. Dziękuję bardzo.

Senator Jerzy Chróścikowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dziękuję, Pani Dyrektor.
Szanowni Państwo!
Pani dyrektor przedstawiła wszystkie najistotniejsze elementy, ale 

nasza senacka Komisja Rolnictwa i Komisja do Spraw Unii Europej-



skiej Senatu zgłosiły już uwagi dotyczące aspektów bardziej prawnych, 
o których tutaj pani Zofia Krzyżanowska nie wspomniała. Jest opinia 
pani profesor Beaty Jeżyńskiej. Jak ktoś będzie chciał poznać tę opinię, 
będzie mógł to zrobić. Jest na sali pani profesor, przysłuchuje się wy-
stąpieniom, mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję coś dalej 
wypracować. Dziękuję.

Teraz proszę o zabranie głosu na temat: „Punkt widzenia włoskich 
rolników – stanowisko COLDIRETTI” pana Paolo Magaraggia.
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Paolo Magaraggia – dyrektor do spraw rynków rolnych w Unii Europejskiej, COL-
DIRETTI – Konfederacja Włoskich Rolników.

Paolo Magaraggia

Punkt widzenia włoskich rolników  
– stanowisko COLDIRETTI 

w sprawie WPR 2014–2020 r.

Witam wszystkich państwa. Najpierw się przedstawię. Nazywam się 
Paolo Magaraggia i jestem dyrektorem ds. rynków rolnych z ramienia 
COLDIRETTI w Brukseli. Przede wszystkim chcę podziękować panu 
przewodniczącemu Chróścikowskiemu za zaproszenie mnie na tę ważną, 
interesującą konferencję.

Zanim przystąpię do tematu dzisiejszej dyskusji, powiem kilka słów 
o COLDIRETTI. COLDIRETTI to największa organizacja rolnicza istnie-
jąca we Włoszech, a także w Europie pod względem liczby członków. 
COLDIRETTI  zrzesza bowiem ponad półtora miliona członków, spośród 
których 620 tysięcy to gospodarstwa rolne, właściciele gospodarstw, 
a mniej więcej 200 tysięcy to współpracownicy gospodarstw. Ponad 
700 tysięcy kolejnych członków to emeryci i inne osoby uprawnione 
do członkostwa w organizacji rolniczej COLDIRETTI. Jest więc to siła 
społeczna, która reprezentuje gospodarstwa rolne w 19 federacjach 
regionalnych, w 96 federacjach prowincjonalnych i w ponad sześciu ty-
siącach biur pozamiejscowych. Jest to punkt odniesienia dla większości 
włoskich przedsiębiorstw rolnych. Jeśli chodzi o nasze stanowisko, to jest 
to stanowisko COLDIRETTI, uzgodnione również z innymi organizacjami 
rolniczymi we Włoszech, jako że nie jesteśmy jedyną organizacją, lecz 
istnieją też inne organizacje. Jeśli chodzi o dyskusję nad przyszłością 
Wspólnej Polityki Rolnej w ogólnym ujęciu, biorąc pod uwagę strategię 
Europy na rok 2020, z naszego punktu widzenia przyszła unijna polityka 
rolna powinna podkreślać centralną pozycję rolnictwa w gospodarce oraz 
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strategiczną rolę gospodarstw rolnych w produkcji żywności. W jaki spo-
sób to zrealizować? Dokonać tego należy przede wszystkim doceniając 
rolę rolników i wszystkich operatorów działających w sektorze rolno-
-spożywczym jako wytwórców żywności, dóbr publicznych i bogactwa 
dla Unii Europejskiej. W szczególności Wspólna Polityka Rolna winna 
stawiać w centrum uwagi gospodarstwa rolne, promować realną gospo-
darkę i badania, innowacyjność oraz wymianę pokoleniową, akcentując 
wartość dodaną terytorium. Dla nas terytorium stanowi fundamentalny 
element. Już w roku 2000 wysunęliśmy znaczącą propozycję polegającą 
na obowiązkowym podawaniu pochodzenia na wszystkich wyrobach 
spożywczych, jako że w naszym rozumieniu produkt rolny jest wyrazem 
terytorium. Wyrazem terytorium nie tylko w sensie produkcji rolnej, lecz 
również w sensie historii i kultury danego kraju. Dla nas jest to bardzo 
ważne. I należy to zaznaczać przy dystrybucji produktów rolnych, czyli 
każdy produkt winien posiadać informację o swoim pochodzeniu, o te-
rytorium, z którego pochodzi. 

Przejdę teraz do dyskusji, której szczególnym punktem dzisiaj poru-
szanym jest budżet i redystrybucja środków pomiędzy państwami człon-
kowskimi. Dla nas istotne jest, aby budżet rolnictwa został potwierdzony. 
Dyrektor Plewa pokazał, że propozycja komisji z czerwca ubiegłego 
roku wysunęła propozycję potwierdzającą budżet, nie uściślając jednak 
przy tym, że potwierdza budżet po cenach z roku 2013, a tym samym 
na przestrzeni siedmiu lat, do roku 2020, nie uwzględnia inflacji. To 
z kolei powoduje zmniejszenie puli środków przeznaczonych dla rol-
nictwa o 12,5%. Z naszego punktu widzenia środki te należy odzyskać 
i zachować w wydatkach rolnych.

Zatem na etapie negocjacji, w których szefowie państw, szefowie rzą-
dów będą musieli dojść do porozumienia, na koniec roku trzeba będzie 
wliczyć te brakujące na dzień dzisiejszy 12,5%. Jeśli chodzi o rozdział 
środków, chciałbym odnieść się do faktu, że Włochy są płatnikiem netto 
w każdym obszarze unijnej polityki.

Nie dalej jak wczoraj opublikowano sprawozdanie Trybunału Obra-
chunkowego, gdzie podano, że Włochy wpłaciły do unijnego budżetu 
15,2 miliarda euro, a pobrały zaledwie 9,2 miliarda euro. A zatem są 
płatnikiem netto na kwotę 6 miliardów euro. Nie oznacza to, że chcemy 
odzyskać te pieniądze. Niemniej jednak zgadzamy się również z faktem, 
iż potrzebny jest rozdział pomocy wśród państw członkowskich. Na-
leży też zagwarantować sprawiedliwe i równe traktowanie wszystkich 
rolników, uwzględniając jednakże różne uwarunkowania. Dla nas nie 
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istnieją rolnicy pierwszoligowi i rolnicy grający w drugiej lidze. Dla nas 
wszyscy rolnicy powinni mieć takie same prawa, z tym że te same prawa 
powinny być określane na podstawie pewnych kryteriów. A kryteria te 
z kolei według nas, oprócz kryterium, którego użyła komisja, czyli kryte-
rium powierzchni, wyliczając średnią wielkość pomocy na hektar, co dla 
Włoch, i tutaj się zatrzymam na chwilę, oznaczało niespójność w takim 
sensie, że w przypadku Włoch uwzględniono dawną powierzchnię kwa-
lifikowaną, a nie tę przyszłą, a co za tym idzie powierzchnię mniejszą. 
Wychodzi na to, że Włochy otrzymują większą średnią pomoc, co nie jest 
prawdą. Ponieważ jeśli dodamy sady, winnice i uprawy warzywnicze, 
które w przyszłości wszystkie będą stanowić powierzchnię kwalifikowa-
ną, to średnia pomoc dla Włoch jest o wiele niższa. A zatem podstawa 
dokonywania podziału, dystrybucji środków jest dużo mniejsza, gdyż na 
skutek obliczeń komisji Włochy znalazły się niestety wśród najbardziej 
pokrzywdzonych krajów. Czyli Włochy łożą praktycznie na przesunięcie, 
czyli na środki wypłacane łącznie z tej puli do podziału w wysokości 
równej 30% tych środków. Na 817 milionów euro, które rokrocznie roz-
dzielane są pomiędzy państwami członkowskimi z tej puli do podziału, 
z tych „studni” powołanych do istnienia przez komisję, 248 milionów 
pochodzi z Włoch. Czyli 30% środków pochodzących z podziału zysków 
dają Włochy. A to naszym zdaniem nie jest sprawiedliwe. Dlaczego nie 
jest sprawiedliwe? Ponieważ oprócz kryterium powierzchni z naszego 
punktu widzenia konieczne jest uwzględnienie innych kryteriów, między 
innymi kryterium zatrudnienia w rolnictwie. Zatrudnienie w rolnictwie 
jest dla nas kryterium bardzo istotnym, gospodarstwa rolne w kraju, 
gdzie zatrudnienie znajduje więcej osób w sektorze rolniczym, jest dla 
nas bardzo ważne. I jak sądzę, również dla państwa, gdyż Polska należy 
do państw o wysokim wskaźniku zatrudnienia w rolnictwie. Dla nas jest 
to zasadnicze kryterium. 

Kolejnym ważnym z naszego punktu widzenia kryterium jest pro-
dukcja brutto nadająca się do sprzedaży. Kraj, który wytwarza większą 
produkcję brutto nadającą się do sprzedaży, oznacza, że są tam rolnicy, 
którzy inwestują w sensie inwestycji, w sensie zatrudniania pracowników, 
w sensie poświęcenia czasu na aktywność rolniczą, a to jest według nas 
kryterium, jakim należy posługiwać się przy rozdziale pomocy. Tak więc 
w przyszłych wieloletnich ramach finansowych również wydatki na rol-
nictwo powinny zostać skierowane na wspieranie wzrostu zatrudnienia 
i konkurencyjności. A zatem na nagradzanie zwłaszcza tych gospodarstw 
rolnych, które inwestują więcej, które wypracowują większą wartość 
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dodaną i zatrudniają więcej pracowników. Dla nas są to główne kryte-
ria, jakimi należy się kierować przy rozdzielaniu pomocy wśród krajów 
członkowskich. Bez czynienia rozgraniczenia na rolników z pierwszej 
ligi i na tych z drugiej ligi. Dla nas rozgraniczenie takie nie istnieje. Są 
to przy tym kryteria, które zamierzamy, a właściwie których używanie 
proponujemy w ramach wewnętrznej konwergencji. Niestety mamy hi-
storyczny system, z którym trzeba się zmierzyć. W naszym kraju pomoc 
dla gospodarstw rolnych jest mocno zróżnicowana.

Żądamy zatem odpowiedniego czasu na to, aby w naszym kraju zy-
ski mogły osiągnąć równy poziom. Jednak również tutaj nie zgadzamy 
się na rozdział równy dla wszystkich, lecz zgodzimy się z podziałem 
ukierunkowanym na wspieranie wzrostu, zatrudnienia, konkurencyjno-
ści i poziomu zatrudnienia w gospodarstwach rolnych. Praktycznie dla 
nas dużo ważniejsze jest nagradzanie rolników wybijających się pod 
względem inwestowania, czasu pracy oraz czasu poświęcanego na pra-
cę w gospodarstwie rolnym. Sądzę, że również państwo w przyszłości 
sami się o tym przekonają, kiedy dojdzie do skutku pomoc z pierwszego 
filaru, pomoc bezpośrednia. Znajdą się tacy rolnicy, którzy dysponując 
dużymi obszarami będą się mało angażować w pracę w gospodarstwie 
rolnym, ponieważ i tak się utrzymają. Będą zatem rolnicy, którzy będą 
sobie czekać w barze, którzy będą żyć rolnictwem w barze, a z drugiej 
strony są rolnicy, którzy żyją pracą na wsi. Z naszego punktu widzenia ci 
rolnicy nie mają prawa do pobierania takiej samej pomocy. Kto poświęca 
więcej czasu na pracę i kto inwestuje więcej we własne gospodarstwo, 
dla nas jest rolnikiem, który ma prawo otrzymać wyższą pomoc. I to 
również według nas jest kryterium, jakie należy zdefiniować na potrzeby 
ustalenia, kto jest aktywnym rolnikiem. 

Uważamy, że beneficjentami dopłat bezpośrednich są w pierwszym 
rzędzie rolnicy aktywni. W każdym razie definicja ta powinna zostać 
pozostawiona do rozstrzygnięcia przez dane państwo członkowskie. 
Dlatego jesteśmy zdania, że państwa członkowskie powinny mieć moż-
liwość definiowania obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów 
przyznawania dopłat bezpośrednich rolnikom. Kryteria te winny zostać 
określone na podstawie stosunku czasu poświęcanego na działalność 
rolniczą do pracy w ogóle oraz na podstawie stosunku dochodu z dzia-
łalności rolniczej do całego dochodu z pracy. Praktycznie według nas 
pomoc udzielana w ramach Wspólnej Polityki Rolnej powinna trafiać 
do tych osób, które żyją z rolnictwa. Jeśli chodzi o capping (ogranicze-
nie górnych limitów płatności bezpośrednich), to przychylamy się do 
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propozycji komisji, która (brak nagrania) (…) uwzględniając również 
pracujących w gospodarstwie członków rodziny. Jeśli chodzi o drugi 
zasadniczy element propozycji reformy, czyli greening (zazielenianie), 
propozycja komisji w takiej postaci, w jakiej została sformułowana, w na-
szej opinii stanowi element zagrożenia dla naszego krajowego systemu 
rolniczego. Stoi do tego w sprzeczności z celami reformy, gdzie cele 
reformy powinny obejmować produkcję i konkurencyjność. Propozycja 
greeningu w swoim obecnym kształcie nie zmierza w tym kierunku. Tak 
więc naszym zdaniem należy poddać gruntownej rewizji zarówno aspekt 
finansowy, jak i przepisy wykonawcze. I w takim sensie przychylamy się 
do propozycji, jaką złożył w Parlamencie Europejskim poseł Capoulas 
Santos, a mianowicie faktu uwzględniania upraw stałych jako kryterium 
kwalifikującego ipso facto do dopłaty za greening. Są jednak jeszcze 
inne korekty do zrobienia, które należy wziąć pod uwagę. Jeśli chodzi 
o narzędzia gospodarki rynkowej, zgadzamy się, że w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej po roku 2013 należało będzie przewidzieć sieć zabezpie-
czeń pozwalających szybko i skutecznie przeciwdziałać wszelkim kryzy-
sowym sytuacjom na rynku w obliczu wahań cen produktów rolnych. 

W tym kontekście według nas bardzo ważne jest prawidłowe funk-
cjonowanie łańcucha dostaw żywności. A to poprzez jego skrócenie, 
czyli eliminowanie ogniw pośrednich i przejściowych na drodze od 
producenta do dystrybutora końcowego, również w drodze zawierania 
porozumień o dostawach i sprzedaży bezpośredniej. I właśnie na tym 
polu zamierzamy wzmocnić siłę przetargową rolników. W naszej opinii 
pierwszorzędne znaczenie mają środki, które w obrębie łańcuchów pro-
dukcyjnych zagwarantują stworzenie warunków do zaistnienia krótkich 
łańcuchów. Krótkich łańcuchów, którymi będą mogli bezpośrednio za-
rządzać rolnicy. W 2009 r. rozpoczęliśmy wdrażanie znaczącego projektu 
o nazwie Projekt Łańcucha Dostaw Żywności. W Projekcie Łańcucha 
Dostaw Żywności główną rolę odgrywają rolnicy, począwszy od pola 
aż po żywność i produkt końcowy. Oznacza to, że rolnik nie tylko 
odgrywa główną rolę w procesie produkcji, ale również w procesie 
przetwórczym i dystrybucyjnym, czyli wszystkimi tymi etapami przejścio-
wymi i pośrednimi zarządza rolnik, a tym samym cała wartość dodana 
wypracowana na etapach przejściowych idzie do kieszeni rolnika. Tak 
więc łańcuch żywności stanowi własność rolników, łańcuch jest krótszy 
i bardziej wydajny, a także przynosi więcej wartości dodanej nie tylko 
przy sprzedaży produktu, lecz również w kolejnych fazach. Projekt ten, 
zainicjowany przez nas w 2009 r., który pragniemy doprowadzić do 
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końca, z pewnością nie będzie mógł zostać rozpowszechniony w całym 
naszym kraju, wierzymy jednak, że uda mu się osiągnąć wysoką wartość 
procentową w rozumieniu zarządzania krajowym produktem rolnym. 
Jeśli chodzi z kolei o organizacje producentów i ich stowarzyszenia, 
życzylibyśmy sobie, aby, jak powiedziała pani dyrektor z ministerstwa, 
organizacje te mogły dysponować narzędziem będącym swoistym kołem 
zamachowym działalności i to nie tylko w fazie rozruchu, jak to ma 
miejsce obecnie w przypadku producentów z sektora owoców i warzyw. 
Czyli czymś takim jak programy operacyjne dla segmentu owocowo-
-warzywnego, służące do celów zarządzania działalnością organizacji 
producentów z sektora owoców i warzyw. Dla nas jest też bardzo waż-
ne, aby te organizacje producentów były konkretnymi, posiadającymi 
formę prawną narzędziami gospodarczymi, prowadzącymi działalność 
gospodarczą. Dlatego koniecznie należy uwrażliwić organizacje pro-
ducentów z sektora owoców i warzyw na fakt, że powinny nabywać, 
przechowywać i sprzedawać produkt pochodzący od ich członków. 
Czyli tym samym wpłynąć na zwiększenie ich odpowiedzialności za 
produkt, który sprzedają, tak jakby był ich własnością. I w takim sensie 
będzie można zobaczyć efekty zarządzania. 

Na koniec jeszcze krótka wzmianka o rozwoju obszarów wiejskich. 
Z naszego punktu widzenia konieczne jest, aby programowe wytycz-
ne i kierunki silniej akcentowały treści rolnicze. To znaczy musi być 
jasne, że fundusze na rozwój obszarów wiejskich trafiają do kieszeni 
rolników, a nie innych podmiotów. Czyli polityka rozwoju obszarów 
wiejskich powinna być wzmocniona i nastawiona na innowacyjność 
oraz konkurencyjność gospodarstw rolnych. I w szczególności w takim 
kontekście niezbędne jest podkreślanie centralnej pozycji i zwiększenie 
zainteresowania łańcuchem dostaw żywności pod względem sprzedaży 
bezpośredniej i głównej roli rolnika w tymże łańcuchu, co zresztą znala-
zło szczególne miejsce w ramach planów rozwoju obszarów wiejskich.

Ostatnia kwestia dotyczy młodych rolników. W ramach przyszłej poli-
tyki młode pokolenia powinniśmy traktować priorytetowo. W szczegól-
ności należy zwrócić uwagę na udzielanie pomocy młodym rolnikom, 
zwłaszcza w zakresie dostępu do ziemi, innowacyjności, modernizacji 
i rozwoju inwestycji.

I na koniec krótka wzmianka o systemach zarządzania ryzykiem, które 
od zawsze stanowiły integralną część planów rozwoju obszarów wiej-
skich. Początkowo ujmowane one były w pierwszym filarze. Powiedzmy, 
że odpowiada nam również umieszczenie ich w drugim filarze, jednak 



bardzo ważne jest, aby fundusze wspólnego inwestowania i subwencjo-
nowane ubezpieczenia używane były wymiennie celem umożliwienia 
ich wzajemnej konkurencji. Celem uniknięcia sytuacji, w której pomoc 
przewidziana na opłacenie składek ubezpieczeniowych przeistoczyłaby 
się w pomoc dla prywatnych ubezpieczycieli. Jest to bardzo ważne. Nie 
powinno to się zdarzać; a zatem obydwa systemy powinny konkurować 
między sobą.

Dziękuję państwu za uwagę.

Senator Jerzy Chróścikowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dziękuję, Paolo.
Bardzo ciekawy głos rolników włoskich, a zarazem Paolo jest z nami 

w Copa-Cogeca, organizacji rolników europejskich. Możemy powiedzieć, 
że mamy wspólne działania. Tutaj na sali jest też część rolników ze 
związków, które są w Copa–Cogeca, z kolegą Szmulewiczem włącznie, 
wiceprezydentem Copa. Tak że te stanowiska próbujemy też prezento-
wać wspólnie i cieszę się, że usłyszeliśmy dzisiaj głos, który wyraźnie 
pokazuje, że rolnicy jednak czegoś oczekują. Nie tylko pieniędzy, ale 
funkcjonowania i istnienia, a rolnictwo jest po to, żeby zapewnić pro-
dukty konsumentowi, a nie tylko wielkim sieciom, wielkim globalnym 
przedsiębiorstwom, nie widząc tu rolnika, tak że ta polityka musi właśnie 
w tym kierunku iść. Dziękuję, Paolo, za ten cenny głos.

Proszę teraz o zabranie głosu zastępcę przewodniczącego Komi-
sji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego pana Janusza 
Wojciechowskiego, który wystąpi z tematem: „Aspekty prawne dopłat 
bezpośrednich w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej”.
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Janusz Wojciechowski – zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Parlamentu Europejskiego. 

Janusz Wojciechowski

Aspekty prawne dopłat bezpośrednich 
w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej

Temat mojego wystąpienia blisko wiąże się z tym, co przed chwilą 
prezentował niegdyś minister i negocjator warunków polskiego człon-
kostwa w zakresie rolnictwa w Unii Europejskiej, a dziś wysokiej rangi 
dyrektor w Komisji Europejskiej, pan Jerzy Plewa. Odniosę się na wstępie 
do jego prezentacji. Pan dyrektor prezentował znany dość chyba nam 
wszystkim obraz nierówności w dopłatach – ten znany wykres, który 
pokazuje wielokrotne nawet różnice między tymi krajami, które mają naj-
większe płatności na hektar i tymi, które mają mniejsze, po czym bardzo 
szybko przeszedł pan do drugiego filaru, jak to wiele mamy w drugim 
filarze, gdzie jesteśmy liderami, jak to pan powiedział. Zastanawiam 
się, Panie Dyrektorze, po co pan to robi? Co pan chce tym udowodnić? 
Że nierówność dopłat bezpośrednich jest sprawiedliwa? Bo jeśli tak, to 
ja mam dla pana jeszcze dodatkową radę. Niech pan dołoży fundusze 
spójności, które też w niewielkiej co prawda części, ale trafiają na wieś 
i wtedy pan udowodni, że dopłaty bezpośrednie w Polsce są za duże, 
jeżeli pan dołoży te fundusze. 

Rozumiałbym, gdyby to mówili posłowie z Niemiec, z Holandii, z Fran-
cji. Oni tego nie mówią w Parlamencie Europejskim. To dlaczego na litość 
boską pan o tym mówi? Mam prośbę do pana i chciałbym, żeby obecny 
tu Czesław Siekierski, też wiceprzewodniczący komisji Parlamentu Eu-
ropejskiego, do tej prośby się przyłączył. My walczymy o wyrównanie 
dopłat bezpośrednich. Naprawdę prowadzimy dramatyczną walkę o to. 
Niech pan nam nie psuje roboty. Bardzo o to proszę.
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Nie tak dawno temu była w Niemczech debata, ale też rozstrzygnięcie 
Trybunału Konstytucyjnego dotyczące tak zwanego paktu fiskalnego i przy 
tej okazji była w Niemczech dyskusja prawników. Słyszałem wypowiedź 
byłego sędziego niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, znanego pu-
blicysty Paula Kirchera, który powiedział, że kryzys w Unii Europejskiej to 
nie jest kryzys finansowy, tylko kryzys prawa. Unia Europejska popadła 
w ciężkie tarapaty dlatego, że nie szanuje własnego prawa. I dokładny 
tego przykład mamy dzisiaj we Wspólnej Polityce Rolnej. Otóż na lata 
2004–2013 nierówność dopłat ma podstawy prawne, bośmy się na nią 
zgodzili w traktacie akcesyjnym. Po 2013 r. nie ma żadnego uzasadnienia, 
żadnego wytłumaczenia. Dyskutowaliśmy w wielu debatach na forum ko-
misji Parlamentu Europejskiego, na różnych konferencjach o nierówności 
dopłat i o tym, że one są niesprawiedliwe, co Parlament Europejski kilka 
razy, w kilku swoich kolejnych rezolucjach bardzo mocno powiedział. 
Kiedy dyskutowaliśmy o nierówności dopłat, słyszeliśmy argument, że 
rolnicy w zachodniej Unii więcej produkują. Ale Unia przestała dopłacać 
do produkcji i ten argument stracił znaczenie. Słyszeliśmy wtedy drugi 
argument, że  mają większe koszty produkcji. Ale dzisiaj to nie rolnicy 
niemieccy przyjeżdżają do Polski kupować traktory czy środki ochrony 
roślin, tylko polscy do Niemiec, bo tam jest taniej. Ten argument też od-
padł. Słyszymy trzeci argument: koszty utrzymania są większe w krajach 
zachodniej Europy. Różnie z tym jest. W niektórych dziedzinach większe. 
Obiad w restauracji w Brukseli rzeczywiście kosztuje znacznie więcej niż 
w Warszawie, ale już na przykład egzotyczne wycieczki zagraniczne, na 
które rolnicy akurat nie jeżdżą, ani polscy, ani z innych krajów Europy, są 
dużo tańsze w zachodniej Europie niż u nas, więc różnie jest z tymi kosz-
tami. Zostaje jeden argument, który jest tutaj kluczowy i fundamentalny. 
Argument prawny. My tworzymy w tej chwili prawne zasady, na jakich 
ma funkcjonować Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. I można się zgadzać 
na różne ustępstwa, można się zgadzać na mniej pieniędzy, na jakieś 
przejściowe rozwiązania, ale nie można się zgadzać na dyskryminację. 
A Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest bardzo jasny. Nikt nie 
może być w Unii dyskryminowany z uwagi na przynależność państwową. 
Mówi o tym art. 18 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Z uwagi na przynależność państwową. Podawałem kilkakrotnie już ten 
przykład w swoich publicznych wystąpieniach w komisji, ale także na 
konferencjach międzynarodowych, w których brałem udział. Już nie uży-
wałem przykładu Polski i Niemiec, bo to już razi niektórych. Wziąłem inny 
przykład. Dania i Litwa. Dwa kraje leżące po dwóch stronach Bałtyku na 
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tej samej szerokości geograficznej, w podobnych warunkach funkcjonujące 
i mające dokładnie taką samą liczbę hektarów – dwa miliony sześćset 
tysięcy gruntów rolnych jest i w Danii, i na Litwie. Narodowa koperta 
na dopłaty bezpośrednie w tej chwili w Danii jest 958 milionów euro 
rocznie, a na Litwie 396. Po tym łaskawym zmniejszeniu różnic, które 
zaproponowała Komisja Europejska, ma to być dla Litwy 458 milionów, 
a dla Danii 909. W dalszym ciągu dwa razy więcej. Czy inaczej: Litwa 
dwa razy mniej, bo nie zazdrościmy Duńczykom. Tylko mówimy, że 
Litwa ma dwa razy mniej. Dlaczego? Jakie jest uzasadnienie tej różnicy? 
Czy klimat jest jakiś gorszy w Danii, że trzeba więcej pomagać duńskim 
rolnikom? Czy może rolnictwo duńskie jest bardziej zapóźnione i musi 
odrabiać straty? Nie, jest odwrotnie.

Jedyną przyczyną tej różnicy jest to, że jeden rolnik jest na Litwie, 
a drugi w Danii. Dyskryminacja z uwagi na przynależność państwową. 
(brak nagrania) (…) Przecież gdyby Duńczyk był na Litwie, to też by 
dostawał takie dopłaty jak Litwin. I byłby dyskryminowany tak jak Litwin 
z uwagi na przynależność jego gospodarstwa do państwa litewskiego. 
Ciekawe, że to Polak wytoczył taki argument. Polski urzędnik. Bo kiedy 
użyłem tego argumentu z Danią i Litwą, to na sali zaległa cisza. Nikt 
mi z zachodnich partnerów nie powiedział, że wygaduję głupstwa, że 
nie mam racji, że to nie jest dyskryminacja. Nie ma odpowiedzi na ten 
argument. A są jeszcze inne przepisy. Jest art. 39, a może nawet bardziej 
art. 40 ust. 2 traktatu, który mówi, że niedopuszczalna jest dyskrymina-
cja producentów rolnych we Wspólnej Polityce Rolnej. Dyskryminacja 
producentów rolnych jest niedopuszczalna. I jest wreszcie przepis art. 
39, który mówi, że w kształtowaniu Wspólnej Polityki Rolnej bierze 
się pod uwagę różnicę między regionami, ale nic nie mówi o różnicy 
między państwami. Czyli regionalne zróżnicowanie Wspólnej Polityki 
Rolnej jest dopuszczalne, ale międzypaństwowe już nie. Kontynuacja 
tego, na co się zgodzili kiedyś polscy negocjatorzy, ja już pomijam ten 
aspekt, że przecież chyba pan niegdyś minister, a dzisiaj dyrektor Plewa 
przyzna mi rację, że była mowa o nierówności dopłat tylko do 2013 r. 
Potem miało być równo. Co się zmieniło, że ma być kontynuowana ta 
drastyczna nierówność? Uważam, że w tej sprawie ze strony Polski, ale 
także innych krajów członkowskich, które na Polskę patrzą – bardzo 
im jest polskie zdanie i polska walka potrzebna, bo o wspólną sprawę 
walczymy – powinno być twarde non possumus w sprawie nierówności 
dopłat. Nie wolno się zgodzić na dyskryminację. I tu nie powinno być 
negocjacji typu, że troszkę nam tutaj komisja ustąpi, może jeszcze dołoży 
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jakieś pięć, dziesięć euro dodatkowo na hektar, jakiś ochłap rzuci i my 
się będziemy cieszyć. Nie. Mniejsza dyskryminacja to jest dalej dyskry-
minacja! I na to nie może być zgody, bo szkodzimy nie tylko Polsce, ale 
całej Unii Europejskiej, tworząc Europę już nie tylko dwóch prędkości, 
ale przede wszystkim Europę dwóch równości, Europę równych i rów-
niejszych, Europę, w której bogatszym daje się więcej, bo są bogaci, 
a biedniejszym mniej, bo są biedni i mają być cały czas biedni. Nie może 
być zgody na taką politykę. Niestety, słabością polskich działań dzisiaj 
w tej sprawie jest fakt, że polski premier, szef rządu jest w sprawach 
rolniczych wielkim niemową. Może jak zostanie ministrem rolnictwa, 
odzyska głos.

Powiem państwu o jednej bardzo znamiennej wypowiedzi. Otóż na 
początku czerwca, pod koniec prezydencji duńskiej odbyła się konfe-
rencja przewodniczących komisji rolnictwa parlamentów narodowych. 
Reprezentowałem tam Parlament Europejski. Byli też na tej konferencji 
pan przewodniczący Jurgiel i pan przewodniczący Chróścikowski, więc 
słyszeli tę wypowiedź. Pani minister rolnictwa Danii, a więc wówczas 
jeszcze przewodnicząca Rady do Spraw Rolnictwa Unii Europejskiej, 
na moje pytanie, co z wyrównaniem dopłat, kiedy w tej sprawie jakieś 
decyzje rady są spodziewane, powiedziała, że Rada do spraw Rolnictwa 
nie będzie się tym zajmować, bo to jest sprawa polityczna najwyższej 
rangi i o tym przesądzą szefowie państw. A polski premier nie odezwał 
się ani razu. Słowo „rolnictwo” nie przeszło mu do tej pory przez gardło. 
Przynajmniej ja żadnej jego wypowiedzi na ten temat nie znam.

Kończąc chcę powiedzieć, że oczywiście w Parlamencie Europejskim 
robimy wszystko co możliwe, żeby doprowadzić do wyrównania dopłat. 
Myślę, że i te propozycje komisji, nieco lepsze i poprawiające te warunki 
propozycje parlamentu to jest wynik tych starań, ale to jest ciągle za 
mało. Złożyłem poprawkę, co do której mam poparcie frakcji, w któ-
rej jestem, to jest Prawo i Sprawiedliwość – Europejscy Konserwatyści 
i Reformatorzy. Frakcja poprze taką poprawkę: oczekujemy pełnego 
wyrównania dopłat. Pełne wyrównanie dopłat, czyli koperta narodowa 
ma być obliczona w taki sposób: liczba hektarów objętych dopłatami 
w 2013 r. razy średnia unijna, która wynosi coś koło 260 euro. I tak po-
winna być obliczona koperta narodowa dla każdego kraju. Proponujemy 
pewien gest w stronę krajów, które na tym stracą, w których dopłaty 
by się zmniejszyły. A mianowicie taki, żeby te kraje, które wcześniej 
miały 110% lub więcej średniej, mogły ze swoich własnych budżetów 
zniwelować różnicę o 2/3, czyli to, co straciły, mogą sobie z własnych 
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budżetów rolnikom dopłacić, jeśli chcą. My dopłacaliśmy kiedyś w okre-
sie przejściowym, niech więc oni teraz w okresie przejściowym dopłacą, 
jeśli mają taką wolę. Frakcja EKR będzie tę poprawkę zgłaszać, popierać. 
Na razie ja ją zgłosiłem w komisji, ale trzeba walczyć o to, żeby wyrów-
nania dopłat nie traktować jako sprawy przegranej, bo tu naprawdę nie 
może być zgody na łamanie prawa. Ten podstawowy argument musi 
być cały czas obecny w naszej debacie. Nie zgadzamy się na łamanie 
prawa. Wyrównanie dopłat to jest równość wszystkich wobec prawa. 
Domagamy się tego, żądamy i w tej sprawie żadnych ustępstw z naszej 
strony być nie powinno. Dziękuję bardzo.

Senator Jerzy Chróścikowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu Komisji Rolnictwa Parla-
mentu Europejskiego.

Rzeczywiście muszę potwierdzić, że nasz przyjaciel z dużym zaan-
gażowaniem walczy w Unii Europejskiej i myślę, że ta walka, wspólnie 
z ministrem rolnictwa, przyniesie oczekiwane efekty. To bardzo cenny 
głos, Panie Januszu. Myślę, że warto i wszyscy jesteśmy gotowi poma-
gać rządowi, żebyśmy osiągali efekty, na jakie oczekują rolnicy i całe 
społeczeństwo.

Prosi o głos pan dyrektor Plewa. Nie chciałbym, Panie Dyrektorze, 
doprowadzać do polemiki. Może w czasie dyskusji. 

Jerzy Plewa
Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji do spraw Rolnictwa  
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej 

Chciałbym się krótko ad vocem odnieść do słów przedmówcy. Pan 
poseł Wojciechowski trochę spersonalizował swoją wypowiedź, więc 
chciałbym tylko  jeszcze raz przypomnieć to, co powiedziałem na po-
czątku. Otóż ja zaprezentowałem stanowisko Komisji Europejskiej, którą 
reprezentuję. W stanowisku Komisji Europejskiej są dwa filary Wspól-
nej Polityki Rolnej. I dlatego przedstawiłem fakty, które mówią o tym, 
jaki jest udział drugiego filaru Wspólnej Polityki Rolnej i jakie jest jego 
wykorzystanie. Do tego się ograniczę. Nie chcę polemizować z panem 
posłem, ponieważ mamy okazję dyskutować na ten temat w Parlamen-
cie Europejskim. Obecnie jest taka sytuacja, że komisja przedstawiła 
swoją propozycję, dyskusje są w radzie i w parlamencie, i w traktacie 



lizbońskim, żeby osiągnąć ostateczny finał, trzeba zgody na wszystkie 
rozwiązania, które są tam zaprezentowane, tych trzech instytucji. Dzię-
kuję bardzo.

Senator Jerzy Chróścikowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Dziękuję.
Krzysztof Jurgiel, przewodniczący  sejmowej Komisji Rolnictwa i Roz-

woju Wsi, zabierze teraz głos na temat: „Czy strategia gospodarcza »Euro-
pa 2020« jest szansą dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w latach 
2014–2020?”. Proszę bardzo.
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Krzysztof Jurgiel – przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Krzysztof Jurgiel

Czy strategia gospodarcza „Europa 2020”  
jest szansą  

dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce  
w latach 2014–2020?

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Dzisiejszą konferencję, która jest bardzo ważna i mówi o stanie 

negocjacji dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej, chciałem jednak uzu-
pełnić o jeden element, który jest bardzo ważny z punktu widzenia 
poprawy poziomu jakości życia na obszarach wiejskich. Nawiążę jed-
nak do tego, o czym mówił pan dyrektor Plewa. Mówienie o tym, że 
Polska otrzymuje z drugiego filara środki rzędu 100 miliardów, nie jest 
nawet z punktu widzenia komisji, którą pan reprezentuje, potrzebne, 
dlatego że te środki, które otrzymujemy, służą wyrównywaniu pozio-
mu życia. Miałem możliwość uczestniczyć na początku lipca w konfe-
rencji w Brukseli na temat rozwoju obszarów wiejskich. Tam padały 
stwierdzenia ze strony Duńczyków czy Anglików, że należałoby jednak 
rozwój obszarów wiejskich wzmocnić o środki z polityki spójności, bo 
jeśli chodzi o jakość życia w Polsce na obszarach wiejskich, a mam 
tutaj na myśli zdrowie, poziom wykształcenia, dostępność i standard 
wykonywanej pracy, usługi publiczne, a także warunki spędzania 
wolnego czasu, to polskie obszary wiejskie odbiegają znacznie od 
obszarów miejskich, czyli od miast, dla których proponuje się politykę 
miejską, a już zdecydowanie od obszarów wiejskich w krajach Unii 
Europejskiej. Dlatego dzisiaj tutaj przedstawicielom szczególnie orga-
nizacji rolniczych i urzędnikom pozwalam sobie na ten temat zwrócić 
uwagę, że mamy pierwszy filar, drugi filar Wspólnej Polityki Rolnej, 
ale my powinniśmy wzorem roku 2007, kiedy powstawały dokumenty 
programowe do perspektywy finansowej 2007–2014, powalczyć też 
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o odpowiednie środki na rozwój obszarów wiejskich w ramach całego 
budżetu Unii Europejskiej poza Wspólną Polityką Rolną. Celem mojego 
dzisiejszego wystąpienia jest właśnie zwrócenie uwagi na dokumenty 
programowe, jakie są opracowywane czy już przyjęte w ramach Unii 
Europejskiej, dokumenty programowe rządu polskiego, dokumenty 
na linii Unia Europejska – Polska, a także rząd – województwo. Kilka 
takich wniosków politycznych, tak to określę, to są, jeszcze raz pod-
kreślam, wnioski polityczne, bo tak je pozwoliłem sobie sformułować. 
Jeszcze raz chcę podkreślić, że musimy wreszcie przystąpić do procesu 
zabiegania o taki kształt dokumentów programowych unijnych i pol-
skich, aby rozwój obszarów wiejskich stał się ważną częścią działania 
państwa w tym obszarze.

Przesłanki do wspierania obszarów wiejskich. Uznajemy, że rolnictwo 
jest jednym z podstawowych filarów bezpieczeństwa żywnościowego. 
To jest jakby podstawa do wspierania obszarów wiejskich. Jakie mamy 
problemy? I tutaj nawiązuję też do tej wypowiedzi. Ekonomiczne, spo-
łeczno-środowiskowe. W czerwcu GUS opublikował wyniki badań na 
obszarach wiejskich i według nich  22% mieszkańców obszarów wiejskich 
znajduje sie poniżej granicy ustawowego ubóstwa. To świadczy o tym, 
że nie następuje, tak jak niektórzy twierdzą, zdecydowana poprawa 
poziomu życia. Ten poziom życia w stosunku do miast jednak ulega 
dalszemu pogorszeniu. 

Jakie mamy dokumenty programowe Unii Europejskiej? Strategia „Eu-
ropa 2020”, przyjęta w czerwcu 2010 r., łącznie z propozycją finansową. 
Ona określa główne cele Unii Europejskiej do roku 2020. Potem jeszcze 
kilka słów powiem dokładnie na ten temat. Teraz wprowadza się nowe 
zasady programowania. Wspólne ramy strategiczne. Będzie to dokument, 
który określi wspólne cele dla funduszów unijnych, następnie wyda to 
Komisja Europejska. Ważnym dokumentem będzie umowa partnerstwa. 
Umowa partnerstwa pomiędzy Polską i Unią Europejską, która przedstawi 
zasady wykorzystania funduszów w celu realizacji strategii. W tych doku-
mentach należy zabiegać o odpowiednie zapisy, jeśli chodzi o rolnictwo, 
rozwój obszarów wiejskich. I mamy polityki, które nas dotyczą. Wspólna 
Polityka Rolna, Polityka Spójności, inne polityki. Zostały przedstawione 
pakiety legislacyjne, wieloletnie ramy finansowe, co do których negocjacje 
są na ukończeniu. Polityka Spójności, Wspólna Polityka Rolna – była tutaj 
o tym mowa. Do Polityki Spójności jeszcze wrócę.

Jakie mamy cele główne w „Strategii 2020”? Tych celów jest pięć. One 
są ilościowe, a więc: zwiększyć stopę zatrudnienia osób w wieku 20–64 lat 
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z obecnych 69% do 75%. Jeśli chodzi o działalność badawczo-rozwojo-
wą, to poziom inwestycji w działalność badawczo-rozwojową powinien 
osiągnąć wskaźnik 3%. Emisja dwutlenku węgla to, przypominam – te 
przyjęte 3x20. Obniżyć liczbę osób przedwcześnie kończących naukę 
szkolną do 10% z obecnych 15%. I ograniczyć liczbę Europejczyków 
żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa o 25%, poprzez wydobycie 
z ubóstwa 20 milionów osób. I są to te cele, które w Polsce w odpo-
wiedni sposób powinny być realizowane. Tych szczegółowych już nie 
będę omawiał. Do tego są przypisane cele tematyczne, które mają być 
realizowane poprzez te wszystkie fundusze i tutaj jak widać, w tej wstęp-
nej ocenie niestety nie za bardzo są określone cele dotyczące obszarów 
wiejskich, czyli rolnictwo i obszary wiejskie poza Wspólną Polityką Rolną 
nie są dowartościowane moim zdaniem w dokumentach programowych 
Unii Europejskiej. 

Budżet ogólny Unii to jest bilion dwadzieścia pięć miliardów euro. To 
jest około 1,05% PKB.  Wspólna Polityka Rolna – już o tym była mowa. 
Zwrócę uwagę na instrumenty, jakie mają być stosowane po 2013 r. Na 
slajdzie z lewej strony są podane obecne instrumenty, nowe. Tutaj jest 
decyzja państwa członkowskiego. Jest też rola dla środowisk rolniczych, 
aby wspólnie uczestniczyć w procesie ustalania tych priorytetów. Budżet 
był przedstawiany. Tutaj mamy jakieś różnice, bo ja te materiały mam 
z ostatniego posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej 
i tutaj mamy filar pierwszy i drugi trzysta osiemdziesiąt sześć, ale być 
może te inne fundusze tam były w propozycji komisji dodane. To wy-
maga wyjaśnienia, ale mam te materiały z komisji, które mówią o trzystu 
osiemdziesięciu sześciu na pierwszy i drugi filar, i dodatkowe fundusze 
15,2. To trzeba wyjaśnić, ale myślę, że trwają negocjacje, więc to jest do 
wyjaśnienia.

Polityka Spójności. Tutaj powinniśmy powalczyć – mówię o rolnictwie 
i obszarach wiejskich – o odpowiednie zapisy w dokumentach. Jaka 
jest misja? Zmniejszenie różnic między europejskimi regionami w celu 
wzmocnienia spójności gospodarczej. Następnie wkład w unijną strategię 
na rzecz inteligentnego zrównoważonego wzrostu. Jakie cele? Inwesty-
cje na rzecz wzrostu i zatrudnienia, Europejska Wspólnota Terytorialna. 
Pakiet legislacyjny został przedstawiony w październiku ubiegłego roku. 
Trwają negocjacje. Jest siedem rozporządzeń i w tych rozporządzeniach 
dotyczących funduszy jest jedno rozporządzenie horyzontalne, które 
mówi o zarządzaniu scentralizowanym, czyli wszystkie fundusze będą 
ustalone w jednym akcie. Warto obserwować to i zgłaszać wnioski 
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dotyczące zapisów co do rolnictwa. Jaki jest budżet? Budżet łącznie 336 
miliardów, fundusz spójności 68. Podzielono regiony na słabiej rozwi-
nięte, przejściowe, rozwinięte i tak zwana współpraca terytorialna. Są 
koperty, myślę, że one zdecydowanie nie będą lepsze, chociaż decyzja 
jeszcze nie jest ostatecznie podjęta. I to, co mówiłem. Wspólne ramy 
strategiczne. Wyda to Komisja Europejska, będą tu zawarte wytyczne 
dla każdego celu. 

Wyzwania terytorialne, priorytety. Tutaj jest potrzebna aktywność 
naszego rządu, bo te negocjacje prowadzi minister rozwoju regionalne-
go. Oczywiście minister rolnictwa uczestniczy, ale jest potrzebna ścisła 
współpraca, bo teraz, jak powiedział pan Wojciechowski, sam premier 
będzie się zajmował rolnictwem, to może coś się uda więcej tutaj wpisać. 

Dokumenty krajowe, polskie: Długookresowa strategia rozwoju kraju, 
koncepcja przestrzennego zagospodarowania, średniookresowa strate-
gia rozwoju kraju i dziewięć strategii sektorowych. W wyniku działań 
Komisji Rolnictwa dwa lata temu udało się do tego wykazu strategii roz-
woju – zwróciliśmy się wtedy z dezyderatem do ministra rolnictwa – tę 
dziewiątą strategię zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa dopisać, 
czyli rolnictwo jako sektor, który jest równouprawniony w negocjacjach 
dotyczących finansowania działań rozwojowych. 

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju. Ona ma cele i tutaj 
też, jeśli chodzi o rolnictwo, takich mocnych zapisów nie widzę. Koncepcja 
generalnie nie stawia jako zadania strategicznego państwa produkcji żyw-
ności i rolnictwa w Polsce. My powinniśmy to jako zadanie strategiczne 
umieścić. Niestety, nasze apele i wnioski nie spotkały się z uwagą. Mówię 
o Komisji Rolnictwa, bo Komisja Rolnictwa już od dłuższego czasu intere-
suje się Polityką Spójności. Należy na to zwrócić uwagę. 

Długofalowa strategia rozwoju kraju, która też jeszcze nie jest przyjęta, 
dwie decyzje poświęca obszarom wiejskim, a zakładają one wyposażenie 
obszarów wiejskich w infrastrukturę cywilizacyjną, czyli przewidziane 
są działania prorozwojowe. 

Sprawa średniookresowej strategii rozwoju kraju. Jest to dokument 
najważniejszy, jeśli chodzi o politykę rozwoju w Polsce. Dlatego że na 
podstawie tego dokumentu opracowywanych jest tych dziewięć strategii 
rozwoju i w parlamencie odbyła się debata na temat średniookresowej 
strategii rozwoju kraju. Zasadnicza różnica między tym, co jest realizo-
wane, bo przypomnę, że od roku 2007 jest realizowana strategia rozwoju 
kraju 2007– 2015, opracowana jeszcze w latach 2005–2007, i obecna 
strategia, która jeszcze nie została w zasadzie przyjęta – do 2020 r. Chcę 
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zwrócić tylko uwagę, że nastąpiła zmiana zasad prowadzenia polityki 
rozwoju. W naszej polityce, a więc strategii, na sześć celów zapisaliśmy 
piąty cel – rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, co skutkowało reali-
zacją inwestycji rozwojowych na obszarach wiejskich. W tej strategii nie 
ma bezpośrednich zapisów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich. 
Tutaj się raczej mówi o stwarzaniu szans rozwojowych. Generalnie jeśliby 
kiedyś o tym podyskutować, to mówi się, że przyjęto inną koncepcję 
rozwoju, a więc ten rząd przyjął koncepcje rozwoju neoliberalnego, a nie 
rozwój zrównoważony i trwały, gdzie jest wyrównanie szans rozwojowych 
pomiędzy Polską B, jak to kiedyś się mówiło, czy obszarami wiejskimi 
generalnie a Polską miast, miast metropolii, bo stawia się bardziej na tak 
zwany model rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego, czyli do 2020 r. duże 
miasta, potem tak zwana dyfuzja, natomiast obszary wiejskie mają się 
rozwijać w ramach tak zwanych czynników endogenicznych, czyli we-
wnętrznych, a nie egzogenicznych, czyli zewnętrznych, a więc w miarę 
dotacji. O tym jeszcze powinniśmy jako komisja dyskutować. Mamy na ten 
temat też specjalne posiedzenie. Dwudziestego piątego chcemy dyskuto-
wać o tym z panią minister, żeby jednak w dokumentach programowych 
były jednoznaczne zapisy dotyczące rozwoju obszarów wiejskich. 

Strategia rozwoju wsi i rolnictwa została opracowana, przyjęta 26 kwiet-
nia. Podano cele, natomiast tu są tylko odwoływania się w ramach tej 
strategii w odpowiednich tablicach do tych dziewięciu strategii sekto-
rowych, o których mówiłem. Analiza tych strategii wskazuje, że obszar 
rolnictwa nie jest tam za bardzo zauważalny. W tej części pisemnej, przy 
wykorzystaniu materiałów Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, ekspertów i własnych, pokazane są szczegółowo zapisy, 
jakie dotyczą rolnictwa. Jeśli ktoś z państwa będzie chciał się szczegółowo 
tym zainteresować, to można będzie to zobaczyć, jednak stwierdzam, 
że jednoznacznie jako zadania strategicznego w naszych dokumentach 
programowych rolnictwo i obszary wiejskie nie występują. Macie pań-
stwo też powiązanie celów naszej strategii rolnej ze Strategią Unia 2020, 
czyli tam są odpowiednie wytyczne, które dla poszczególnych krajów 
są przydzielane. Nasze cele szczegółowe. Natomiast jeszcze raz podkre-
ślam, że chodzi o to, żeby były szczegółowe zapisy, a w perspektywie 
finansowej zapisane odpowiednie środki z przeznaczeniem na politykę 
wiejską. I tutaj są podane wartości bazowe i docelowe wskaźników 
monitorowania, jakie się przewiduje, a te ważniejsze to jest udział osób 
żyjących poniżej granicy ubóstwa z 26 ma spaść do 18%. Jeśli chodzi 
o wskaźnik zatrudnienia osób w wieku powyżej piętnastu lat – wzrost 
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z 50 na 60%. Ta cała tabela jest też zamieszczona. Potem jest powiązanie 
wybranych wskaźników celów strategii z celami Krajowego Programu 
Reform i Strategii UE 2020. Ten pierwszy wskaźnik, czyli mówimy o za-
trudnieniu w celach – wzrost z 70 do 75%. W Polsce Krajowy Program 
Reform planuje 71%, natomiast strategia już nie jest kompatybilna z tym 
dokumentem, mówię o osobach w wieku powyżej pięćdziesięciu lat. 
Trudno ocenić, jakie są założenia i to należałoby w tej strategii zmie-
nić. Zresztą opinia, która jest wymagana zgodnie z ustawą o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju do tej strategii, stwierdza w kilkunastu 
punktach konieczność uzupełnienia zapisów i nawiązania do tej strategii 
gospodarczej. Myślę, że chociaż ona została przyjęta, zostanie jednak 
zmieniona i o te elementy uzupełniona. 

Strategie sektorowe. Jest dziewięć strategii. Najważniejsza jest Krajowa 
Strategia Rozwoju Regionalnego, która cele i zadania ma bezpośrednio 
przypisane, dotyczące szczególnie rozwoju infrastruktury na obszarach 
wiejskich. Te elementy też trzeba obserwować i ewentualnie je wzmoc-
nić. Mówię o dokumentach programowych, były: europejskie, polskie, 
teraz Polska–Unia Europejska. Najważniejsza to umowa partnerstwa, 
która określa rozwiązania zapewniające zgodność z unijną strategią na 
rzecz inteligentnego trwałego wzrostu gospodarczego. Umowa będzie 
przygotowana na okres od 1 stycznia do 31 grudnia i ta umowa po przy-
jęciu dokumentów, a więc wytycznych strategicznych, w ciągu trzech 
miesięcy musi być przygotowana. 

Programy operacyjne. Znany instrument. Te programy teraz będą 
dotyczyły – bo to jest tzw. zarządzanie, wprowadzono zintegrowane, 
nie sektorowe – wszystkich obszarów funkcjonowania państwa. Dru-
gim dokumentem, który przyjmuje rząd, a który też warto śledzić, jest 
Krajowy Program Reform, którego celem jest implementacja polskich 
programów, rozwiązań do strategii „Europa 2020” i tutaj powtarzamy, 
mamy cele strategiczne „Europa 2020” w trzecim rzędzie i te, o których 
już mówiliśmy, jakie założyła Polska. Każdego roku w kwietniu Polska 
przedstawia taki program – Krajowy Program Reform, w którym między 
innymi jest wypisane, jakie zadania w tym roku zostały przedstawione 
Brukseli do realizacji, jeśli chodzi o Polskę. Przypomnę, że Krajowy 
Program Refom oparty jest na dokumentach, które obowiązują do 2014 
roku. Nowy powinien być już zasadniczo zmieniony i tam zobaczymy, 
jakie będą zapisy po 2014 r. dotyczące rozwoju obszarów wiejskich. 

Ważnym dokumentem, o którym też tak powszechnie się nie mówi, 
a który wymaga obserwacji przez naszą komisję, jest Program Konwer-
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gencji, który przedstawia średniookresowe prognozy sytuacji gospo-
darczej i jej finansów publicznych. Wiemy, że Europa poprzyjmowała 
odpowiednie dokumenty dotyczące kryzysu gospodarczego, program 
stabilności, i tutaj Polska też do końca kwietnia przedstawiła w tym ro-
ku taki program, w którym zakłada się konsolidację finansową, wzrost 
gospodarczy, ale ten czwarty punkt, który widzą państwo na slajdzie 
– prywatyzacja i poprawa zarządzania aktywami państwa, a więc wy-
przedaż ośrodków wypoczynkowych czy kolejek linowych, przeciwko 
czemu protestujemy, ma miejsce, ale to jest wszystko zadeklarowane 
w Brukseli każdego roku i powinniśmy to obserwować i przyjmować 
oczywiście to, co możemy. Jeśli nie jesteśmy w rządzie, to rząd powinien 
to kształtować, a inni po prostu dokonywać oceny, czy tak powinno być. 

Strategie rozwoju województw zgodnie z ustawą o samorządzie spo-
rządza samorząd. Przez Brukselę postulowana jest polityka regionalna 
w rolnictwie, czyli regionalne programy operacyjne. Nie wiem, jak nasz 
rząd czy pan minister na tym etapie przygotowali te programy. Z tego, 
co wiem, na razie nie, ale jeszcze jest czas i tutaj też jest warto dokonać 
odpowiednich zapisów w strategiach rozwoju województw. Dlatego że 
teraz trwają aktualizacje programów rozwoju województw i parlamen-
tarzyści, środowiska rolnicze powinni w tym aktywnie uczestniczyć, 
szczególnie izby rolnicze. Nie można doprowadzić do tego, żeby lokalnie 
dokonane zapisy nie dotyczyły rolnictwa. 

Następna sprawa, czyli kontrakt terytorialny. Jest to umowa pomiędzy 
rządem a samorządem, która określa instrumenty koordynacji działań 
rozwojowych i tutaj będą te inwestycje zapisane.

Teraz kilka uwag ogólnych. Od momentu wejścia Polski do Unii 
obserwujemy systematycznie coraz bardziej dokuczliwe pogłębianie 
się dysproporcji pomiędzy klasycznymi obszarami miejskimi, małymi 
miasteczkami a największymi ośrodkami miejskimi. Dotyczy to usług 
publicznych, infrastruktury komunalnej. Efektem tego jest wyludnia-
nie się polskiej prowincji, chociaż jak wiemy, wokół granic miast, tam 
gdzie są budowane różne wille, tam występuje przyrost mieszkańców. 
W strategii „Europa 2020” nie odniesiono się do potrzeby zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich jako wyzwań stojących przed Europą. W tym dokumencie, 
który został przyjęty w czerwcu 2010 r., tego nie ma. Mówi się o libe-
ralizacji handlu. W moim pojęciu jest to przenoszenie produkcji poza 
Europę i ograniczenie możliwości włączania się sektora rolnego w proces 
zrównoważonego wzrostu. Opracowana koncepcja zagospodarowania 
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przestrzennego kraju, jak mówiłem, bez przyjęcia długofalowej strategii 
rozwoju kraju, która wytycza priorytety rozwoju kraju, cele i kierunki, 
i tam jest zapowiadany model osiągania celów rozwojowych jako pola-
ryzacyjno-dyfuzyjnych, w którym sieci największych miast w powiązaniu 
z głównymi centrami gospodarczymi i innowacyjnymi Unii Europejskiej 
będą motorami wzrostu i procesów rozwojowych w całym kraju. Zostały 
natomiast pominięte, a to wynika z ustawy z 2004 r., tak zwane obszary 
problemowe. Mówi się o obszarach produkcji rolnej, a także o obszarach 
przedsiębiorczości w całym kraju.

Konkluzje. W moim pojęciu należy przygotować w związku ze zmia-
ną systemu programowanie zintegrowane – instrumenty tak zwanej 
kompleksowej polityki rozwoju obszarów wiejskich, w tym systemu 
wykorzystania funduszy unijnych na obszary wiejskie oraz instrumenty 
krajowe. Była konferencja w Senacie dwa lata temu bodajże „Czy Pol-
ska może prowadzić narodową politykę rolną?”. To jest ta myśl, która 
mówi o tym, że w ramach tych dokumentów programowych i środków 
powinniśmy mieć pewien program na instrumenty na obszary wiejskie, 
bo na tym etapie to mamy działania i horyzontalne, i wewnętrzne na 
terytorium całego kraju, ale znając i politykę, i polityków, kończy się 
to na tym, że jeśli w województwie jest władza jednej opcji politycznej, 
to gminy czy miasta, które są przez nią rządzone, dostają środki, a inne 
nie. Powinno to być jasno w programie określone. 

Następnie – konsekwentnie ująć w dokumentach strategicznych, 
tych, o których mówiłem, oraz w programach korporacyjnych odpo-
wiednie zapisy gwarantujące wsparcie obszarów wiejskich. Wypraco-
wać system zróżnicowania terytorialnego polityki rozwoju obszarów 
wiejskich i wdrożyć ją w istotnym zakresie na poziomie regionalnym. 
Wyodrębnić konkretną pulę środków przeznaczoną wyłącznie na ob-
szary wiejskie na tak zwaną politykę wiejską. Zmienić zasady prowa-
dzenia polityki rozwoju. Chodzi o koncepcję zagospodarowania, czyli 
ten model polaryzacyjno-dyfuzyjny zmienić na zrównoważony rozwój. 
Uznać, że rolnictwo i produkcja żywności to strategiczne zadania pań-
stwa i wprowadzić do koncepcji przestrzennego zagospodarowania 
obszary problemowe, które skutkowałyby zagospodarowaniem lokal-
nego popytu przez produkty polskie oraz realny wzrost zatrudnienia 
w rodzimej produkcji rolnej i rozwoju przedsiębiorczości. Jeszcze raz 
podkreślam, jest to ważne zadanie i rządu, i dla środowisk rolniczych, 
i dla izb rolniczych. Musimy próbować o to zabiegać i w Polsce, i na 
forum Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.



Senator Jerzy Chróścikowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dziękuję panu przewodniczącemu za bardzo cenny głos. Myślę, że 
warto mówić o rolnictwie szeroko, myśląc o wsi. Te fundusze, PROW 
wcześniej były wrzucane na wieś, a nie do końca dla samych rolników 
i stąd warto o tym wspominać, że fundusze spójności powinny teraz 
rzeczywiście wesprzeć polską wieś. Myślę, że kolega Krzysztof Jurgiel 
ma rację, żeby pilnować tych spraw, bo jeżeli nie upilnujemy ich sami, 
to niektórzy upilnują dla siebie.

Szanowni Państwo!
Zgodnie z naszym programem jest jeszcze jedno wystąpienie: „Wspól-

na Polityka Rolna po 2013 r. – reforma na rozdrożu”. Proszę o zabranie 
głosu panią Edytę Kozdroń z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej. Bardzo się cieszę, że pani jest i myślę, że będzie to jeszcze jeden 
ciekawy głos do dyskusji.
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Edyta Kozdroń – Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Edyta Kozdroń

Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku  
– reforma na rozdrożu

Bardzo dziękuję za zaproszenie. Nie ukrywam, że jest to bardzo ważna 
dyskusja na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Ze strony swojej 
oraz jako przedstawiciel Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 
chciałam w swojej prezentacji na początku powiedzieć przede wszystkim 
o konsekwencjach, które wynikają z propozycji Komisji Europejskiej 
oraz Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do wybranych aspektów 
płatności bezpośrednich po 2013 r., a także zaprezentować jeden z moż-
liwych wariantów modyfikacji płatności bezpośrednich, szczególnie jeśli 
chodzi o pułapy finansowe między państwami członkowskimi.

Na początku chciałabym przytoczyć fragment komunikatu Komisji 
Europejskiej, opublikowany jeszcze w 2010 r., w którym Komisja Euro-
pejska podkreślała daleko idące uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej, 
bardziej sprawiedliwy i zrównoważony rozdział wsparcia finansowego 
między państwami członkowskimi, a także zmniejszenie obciążeń ad-
ministracyjnych. Jednak w opublikowanym rok później pakiecie legisla-
cyjnym w przypadku płatności bezpośrednich nie do końca te założenia 
znalazły swoje odzwierciedlenie.

Jeśli chodzi o proponowany podział środków finansowych pomiędzy 
państwami członkowskimi, niejednokrotnie było tutaj podkreślane, że 
propozycja komisji tak naprawdę nie odróżnia się od obecnie obowią-
zujących pułapów, które z kolei były oparte na modelu historycznym, 
intensywności produkcji rolnej. Dlatego też średnie stawki w 2019 r. będą 
się różniły między państwami członkowskimi nawet bardzo i według 
propozycji komisji na 2019 r. taka różnica pomiędzy Maltą a Łotwą może 
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wynieść nawet ponad 500 euro na hektar. Jeśli chodzi o samą propo-
zycję Parlamentu Europejskiego, to oczywiście parlament wprowadził 
pewne zmiany. Jeśli chodzi o propozycję odnośnie do średnich stawek 
na hektar na 2019 r., to ta propozycja nie miała charakteru rewolucyj-
nego, miała charakter bardziej kosmetyczny w stosunku do propozycji 
Komisji Europejskiej, a paradoksalnie różnice między Łotwą a Maltą 
pogłębiły się jeszcze bardziej w średniej stawce na hektar. Jeśli chodzi 
o rozkład pułapów w państwach członkowskich, to należy podkre-
ślić, że w stosunku do obecnej sytuacji w 2012 r. zarówno propozycja 
komisji, jak i propozycja parlamentu jest dla Polski korzystna. Jeżeli 
zostałaby zaakceptowana propozycja komisji, albo inaczej – niewiele 
by się zmieniło, nie zmieniłyby się dalsze prace w odniesieniu do 
tej propozycji komisji, to Polska w 2019 r. może otrzymać około 333 
milionów więcej środków finansowych niż w chwili obecnej, a jeśli 
zostałaby zaakceptowana propozycja Parlamentu Europejskiego, wów-
czas moglibyśmy otrzymać nawet 400 milionów więcej w stosunku do 
obecnej sytuacji. Tylko też od razu chciałam podkreślić, że to są stawki, 
które są przyznawane właśnie z budżetu Unii Europejskiej i pomimo 
że ten budżet będzie większy dla Polski, to rolnik polski, szczególnie 
w  pierwszych latach po 2013 r., będzie to odczuwał, jakby była to 
mniejsza stawka, ponieważ to nie będą już dodatkowe stawki, które 
są w chwili obecnej.

I właśnie ten średni rozkład stawek przedstawia tabela, w której 
według rozporządzenia dotyczącego płatności bezpośrednich średnio 
rolnik otrzymuje 197 euro na hektar. Ta propozycja komisji w 2019 r., 
jak widać, jest korzystna. Średnia stawka na hektar może wynosić około 
221 euro, według propozycji parlamentu średnia stawka na hektar może 
wynosić 225 euro.

Kolejną kwestią, o której chciałabym powiedzieć, która wzbudziła 
spore dyskusje nie tylko w Polsce, ale też w innych państwach człon-
kowskich, jest płatność za praktyki korzystne dla klimatu i środowiska, 
tak zwany greening. Otóż zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej 
jest to oczywiście płatność podstawowa. Jest to schemat obowiązko-
wy dla każdego państwa członkowskiego i rolnik, który chciałby się 
ubiegać o inne płatności w ramach płatności bezpośrednich, jest obo-
wiązany do przestrzegania – według propozycji komisji – tych praktyk. 
W gospodarstwach powyżej trzech hektarów gruntów ornych rolnicy 
będą zobowiązani, po pierwsze, do przeznaczenia co najmniej 7% 
powierzchni tych gruntów na użytki proekologiczne, po drugie, będą 
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zobowiązani do dywersyfikacji co najmniej trzech upraw na gruntach 
ornych, ponadto będą też zobligowani do utrzymania istniejących 
trwałych użytków zielonych. Propozycja Parlamentu Europejskiego 
różni się od propozycji Komisji Europejskiej. Warto zastanowić się nad 
tym, czy ten schemat będzie obowiązkowy dla wszystkich rolników. 
Zgodnie z poprawkami do art. 29 parlament kładzie nacisk bardziej 
na to, że to państwa członkowskie będą przyznawały te płatności rol-
nikom, którzy będą spełniali odpowiednie kryteria. Nie tak, jak było 
w przypadku Komisji Europejskiej, że wszyscy rolnicy będą musieli 
przestrzegać tych praktyk. Oprócz tego Parlament Europejski zwiększył 
jak gdyby wielkość gospodarstw, ponieważ w gospodarstwach powy-
żej 20 ha gruntów ornych po odliczeniu trwałych użytków zielonych 
będzie obowiązek dywersyfikacji tych 7% na użytki proekologiczne, 
ponadto taką dywersyfikację upraw co najmniej dwóch upraw będą 
mieli rolnicy w gospodarstwach między pięcioma a dwudziestoma 
hektarami, natomiast powyżej 20 ha będzie obowiązek dywersyfikacji 
co najmniej trzech upraw.

Jakie potencjalne skutki może nieść za sobą greening, oczywiście 
w odniesieniu do propozycji Komisji Europejskiej? Przede wszystkim 
paradoksalnie zwiększy się obszar kontrolny, tak samo wzrost obciążeń 
administracyjnych, ponadto szacuje się, że na skutek praktyk związanych 
z greeningiem nastąpi ograniczenie produkcji. Wyłączonych zostanie 
około 442 tysięcy hektarów w Polsce i szacuje się również, że nastąpi 
spadek produkcji zbóż o około 2,5 miliona ton w Polsce, natomiast 
w Unii Europejskiej o około 20 milionów ton. Blisko 800 tysięcy użytków 
będzie miało charakter nieużytków proekologicznych o powierzchni 
poniżej jednego hektara. 

Jeśli chodzi o skutki greeningu dla dochodów, to szacuje się, że 
w 2014 r. w odniesieniu do 2013 r. obniżeniu ulegnie dochód rolni-
ków o około 161 milionów euro. Największy spadek będzie odczu-
walny w gospodarstwach powyżej 100 ESU, natomiast najmniejszy 
będzie odczuwalny w gospodarstwach między 16 a 40 ESU. Dlatego 
też Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaproponował jeszcze 
na początku roku pewną modyfikację tego zaproponowanego przez 
Komisję Europejską modelu płatności i pierwszym krokiem w kierunku 
tworzenia tego modelu ujednoliconych płatności byłoby zrównanie 
stawek za greening we wszystkich państwach członkowskich. Jak 
to już było podkreślone, państwa członkowskie, pomimo że wszy-
scy rolnicy muszą wypełniać te same kryteria, dostają różne stawki. 
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Jest to wynikiem liniowego wyodrębnienia 30% kopert krajowych 
z ogólnych pułapów finansowych na dane państwo członkowskie i co 
więcej, warto podkreślić, że nawet w krajach o podobnym poziomie 
życia, o podobnych kosztach produkcji te stawki będą się różniły. Dla 
przykładu średnio rolnik w Wielkiej Brytanii otrzyma w 2019 r. około 
67 euro na hektar, natomiast szacuje się, że w Irlandii rolnik otrzyma 
około 80 euro na hektar.

Kolejną kwestią, która również tutaj powinna zostać podjęta, jest 
kwestia związana z kosztami greeningu, ponieważ komisja w ocenie 
wpływu oszacowała jeszcze koszty średniego wdrażania tych praktyk 
korzystnych dla klimatu i środowiska. Jednak tak naprawdę ta propo-
zycja komisji z oszacowanymi kosztami nie ma żadnego związku, co 
pokazuje załączony wykres. Na przykład w Polsce komisja oszacowała, 
że średni koszt wdrażania greeningu może wynieść około 40 euro na 
hektar, natomiast Polska otrzymała 66 euro na hektar tych płatności. 
Dlatego też w pierwszej kolejności, jak już wcześniej powiedziałam, 
powinno dążyć się do ujednolicenia stawek za greening we wszyst-
kich krajach członkowskich, po drugie, ta jednolita stawka za greening 
powinna budować przynajmniej część kopert krajowych. Co więcej, 
również płatność za greening powinna być płatnością nieobowiązkową, 
tym bardziej, o czym wcześniej nie powiedziałam, że Komisja Europej-
ska przewiduje wyłączenie drobnych gospodarstw z wypełniania zasad 
greeningu i Cross Compliance. Stąd też ta płatność dla wszystkich, 
zdaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, nie musi być 
obowiązkowa. W pierwszej kolejności w celu budowy tego modelu, 
o którym wcześniej wspomniałam, byłoby wyodrębnienie z całego 
budżetu przeznaczonego na pierwszy filar 30% na greening, następ-
nie kwota, która wynosi około 13 miliardów euro, powinna zostać 
podzielona przez powierzchnię użytków rolnych w Unii Europejskiej, 
co dało średnią stawkę 80 euro na hektar. Wykres prezentuje zastoso-
wanie ujednoliconej stawki za hektar, za greening i oczywiście widać 
na tym wykresie, że dysproporcje między państwami członkowskimi 
nieco się zmniejszyły, aczkolwiek warto jeszcze dążyć do większego 
ujednolicenia, o czym zaraz powiem.

Na kolejnym slajdzie widoczne jest większe wyrównanie według 
naszej propozycji tych płatności między państwami członkowskimi. Ko-
lejnym krokiem w celu wyrównania płatności bezpośrednich – to była 
propozycja funduszu – byłoby po wyłączeniu koperty za greening do 
pozostałych płatności, które określiliśmy mianem płatności bazowych, 
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zastosować taki pułap tunelowy 80–120% średniej unijnej na hektar. 
Polegałoby to na tym, że państwa członkowskie, które w chwili obecnej 
według propozycji Komisji Europejskiej otrzymują poniżej 80% średniej 
unijnej na hektar, powinny otrzymać więcej, tak żeby osiągnąć ten próg 
80% średniej unijnej, natomiast państwa członkowskie, które otrzymują 
ponad 120% – tutaj byłaby propozycja, żeby jednak tym państwom 
odebrać pieniądze na rzecz państw, które mają ten próg nawet nie do 
80%, i taki zabieg spowodowałby, że tak naprawdę ta płatność bazowa, 
wyłączając średnią stawkę za greening, byłaby bardziej ujednolicona we 
wszystkich państwach członkowskich, a po dodaniu jeszcze płatności 
na greening przedstawiałaby się w następujący sposób. Czyli różnica, 
którą w chwili obecnej proponuje Komisja Europejska, a która wynosiła 
około 500 euro na hektar pomiędzy państwami członkowskimi, zma-
lałaby nawet do niecałych 100 euro na hektar. Oczywiście jeśli chodzi 
o tę propozycję parlamentu, która niedawno została opublikowana, 
widzimy coraz mniejsze szanse na to, że jednak ten model ujednoli-
conych płatności, o którym niejednokrotnie mówiła komisja, w tym 
nowym okresie programowania został zastosowany. Dlatego zdaniem 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej państwa członkowskie 
powinny robić wszystko, aby w rozporządzeniu dotyczącym płatności 
bezpośrednich Komisja Europejska i inne instytucje unijne zawarły 
zapis, a szczególnie harmonogram dochodzenia do modelu ujednolico-
nych płatności, tak żeby ten model wszedł w życie najpóźniej w 2021 r. 
Dziękuję za uwagę.

Senator Jerzy Chróścikowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dziękuję za prezentację. To był troszkę inny głos, który pokazuje 
jeszcze dodatkowe rozwiązanie, że można nawet inaczej zapropono-
wać, że można pokazać dobrą wolę. Ale jest pytanie, czy Komisja Unii 
Europejskiej, jak już pani wspomniała, zechce chociaż słuchać. Myślę, że 
pan dyrektor słucha, skrzętnie zapisuje i przekaże te propozycje panu 
komisarzowi. Jeśli zaś chodzi o inne prezentowane stanowiska, najlepiej 
nie dyskryminować, jak tu powiedzieli przedmówcy. Zobaczymy, co uda 
się w negocjacjach rozwiązać. 

Przejdźmy teraz do dyskusji, dajmy szansę różnym osobom zadać 
pytania. Chyba że ktoś z prelegentów chciałby jeszcze coś dodać. Pan 
dyrektor Plewa, proszę bardzo.
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Jerzy Plewa
Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej  
do spraw Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Komisji Europejskiej

Należałoby chyba wyjaśnić, bo jest pewne niezrozumienie, na 
jakim etapie jesteśmy w dyskusji, co można zrobić i kto co może 
zrobić.

Sprawa jest jasna. Przede wszystkim komisja przedstawiła propo-
zycję 12 października 2011 r. Byłem w Polsce i ją prezentowałem. 
Od tamtej pory wydarzyło się bardzo dużo, a jednocześnie komisja 
nie ma innego stanowiska, tylko to, które przedstawiła 12 paździer-
nika 2011 r. To jest oficjalne stanowisko. W tym czasie mamy Radę 
Ministrów Rolnictwa dwudziestu siedmiu państw członkowskich Unii 
Europejskiej. Przez ten cały okres toczą się szczegółowe debaty na 
temat propozycji komisji. Komisja służy wyjaśnieniami dotyczący-
mi tego, co zaproponowała. Równolegle toczy się debata w parla-
mencie. Szkoda, że nie usłyszeliśmy, jakie jest stanowisko w tych 
najważniejszych sprawach Parlamentu Europejskiego, ponieważ 
jest już kilka ważnych etapów osiągniętych również w Parlamencie 
Europejskim. W ramach prezydencji duńskiej został przygotowany 
Progress Report, czyli taki raport, który pokazuje, jakie elementy zo-
stały uzyskane w tej debacie. Też nie było tutaj odniesienia do tego, 
chociaż nie jest rolą komisji odnoszenie się do tego raportu na tym 
etapie. Natomiast Parlament Europejski nie tak dawno przedstawił 
raport swoich raporterów dotyczący wizji Parlamentu Europejskiego, 
które zawierają poprawki do propozycji Komisji. Komisja Rolnictwa 
Parlamentu Europejskiego, która jest tutaj dzisiaj reprezentowana, 
zaproponowała siedemdziesiąt dwie poprawki, na przykład do pro-
pozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich, 
i znacznie więcej do innych elementów. Na przykład jeśli chodzi 
o dopłaty bezpośrednie, o czym tutaj się najwięcej dyskutuje, po-
wiedzmy sobie jasno – Parlament Europejski nie zaproponował 
w tych poprawkach wyrównania dopłat bezpośrednich. Myślę, że to 
trzeba wyraźnie powiedzieć. Jak ktoś tego nie wie, to jest to wszyst-
ko opublikowane. Zaproponował jedynie niewielką korektę i trochę 
większe zrównanie tych dopłat, natomiast dysproporcje pozostają 
takie, jakie pozostają. Ale to nie jest koniec procesu. Musimy to 
rozumieć. To nie jest koniec procesu, bo niedawno skończyło się 
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składanie poprawek przedstawicieli Parlamentu Europejskiego do ra-
portu Parlamentu Europejskiego. Pan poseł obecny w panelu mówił 
o jednej ze złożonych poprawek dotyczących dopłat bezpośrednich, 
ale o ile wiem, tych poprawek wpłynęło ponad sześć tysięcy. I te 
poprawki dopiero wyłonią propozycję Parlamentu Europejskiego. Ale 
to jeszcze nie koniec procesu. Żeby znaleźć porozumienie, najpierw 
trzeba znaleźć porozumienie między państwami członkowskimi, 
czyli ministrami rolnictwa, którzy reprezentują dwadzieścia siedem 
państw członkowskich, Parlamentem Europejskim i Komisja Euro-
pejska również ma coś do powiedzenia w tej sprawie. Ale jeśli pan 
przewodniczący Chróścikowski mówi mi, żebym przekazał panu 
komisarzowi informację, skrzętnie to notuję, ale chcę powiedzieć, 
że na tym etapie Komisja Europejska pełni rolę takiego elementu, 
który ma ułatwić znalezienie porozumienia.

I jeszcze jedno, bo były też różne wypowiedzi w trakcie przerwy. 
Chcę powiedzieć, że to, co prezentuję, jest stanowiskiem instytucji, 
w której pracuję, to jest stanowisko Komisji Europejskiej. I tak proszę 
to rozumieć, bo niektórzy, jak zauważyłem, zrozumieli to troszeczkę 
inaczej. Dziękuję bardzo.

Senator Jerzy Chróścikowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dziękuję za dodatkowe wyjaśnienia. Myślę, że pomogą nam w de-
bacie. Natomiast chcę powiedzieć, że kiedy ostatnio byliśmy w trójkę 
z przewodniczącym Jurgielem i z panami eurodeputowanymi Woj-
ciechowskim i Czesławem Siekierskim w Brukseli, to ta dyskusja na 
podsumowaniu była przekazywana. Między innymi poseł Rene Chri-
stensen, jako przewodniczący komisji rolnictwa Danii, prezentował 
pewne uzgodnienia. Między innymi wskazał, że pewne uzgodnienia 
nastąpiły i w jakiś sposób chcą spełnić to kryterium. Prezydencja 
pozwoli na obniżenie tego poziomu z 7% do 3,5%. To jest stanowi-
sko, które zaprezentował w parlamencie. Mam nadzieję, że już jest 
w pewnym sensie to, co mówił, uzgodnione, że jest pewne przyzwo-
lenie lub tylko debata, bo prezydencja coś zamykała i przekazuje się 
tutaj pewne informacje, co jest etapem. Więc kwestia dyskusji, czy 
my mamy coś już uzgodnione, czy cały czas dyskutujemy i pytamy 
nieraz: a na co w zasadzie komisja przyzwala, czy rada już coś przy-
zwala, czy każdemu z nas się wydaje, że już mamy coś uzgodnione?
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Jerzy Plewa
Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej 
do spraw Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Komisji Europejskiej

Jeszcze tylko krótko odniosę się do tego elementu, żeby dobrze zro-
zumieć proces. Otóż jest prawdą to, co pan przewodniczący powiedział, 
że w Progress Report, czyli w raporcie z postępów debaty prezydencji 
duńskiej, są pewne propozycje, dotyczące na przykład obniżenia z 7% 
do niższego poziomu wyłączeń na obszary zielone. Natomiast to na 
razie nie jest ostateczne stanowisko rady, tylko jest to propozycja, która 
podsumowuje dyskusję ministrów rolnictwa, żebyśmy wiedzieli, gdzie 
jesteśmy. Była tu dzisiaj mowa o tym, że bardzo ważnym elementem 
będzie ustalenie budżetu, bo budżet to też jest tylko propozycja komi-
sji. Chcę powiedzieć, że nie ma między nami różnicy, między tym, co 
pokazywał pan przewodniczący, pan poseł Jurgiel i tymi danymi, które 
ja pokazywałem, dlatego że tu chodzi tylko o to, czy to są nominalne, 
czy realne wartości i one się zgadzają. Ja pokazywałem nominalne. I tak 
jest, że rzeczywiście wtedy te 12% jest niżej, jak to powiedział również 
pan Paolo Magaraggia. Tak że to jest jasne. A kiedy się rozpocznie osta-
tecznie uzgadnianie wspólnego stanowiska, osiąganie porozumienia? 
Otóż w momencie, kiedy będą ramy finansowe uzgodnione, na pewno 
nastąpi przyspieszenie negocjacji i wtedy trzeba będzie porównać to, 
co proponuje rada i co proponuje Parlament Europejski. Parlament Eu-
ropejski będzie już miał prawdopodobnie w listopadzie przegłosowane 
poprawki do raportu. I wtedy rozpocznie się formalny dialog trzech 
instytucji. On i tak się odbywa, dlatego że to jest codzienna współpraca, 
ale się odbędzie w ramach procesu, który jest po traktacie z Lizbony, 
gdzie parlament ma prawo współdecydowania o polityce rolnej. To nie 
jest tak, jak było poprzednio, że komisja mogła zaproponować i poinfor-
mować parlament i uzgodnić z radą, i jest wszystko uzgodnione. Teraz 
jest zupełnie inaczej. Teraz parlament i Rada Ministrów Rolnictwa muszą 
znaleźć takie porozumienie, któremu nie będzie przeciwna komisja, 
żeby to można było zatwierdzić. I tu będzie problem czasu, ponieważ – 
o czym mówiła również pani dyrektor Krzyżanowska – po uzgodnieniu 
budżetu będzie określony odcinek czasu, żeby dla wszystkich spraw, 
które są dyskutowane, znaleźć porozumienie. 

Myślę, że wszystkie instytucje będą pracowały zgodnie, ponieważ 
w interesie wszystkich, jak słyszymy, leży dobro rolników. Czyli nie 



należy tego procesu opóźniać, bo jeśli nie byłoby wejścia w życie tych 
rozwiązań, to będą inne komplikacje, do których nie chciałabym na ra-
zie wracać, ponieważ wszyscy pracujemy w takim duchu, aby osiągnąć 
porozumienie. Myślę, że to może tłumaczy ten proces. Rola komisji jest 
ważna. Komisja przedstawia propozycje, ale zgoda musi być i legislato-
rów, czyli Parlamentu Europejskiego, i Rady Europejskiej.

Senator Jerzy Chróścikowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wiemy, że trzy instytucje uzgadniają, trzy podejmą decyzję, my tu 
dzisiaj przedstawiamy pewne propozycje. Ja tylko powtórzę – ostatnia 
wypowiedź z Brukseli: budżet koniec roku, nie wcześniej. Takie wy-
powiedzi padały w Brukseli – koniec roku. Paolo Castro wypowiadając 
się ostatnio na forum komisji powiedział wyraźnie: nie doprowadzę do 
głosowania nad poprawkami, dopóki nie będzie budżetu. Ja go trzymam 
za słowo. To jest publiczna wypowiedź w parlamencie i chciałbym, żeby 
miało znaczenie, że najpierw uchwalimy budżet, a potem poprawki. Bo 
jak uchwalimy poprawki, to potem możemy mieć tylko założony ka-
ganiec wielu reżimów. To legnie cała polityka wspólnoty europejskiej 
i dlatego zwracam tu uwagę na ważne elementy i również kieruję to 
do swoich kolegów, także do kolegi  Siekierskiego i innych, z którymi 
dyskutowaliśmy ostatnio w Brukseli.

Nie chcę już przedłużać i prowadzić polemiki.  Przejdziemy teraz do 
dyskusji. Jako pierwszemu udzielam głosu panu Antoniemu Kusiowi.





 

 
DYSKUSJA
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Antoni Kuś
Rada Krajowa NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” 

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Chciałem zapytać – to jest może też pytanie do Ministerstwa Rolnic-

twa – jak polski rząd zamierza zabezpieczyć sprzedaż polskiej ziemi po 
roku 2016.

Po drugie, jakiej pomocy mogą się spodziewać rolnicy od rządu, 
jeśli chodzi o klęski, które nawiedziły nasz kraj. A rząd z tego, co 
wiem, tłumaczy się, że musi korzystać z pomocy czy dyrektyw Unii 
Europejskiej. 

Mam pytanie również do naszego szacownego gościa z Włoch: czy 
zgodziłby się na dopłaty na równych warunkach, czy zgodziłby się, żeby 
jego kraj, jego rolnicy otrzymywali takie same dopłaty bezpośrednie  jak 
Polska. Bo wiemy, że jesteśmy drugim obszarem, jeżeli chodzi o płatności 
bezpośrednie. Dziękuję.

Senator Jerzy Chróścikowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dziękuję.
Następny będzie pan Franciszek Nowak, Stowarzyszenie Dzierżawców 

i Właścicieli Rolnych. 
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Franciszek Nowak
Prezes Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP 

Dziękuję bardzo za zaproszenie. Reprezentuję gospodarstwa towa-
rowe. Nie zgadzam się z polityką, która przedstawia obniżenie dopłat 
dla tego obszaru. Są na to argumenty w postaci kosztów zakupu nowej 
technologii, wysokich kosztów utrzymania pracowników. Nasz sektor 
zatrudnia pracowników w gospodarce na zasadzie ZUS. Nie chcę o tym 
do końca mówić. Jest to około siedemdziesięciu tysięcy pracowników 
rolnych, głównie z obszarów gospodarstw po byłych PGR. I dlatego 
mógłbym nawet powiedzieć, że protestuję z tego tytułu wobec obecnego 
kierunku. On też ma swoje znamiona, dlatego że Polska do dzisiaj nie 
potrafi powiedzieć, kto to jest w Polsce rolnik. Nie potrafi zdefiniować 
rolnictwa rodzinnego, wielorodzinnego gospodarstwa indywidualnego. 
W zależności od tego, kto się dorwie do władzy, tak to rolnictwo sobie 
interpretuje. Kwestia, o której mówił pan europoseł Wojciechowski, jest 
bardzo ważnym elementem. On wskazuje na elementy prawa, prawa 
i jeszcze raz prawa. I to, co się wydarzyło w ostatnim czasie w Polsce, 
to jest właśnie brak prawa, pełne bezprawie i to, że dzisiaj jesteśmy bez 
pana ministra rolnictwa i że takie sytuacje mamy, jest tego przykładem. 
Mamy związki zawodowe, które nas reprezentują, ale mówiąc szczerze 
na podstawie  obserwacji z wielu lat, a już ostatnich trzech, czterech lat, 
to zatraciły one możliwość reprezentowania polskich rolników, dlatego 
że upolitycznienie już weszło tak głęboko w obszar zarządzania, że 
dzisiaj nie są w stanie w sposób właściwy bronić interesów polskie-
go rolnika w kraju i również w Europie. W związku z tym mam apel 
do panów przewodniczących sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa 
o zwołanie w trybie pilnym wszystkich szefów związków zawodowych 
i branżowych po to, żebyśmy sobie mogli porozmawiać, jak ma dalej 
wyglądać polityka i jak my, jako rolnicy, mamy prawo reprezentować 
swoje interesy w kraju i za granicą. Bo to, co do tej pory się dzieje, to 
jest po prostu żenada.

I ostatni element, który chciałabym podkreślić, to jest kwestia usta-
wowa. Generalnie rzecz biorąc chcę zwrócić uwagę na brak w Polsce, 
i tak nie powinno być, ustawy o dzierżawie rolnej, która w krajach Unii 
Europejskiej pięknie pokazała, jak przeszli rolnicy mali w gospodarstwa 
dużo większe bez wielkiego angażowania się finansowego. Zakup ziemi 
w Polsce w chwili obecnej ze skarbu państwa to jest jedno wielkie niepo-
rozumienie. Tej ziemi nie kupią polscy rolnicy, a ci, co kupią, popadną 
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w kłopoty finansowe, bo cena ziemi jest wysoka, nie ma możliwości 
finansowania. Dziękuję.

Senator Jerzy Chróścikowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Następnym mówcą będzie pan Jerzy Mańkowski, prezes Polskiego 
Towarzystwa Ziemiańskiego.

Jerzy Mańkowski
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego 

Chciałem podziękować panu przewodniczącemu, że dopuścił do 
głosu prezesa takiej organizacji jak my, bo jesteśmy tylko rolnikami 
wirtualnymi. Parę osób z naszego środowiska zaczyna odzyskiwać 
obiekty albo są dzierżawcami. Ale ja reprezentuję duże środowisko 
ludzi, którzy mają średnią wieku może osiemdziesiąt lat. I przestali 
wierzyć, że można czegoś oczekiwać od strony rządowej, więc zaczę-
liśmy podchodzić w sposób nowoczesny do rozwiązania problemu 
tak zwanej reprywatyzacji, od strony gospodarczej. I teraz zaczynamy 
być uczestnikami procesu pewnych przemian. Mieszkając na terenach 
wiejskich widzę nie tylko aspekty rolnictwa, ale innych działalności 
i żadne fundusze unijne ani żadne programy nie uratują braku kapita-
łu ludzkiego, który trzeba budować na obszarach wiejskich. Dlatego 
zaproponowałem ostatnio na Europejskim Forum Finansowym inną 
strategię co do tych resztek, do których są roszczenia, a jest ich sporo, 
poza tym są marnujące się dwory, obszary parkowe i inne poza go-
spodarstwami, nikt o to nie dba, bo dzierżawca nie ma w tym interesu 
przy zmieniającym się prawie. Każdy prywatny gospodarz chciałby 
coś robić na tych terenach. Nie może, bo nie ma załatwionych spraw 
własności prywatnej i blokuje to działalność gospodarczą. Więc za-
proponowałem, żeby na tych resztówkach razem ze skarbem państwa 
założyć fundusz powierniczy i ewentualnie mieć do tego udział fundu-
szu rozwojowego i nie tylko byśmy ożywili niektóre obszary wiejskie, 
ale jeszcze zarobili pieniądze na odszkodowania dla osób, które nie 
uzyskały rekompensaty. Potrzebujemy tu wsparcia od strony takiego 
rozumowania gospodarczego i zgody wszystkich opcji politycznych, 
żeby zrobić coś, co by było korzystne dla całego kraju, a nie tylko dla 
jednego środowiska. Dziękuję.
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Senator Jerzy Chróścikowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dziękuję.
Następny o głos prosił pan Janusz Byliński, były minister rolnictwa.

Janusz Byliński
Były minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej
NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Dziękuję bardzo. Myślę, że problemy, o których dyskutujemy dzi-
siaj, są głównie wywołane tym, że zmieniły się warunki od momentu 
negocjacji wejścia nowych państw do Unii Europejskiej, zewnętrz-
ne warunki, głównie finansowe, w stosunku do dnia dzisiejszego. 
I drugi element jest taki, że polski minister budżetu troszeczkę jest 
w lepszej pozycji niż rumuński komisarz rolnictwa i zmniejszone zo-
stały wydatki ogólne z budżetu Unii na rolnictwo. W związku z tym 
próbujemy znaleźć sposób podziału tych środków, czyli generalnie 
podzielić się biedą.

Chciałbym podziękować panu Paolowi, który w swojej wypowiedzi 
uświadomił nam, że każde z państw, które wkłada większe składki 
do budżetu, dba o to, żeby proporcjonalnie więcej z tego wspólnego 
budżetu wyciągnąć na własne rolnictwo. I to jest naturalne. Chciałbym 
wrócić do zasad powołania Unii Europejskiej, dać tym samym dodat-
kowe argumenty naszym europarlamentarzystom. Pan Wojciechowski 
wysunął argument czysto prawny, który jest nader ważny, ale drugi też 
wydaje się bardzo istotny. Myślę o  kanonie powołania Unii Europejskiej 
i funkcjonujących zasad, to jest zasada swobodnego przepływu ludzi, 
kapitału i towaru. Jeżeli towaru, to znaczy, że mamy wspólny rynek. 
Nie może być tak, że na wspólnym rynku ten sam producent ma różne 
warunki spowodowane różnymi dopłatami. Różnica dopłat może tylko 
wypływać z różnicy klimatu i gleby lub regionu, a nie może być podsta-
wą do różnicowania dopłat ad hoc. W związku z tym proponowałbym, 
żeby tego argumentu użyć.

Jeżeli nie ma środków na realizacji prawdziwej Wspólnej Polityki 
Rolnej, to jeżeli dzisiaj zawraca się Wspólną Politykę Rolną i mówi się, 
że nie będziemy płacić na ślepe odrolnienie i ograniczanie wielkości 
produkcji rolnej, to wróćmy może do argumentów: wzruszmy WTO. 
Wydaje się to nierealne, ale jest warunkiem tego, żeby były niższe 
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ceny dla konsumentów żywności, żeby było odejście od zasad ochro-
ny wspólnego rynku europejskiego i stworzenie lepszych warunków 
handlu. Ale dopłaty miały być rekompensatą dla rolników z tytułu 
obniżenia cen. Jeżeli nie możemy tego celu zrealizować, to może cof-
nijmy się do wcześniej podjętych decyzji, negocjacji w ramach WTO. 
Dziękuję bardzo.

Senator Jerzy Chróścikowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dziękuję.
Następnym mówcą będzie pan Krzysztof Tołwiński, Związek Zawo-

dowy Rolników Rzeczpospolitej.

Krzysztof Tołwiński
Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni” 

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Wiadomo, że w tych negocjacjach oprócz stron, które tutaj zostały 

dzisiaj wymienione, istotne są organizacje rolnicze. Moje pytanie jest 
skierowane do Związków Zawodowych Izb Rolniczych: co robią nasi 
przedstawiciele w ramach Copa-Cogeca, czyli bardzo wpływowej or-
ganizacji europejskiej, przy stanowisku związanym z reformą Wspólnej 
Polityki Rolnej po 2013 r., co robią i jakie jest stanowisko Copa-Cogeca? 
Bo nawet w wypowiedziach szanownego przyjaciela z Konfederacji 
Rolników Włoskich też widzimy, że interesy są niezwykle rozbieżne, 
a to stanowisko Copa-Cogeca będzie tym stanowiskiem, którym polity-
cy, kolejne rządy będą się podpierali. Więc bardzo bym prosił – zresztą 
tutaj mam blisko siedzącego pana prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, 
który obecnie pełni funkcję wiceprezydenta w tej organizacji – o wyar-
tykułowanie i przedstawienie tego stanowiska.

I kończąc chcę powiedzieć, jak zachowują się związki zawodowe 
Niemiec. Związek zawodowy rolników Niemiec – jest to ostatni ko-
munikat z początku lipca – nowo wybrany prezes Joachim Rukwied 
wyraźnie powiedział, że w polityce zazielenienia nie ma zgody, będzie 
ostra konfrontacja, masowe protesty. Z naszej strony zdecydowanie 
powinniśmy powiedzieć – jako strona, dla której przecież te zmiany są 
przygotowane – rolnicy, bezwarunkowo nigdy na te propozycje się nie 
zgodzimy. Dziękuję.



72

Senator Jerzy Chróścikowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dziękuję za zabranie głosu.
Proszę następnego mówcę. Pani Anna Szmelcer. 

Anna Szmelcer
Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia  
„Polska Wolna od GMO”

Myślę, że mam bardzo ciekawą propozycję, nie tylko dla Polski, 
ale dla całej Unii Europejskiej. Mianowicie Unia Europejska, tak samo 
Polska, musi płacić za tak zwaną emisję CO

2
. Myślę, że zamiast płacić 

za emisję CO
2
, powinniśmy zrezygnować z importu soi, która rośnie 

w Ameryce Południowej. Na uprawy tej soi wycinane są setki tysięcy 
kilometrów kwadratowych puszczy amazońskiej, która jest płucem 
świata. Nie powinniśmy brać udziału w tym procederze. W Polsce są 
teraz procedowane przepisy związane z ustawą o paszach i jest propo-
zycja rządu, żeby przedłużyć na kolejne cztery lata import toksycznej 
soi z Ameryki Południowej. W przyszłym roku będzie ogromny pro-
blem, ponieważ każdy z nas wie, że w Ameryce Północnej, w Stanach 
Zjednoczonych jest klęska suszy i około 70% upraw soi, kukurydzy 
zostało zniszczone z powodu tej suszy. W związku z tym możemy 
spodziewać się, że w przyszłym roku będą ogromne ceny pasz. I jeśli 
nie będziemy szukać innych źródeł, to możemy mieć ogromne pro-
blemy. Polska ma możliwości uprawy. Płacimy za import toksycznej 
soi 4 miliardy zł co roku. 

Jesteśmy uzależnieni w 70%. Moja propozycja jest taka, żeby Pol-
ska zrezygnowała z importu soi, podobnie cała Unia Europejska, 
i zaczęła dbać o interesy narodowe, czyli te 4 miliardy zł powinny 
zostać dla polskich rolników. Szczególnie że jest ogromna bieda na 
wsi. W związku z tym powinniśmy dbać o swój rynek i o swoich 
obywateli. Dziękuję.

Senator Jerzy Chróścikowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dziękuję bardzo.
Proszę teraz panią Lenę Huppert. 
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Lena Huppert
Prezes Zarządu Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury  
i Społeczeństwa Obywatelskiego „QLT”

Proszę państwa, szafujemy nieustannie takimi pojęciami jak postęp, in-
nowacyjność, transfer wiedzy, a to wszystko, ta cała piękna nowoczesność 
kontra doświadczenie jednak przegrywa. I potwierdziło się to na konferen-
cji nasiennej, gdzie okazało się, że polskie rdzenne nasiona takich upraw 
jak rzepak ozimy czy jęczmień ozimy zdecydowanie lepiej się sprawdzają 
niż kwalifikowane fantastyczne zza mórz i oceanów. I powinniśmy z tego 
wyciągnąć przede wszystkim bardzo daleko idące wnioski dla naszego 
kraju. Z tym transferem wiedzy to jest też taki problem, że wciąż docierają 
do nas tylko niektóre elementy tejże wiedzy, bo na przykład w najnow-
szym numerze „Eurogospodarki”, lipcowym, były minister rolnictwa pan 
Sawicki bardzo zabawnie, wprost uroczo wypowiada się na temat na 
przykład GMO, jakie to jest sprawdzone, doskonałe i nie ma na całym 
świecie żadnych dowodów na to, że jest to szkodliwe. A tymczasem mamy 
nieustająco doniesienia, ostatnie doniesienia z Kanady, że jednak jest to 
bardzo szkodliwe dla zwierząt, które i chorują, i są bezpłodne, i tak dalej. 
Dlatego powinniśmy się naprawdę zastanowić nad tym, co właściwie ro-
bimy i dokąd zmierzamy. I tutaj mówimy o wspólnotowej polityce rolnej. 
Głównie dzielimy pieniądze, dopłaty i tak dalej, a nie mówimy o jakichś 
celach dalekosiężnych, na przykład o tym, żeby cała Unia zadecydowała, 
że na przykład GMO wycofujemy i zamiast greeningu, który próbujemy 
na siłę wprowadzić, będziemy produkować komponenty paszowe zamiast 
skażonej soi z Ameryki.

Konkluzje. Prywatyzujemy na siłę wszystko: centrale nasienne, pa-
szarnie, a wykupuje to wszystko Ameryka, czyli związani z Monsanto. 
Więc prywatyzacja owszem, kolejek górskich bardzo chętnie. Natomiast 
prywatyzacja strategicznych sektorów rolnictwa jest to po prostu kom-
pletna katastrofa dla naszego kraju, ale i dla całej Unii. W związku z tym 
bardzo prosimy Komisję do Spraw Rolnictwa w Unii, żeby nad tym się 
bardzo poważnie zastanowiła.

Senator Jerzy Chróścikowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dziękuję. Następnym mówcą będzie pan Jan Madej, Polski Związek 
Producentów Chmielu. 
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Jan Madej
Prezes Zarządu Polskiego Związku Zrzeszeń Producentów Chmielu

Będę się wypowiadał w kontekście producentów chmielu w Polsce. Je-
steśmy branżą specyficzną, bardzo małą. I ta branża chyli się ku upadkowi. 
W kontekście dzisiejszej konferencji wydaje mi się, że Wspólna Polityka 
Rolna to fikcja. Postaram się to króciutko uzasadnić. Jak również w ogóle 
założenia Unii. Ktoś tu wspomniał o unijnych zasadach, jakie obowiązują. 
One nie obowiązują chmielu. Duży może i robi, co chce, w Unii Europej-
skiej, natomiast w takim kraju jak Polska w tej chwili chmielarstwo chyli 
się ku upadkowi. Jeszcze raz podkreślam, że mówię to z perspektywy 
chmielarstwa w Polsce. Chmielarstwo pada i nikt nie może nam pomóc. 
Minister mówi, że nie ma prawa, bo jest prawo unijne, wolny przepływ 
kapitału, usług. Co się z tym wiąże? Ano wiąże się to z tym, że dominant 
na rynku, producenci niemieccy, wprowadzili do nas reguły, które są, 
mówiąc delikatnie, dalekie od postanowień ogólnych o Unii Europejskiej. 
Mianowicie, mimo że chmiel w Polsce jest ponad 40% tańszy i jakościowo 
jest bardzo dobry, produkty chmielowe chwalone są przez producentów 
piwa, to nie kupuje się ich od nas. I nic nie można z tym fantem zrobić. 
W tym miejscu bardzo proszę wszystkie opcje polityczne o zaangażowa-
nie się w ten problem w celu ratowania tej branży. Jest to branża bardzo 
kapitałochłonna, wymagająca ogromnej wiedzy, nakładów, zarówno jeśli 
chodzi o inwestycje w samą plantację, jak w infrastrukturę. Chcę tylko 
dodać, że taka inwestycja jest warta niejednokrotnie miliony w jednym go-
spodarstwie. Mimo że średnio na jedno gospodarstwo wychodzi w Polsce 
2 ha. I teraz zmierzam do pytania. Mam pytanie do pana dyrektora Plewy: 
jakie są tendencje? Czy to wszystko, o czym tutaj dyskutowaliśmy, argu-
menty, jakie przedstawia ministerstwo i wszyscy dzisiejsi mówcy, czy jest 
szansa na to, że cokolwiek w tym kierunku pójdzie? To jest jedna kwestia.

Druga. Uważam, że z góry takie założenie o zazielenieniu jest nie do 
przyjęcia z punktu widzenia niektórych wysoce specjalistycznych działów. 
Mianowicie jeśli chodzi o chmielarstwo, sady, a szczególnie tutaj chmie-
larstwo, niejednokrotnie będzie to niemożliwe do spełnienia. Dlatego że 
jest to bylina i nie ma szans na to, żeby spełnić ten wymóg, który nam 
chce narzucić Komisja Europejska. Uważam, że ten temat powinien być 
bardzo poważnie przedyskutowany i w niektórych przypadkach musi 
być po prostu odstępstwo od zasady, która ewentualnie wejdzie w życie.

Mam jeszcze jedno pytanie, jeśli chodzi o fundusze kryzysowe. Uważam, 
że fundusze kryzysowe muszą być i muszą mieć państwa członkowskie 



75

w tym wolną rękę, bo przykład chmielu dowodzi jednoznacznie, że nie 
może z góry Komisja Europejska i Unia narzucić poszczególnym pań-
stwom swojej polityki, bo niejednokrotnie trzeba interweniować w takich 
sytuacjach, kiedy branża jest zagrożona czy w związku z innymi sprawa-
mi. Prosiłbym też bardzo o mocne pilnowanie sprawy dofinansowania 
grup producenckich. Mam na myśli propozycję na nową perspektywę 
budżetową. Chodzi mianowicie o to, żeby utrzymać te propozycje 10% 
dopłat do grup producenckich i przez to, co nasz wspaniały gość powie-
dział, należy też zwrócić uwagę na skrócenie łańcucha produkcyjnego. 
Łańcuch produkcyjny można jedynie skrócić poprzez to, że rolnicy będą 
mieli udziały w firmach przetwórczych, żeby po prostu angażowali się 
bezpośrednio w przetwórstwo, w sprzedaż, a nie tylko być tymi, którzy 
są zmuszani do takiej sytuacji, żeby produkować i sprzedawać pośred-
nikom, a oni na tym zbijają ogromny kapitał.

Senator Jerzy Chróścikowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dziękuję.
Pan Marian Sikora, Federacja Związków Branżowych.

Marian Sikora
Przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków  
Producentów Rolnych

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Z uwagi na to, że nie można dyskutować, miałbym parę pytań do 

pana dyrektora Plewy. Panie Dyrektorze, nam się udało w Brukseli, 
w Copie załatwić, że wszystkie związki rolnicze nas popierają w tym, 
że SAPS powinien w Polsce zostać i oznaczanie NW powinno zostać, 
tak jak mamy w Polsce. Czy pan by nas też poparł w tych ustaleniach?

I druga sprawa, na którą nie otrzymałem ostatnio od komisarza 
Ciolosa odpowiedzi. Po naszym spisie rolnym wyszło, że mamy po-
nad milion hektarów odłogów zielonych, zazielenienia i czy w tych 
nowych propozycjach uwzględnicie ten nasz milion hektarów? Czy 
mamy następny milion hektarów odłogować biorąc pod uwagę te 7%? 
To są nasze główne pytania.

I druga sprawa, Panie Dyrektorze, jak daleko jesteśmy z porozu-
mieniem handlowym z Ukrainą, ponieważ to jest zagrożenie dla nas, 



76

zbożowców,  ponieważ jak weszła umowa z MERCOSUR, to na jednym 
posiedzeniu Komisji Europejskiej, kiedy byłem tam oficjalnie, powie-
dziano, że na tej umowie rolnicy europejscy stracą 3 miliardy euro, 
szczególnie hodowcy bydła mięsnego i owoców miękkich. I mówiono, 
żeby Polska się nie martwiła, bo to nie dotyczy zboża, ale Ukraina to 
jest nasze zmartwienie. Dziękuję bardzo. Panie Dyrektorze, jeśli pan by 
pamiętał o Polsce, to będziemy wdzięczni.

Senator Jerzy Chróścikowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dziękuję.
Pan dyrektor pamięta pewnie o Polsce, tylko jest pytanie, czy 

może rozwiązać problem?  Teraz następny mówca, pan Grzegorz 
Hempowicz.

Grzegorz Hempowicz
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe 

Dziękuję bardzo.
Mam uwagę. W planach była mowa o bezpieczeństwie obrotu żywno-

ścią. Tak się składa, że rynki hurtowe, które działają w Polsce, są ogni-
wem obrotu żywnością i na nich są przestrzegane te wszystkie wymogi. 
Sprawa polega na czym innym. W prawie polskim nie ma ani definicji, 
ani numeru PKD przypisanego do rynków hurtowych, co sprawia, że 
jesteśmy traktowani jako kamienicznicy, ci, którzy żyją tylko z czynszu 
i nikt nie myśli o tym ani nie wie, jakie inne role spełniają rynki hurtowe, 
Moja propozycja jest taka, żeby w tym dziale dotyczącym obszarów wiej-
skich i dziale dotyczącym bezpieczeństwa obrotu żywnością uwzględnić 
również istnienie u nas rynków hurtowych. Tym bardziej że te najwięk-
sze, zbudowane za nasze pieniądze, mają zostać sprywatyzowane, czytaj: 
sprzedane za granicą. Co jest dla mnie skandalem! Dziękuję.

Senator Jerzy Chróścikowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dziękuję.
Pan Gabriel Janowski. 
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Gabriel Janowski
Były minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej 
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. 

Szanowni Państwo!
Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą konferencję. Jest bardzo pouczająca, 

interesująca, ale jednocześnie budzi we mnie pewien smutek i gorycz, 
ale o tym nie będę mówił. Chciałbym się tylko odnieść do wypowiedzi 
naszego kolegi z COLDIRETTI, ze Związku Rolników Włoskich, z którym 
jako szef związku miałem bardzo bliskie stosunki, a który ujął rzecz bardzo 
zwięźle i jednoznacznie. Otóż powiedział: krótkie łańcuchy produkcyjne 
i rolnicy są obecni od początku do końca i wieńczą niejako ten łańcuch 
własnym zyskiem i są wtedy partnerem, a nie wyciągają ręki po jałmużnę. 

Szanowni Państwo!
Dokładnie tak to formułowałem również jako szef związku, a później 

minister, dodając, że ten łańcuch produkcyjny powinien być zwieńczo-
ny żywnością najwyższej jakości. Oczywiście sprawy udziałów, sprawy 
własnościowe w tym się mieszczą. I co usłyszałem na posiedzeniu Rady 
Ministrów, kiedy prezentowałem program „Szanse dla wsi i rolnictwa”, 
a między innymi, przepraszam za zwięzłość, ten łańcuch był takim zwień-
czeniem czy głównym elementem. Otóż usłyszałem od wicepremiera 
rządu:  „Chłop (zapamiętajcie to chłopi!) jest od orania i siania, a nie od 
handlowania”. To znaczy, wam szpadelek, a nam handelek. To jest pa-
radoks, że po dwudziestu latach, bo mówiłem to w 1992 roku, sytuacja 
jest niezmienna. Więcej. Nie tylko w Polsce, ale i w Europie weszliśmy 
w paradoksalne rozwiązania biurokratyczne, które budzą sprzeciw u ludzi 
średnio inteligentnych, nie mówiąc już o wyższej inteligencji.

Greening. Przecież to jest sztuczne podejście do tak zwanego zapotrze-
bowania zblazowanej zachodniej opinii publicznej. I nam, krajom, które 
są superzielone, mamy niezniszczoną glebę, mamy niezbyt uprzemysło-
wione, skoncentrowane gospodarstwa, narzuca się normy z komunizmu, 
a dzisiaj z Brukseli wzięte! Przepraszam, to uwłacza mojej godności jako 
rolnika, obywatela, byłego posła czy senatora.

Panowie tam w Brukseli i tu w Warszawie, zapukajcie nareszcie do 
swoich główek i powiedzcie: Dość tych bzdur. Bo polityka wspólna 
powinna sprowadzać się do jak najkrótszych rozwiązań. Jasnych, zro-
zumiałych rozwiązań finansowych i organizacyjnych. Z poszanowaniem 
rodzimej tradycji rolnej, która jest ważnym elementem kultury narodowej, 
a co za tym idzie, naszej cywilizacji europejskiej. Dziękuję.
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Senator Jerzy Chróścikowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dziękuję.
Muszę Gabrielowi pogratulować, bo to jest chyba jego najkrótsze 

wystąpienie, które słyszałem, a najbardziej cenne.
Dziękuję.
Europoseł pan Czesław Siekierski. 

Czesław Siekierski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Zacznę od budżetu, bo pierwszoplanowy jest budżet i budżet na 
rolnictwo, jak powiedział dyrektor Plewa, jest sformułowany według 
założeń 2013 r. A w budżecie tym nie ma uwzględnionych zobowiązań 
akcesyjnych, które byśmy chcieli, o które walczymy. Stąd problem, aby 
podnieść dopłaty dla tych krajów, które przystąpiły do Unii. Trzeba po 
prostu zdjąć część dopłat starym krajom członkowskim. I oczywiście 
sytuacja jest niezręczna, bo stare kraje członkowskie, ich przedstawiciele 
mówią, że z chęcią byśmy wam podwyższyli te dopłaty, bo one się 
wam należą, są wam niezbędne, ale jak powiemy swoim rolnikom, że 
mamy obniżyć dopłaty u nas. Tak że to jest problem budżetu, który jest 
budżetem okresu takiego, jaki jest. Jak często podnosiłem ten problem 
na szczeblu komisji, to koledzy z innych krajów pytali: a czy ty czasami 
nie wiesz, z którego kraju jest komisarz od budżetu i kto przygoto-
wywał budżet? Oczywiście Polska uzyskała istotny wzrost w obszarze 
Polityki Spójności. Stąd w tych działaniach, które są często podnoszone, 
musimy część środków w przyszłości przesunąć z drugiego filaru do 
pierwszego, a drugi filar wzmocnić środkami z Polityki Spójności. Bo 
kiedy my mówimy o pierwszym filarze, to jednocześnie z drugiej stro-
ny słyszymy: jak chcecie wyrównywać pierwszy filar, to rozmawiajmy 
także o drugim filarze. Bo drugi filar w Polsce czy w nowych krajach 
członkowskich jest najwyższy i dalej on jest w tej prognozie finansowej 
utrzymany na tym wyższym poziomie niż dotychczas. A więc to jest 
problem, jak to rozwiązać ze strony politycznej, bo oczywiście można 
mówić o poprawności prawnej, o różnicach, ale zasadniczy problem 
jest w tym, że my się nie musimy porównywać i nie możemy z Grecją, 
z południową Hiszpanią, tylko musimy się porównywać z Niemcami 
i porównywać się w tych samych rodzajach produkcji. Bo z Niemcami 
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się musimy porównywać w zbożu, w mleku, z Danią w trzodzie, z Ho-
landią w warzywach, a nie porównywać się gdzieś tam z winoroślami 
czy z oliwkami, które rosną w Grecji w określonych warunkach i tak 
dalej. A więc to jest ten pierwszy punkt. Bo to jest problem budżetu. 
I tu oczywiście słuszne jest to, co mówi pan poseł Jurgiel, że musimy 
patrzeć całościowo, dlatego że w tej chwili w Polityce Spójności bardzo 
mocno nam wyrasta polityka miejska, nawet departament do spraw 
polityki regionalnej będzie się nazywał do spraw polityki regionalnej 
miejskiej, a więc jest obawa, że tam będzie mniej miejsca na rozwój 
obszarów wiejskich, a rozwój obszarów miejskich musi być elementem 
działań rozwoju regionalnego, a więc tego obszaru, który jest u mar-
szałków województwa, bo środki, które są w drugim filarze, muszą być 
przeznaczone na inne obszary związane z rolnictwem: z melioracjami, 
z inwestycjami, ze środkami na rozwój, no i wreszcie tam też są te pro-
gramy rolno-środowiskowe. Powiedzmy sobie szczerze, że programy 
rolno-środowiskowe musimy zmienić, bo – nie chcę nikogo obrazić 
– część osób, która korzysta z programów rolno-środowiskowych, to 
są lenie i cwaniaki. I na to też zgody być nie może i będzie się bardzo 
skrupulatnie  obserwować w tej chwili, jak są wydatkowane środki 
unijne, bo jest wiele zastrzeżeń w tym zakresie.

Problem zazielenienia. Myślę, że generalnie jest taki duży nacisk 
opinii i różnych związków rolniczych, ale także różnych ekspertów, 
że tutaj jest pewne zbliżenie poglądów. Komisja Europejska po cichu 
to akceptuje czy wręcz nawet podsuwa niektóre pomysły, tak że ten 
bardzo taki drastyczny program zazielenienia, który został sformuło-
wany przez Komisję Europejską, będzie ucywilizowany. Myślę, że nie 
ma tu co mówić o szczegółach, ale na pewno to nie będzie dotyczyło 
polskiego rolnictwa. Przy naszym rozdrobnieniu to będzie dotyczyło 
tylko niedużej grupy gospodarstw. 

Dalej jest problem gospodarstw małych rolników. Jeśli idzie o małe 
gospodarstwa, musimy sobie coś powiedzieć: czy mamy finansować 
konkurencyjność, bo to jest problem zasadniczy. Dlatego trzeba pogodzić 
jednych i drugich. Bo małe gospodarstwa są pewnym dobrodziejstwem, 
ale duże także i ja podzielam pogląd pana, który mówił, że jeśli duże 
gospodarstwa zatrudniają ileś osób, to za te zatrudnione osoby muszą 
otrzymać dodatkowe wsparcie, że to ma nie być w tym limicie, który 
jest. Tu nie ma jednolitych rozwiązań. Oczywiście można powiedzieć, 
że można było wynegocjować tak czy inaczej, ale w pewnym momencie 
karty są rozdane, jest określona propozycja. 
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I na koniec jedna uwaga. Mamy określoną sytuację, ale w tej chwili na 
szczęście są dobre zespoły analityczne w ministerstwie – obecna  tu pani 
Krzyżanowska, Czapla, inni – bo potrzebne są analizy, co wynika z tych 
propozycji poprawek, które zostały zgłoszone. W jakim kierunku musimy 
iść? Nowy minister musi zacząć to prezentować od 20 sierpnia, bo ten okres 
możemy poświęcić na analizy, a premier niech się zajmie budżetem ogólnym. 
Kto jak kto, ale Polska ma się prawo upomnieć o utrzymanie tego budżetu 
z wielu względów. Dziękuję.

Senator Jerzy Chróścikowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jeszcze jeden głos, pana Tomasz Świtki, bo chcemy uzyskać jeszcze odpo-
wiedzi od pana dyrektora na wiele tych pytań i myślę, że jeszcze od Paola.

Tomasz Świtka
Członek Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych  
„Solidarność”

Oddajemy coraz większe tereny chociażby pod program „Natura 
2000”. Tam mieszkają mieszkańcy i przeważnie rolnicy. Mają bardzo 
duże przez to trudności, bo chodzi o inwestowanie, o to, żeby móc 
z tymi terenami współpracować, a nikt tak dobrze nie żyje z przyrodą 
przecież jak rolnik. I kiedy dochodzi do ustalenia chociażby z wojewodą 
czy z marszałkiem, wójtem, z Sanepidem, to jakoś to idzie, chociaż to 
trwa lata. Z ekologami nie da się porozumieć, bo ważniejsze są bobry, 
żabki czy kormorany. Jestem tak jakby ze styku trzech województw – 
z mazowieckiego, świętokrzyskiego i łódzkiego – mieszkamy prze rzekę 
z panem marszałkiem. W tej chwili ten region się wyludnia, a według 
statystyk GUS za dwanaście lat będzie tam 30% ludzi mniej. Są zamy-
kane ostatnie wiejskie małe szkoły. Zostaną tylko te w gminie. Jeżeli 
nie zrobimy i nie ułatwimy tym mieszkańcom bycia na tym terenie, 
to nasza Polska się wyludni. Nie jestem przeciwnikiem „Natury 2000”, 
na niej można zarobić, ale trzeba ułatwić ludziom inwestowanie, bo 
ci ludzie pracują już nawet nie w Polsce, ale w Europie i przywożą 
pieniądze, są na wakacje, są na święta. Chcą wrócić, ale nie może być 
tak, że ta natura jest ważniejsza, a rolnik naprawdę wie, jak z naturą 
współżyć, bo żyje z nią od tysiąca lat.
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Senator Jerzy Chróścikowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dziękuję.
Proszę państwa, daję teraz możliwość odpowiedzi panu dyrektorowi 

Plewie.

Jerzy Plewa
Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej 
do spraw Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Komisji Europejskiej

Dziękuję bardzo.
Dziękuję za pytania, za dyskusję. Chociaż chcę powiedzieć, że 

odniosę się tylko do tych kwestii, które są związane z problematyką 
proponowanej reformy, bo duża część debaty dotyczyła wewnętrz-
nych spraw politycznych w Polsce, których komisja z definicji nie 
komentuje.

Rozpocznę od grupy pytań, które tak naprawdę są tylko pozornymi 
pytaniami, fikcyjnymi, a wynikają z daleko idących nieporozumień. Nie 
wiem, czy tak jest, mimo to że tak często dyskutujemy, ale jest cały czas 
taki problem.

Otóż pan Sikora powiedział, że została podpisana umowa z MERCO-
SUR. Proszę państwa, nie ma umowy z MERCOSUR i negocjacje są tak 
trudne, że prawdopodobnie przez najbliższy okres tej umowy nie bę-
dzie, więc nie ma tego pytania. Nie ma umowy z MERCOSUR i nie było, 
która by powodowała zagrożenie dla jakiegokolwiek sektora polskiego 
rolnictwa. Negocjacje rozpoczęły się w 2006 r., później były przerwane, 
znowu zostały wznowione i nadal jej nie ma. Natomiast umowa z Ukrainą 
została wynegocjowana i na razie została tylko parafowana na poziomie 
negocjatorów i jak dotychczas nie ma dalszego ciągu ze względu również 
na komplikacje polityczne w tym kraju.

Chce powiedzieć á propos spraw handlowych, bo pojawiło się na-
stępne pytanie fikcyjne, na które nie powinienem odpowiadać. Mam 
na myśli import toksycznej soi. Jeśli ktoś importuje toksyczną soję do 
Polski, to popełnia przestępstwo. Jak pani ma taką wiedzę, to należało-
by to zgłosić odpowiednim władzom, dlatego że mnie nic na taki temat 
nie wiadomo. Poza tym jeśli chodzi o import soi. Jest on dokonywany 
przez podmioty gospodarcze. Jak rozumiem, dla podmiotów importu-
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jących soję, która spełnia wymagania Unii Europejskiej, bo takie same 
obowiązują w Polsce, to musi być prawdopodobnie opłacalne.

Á propos handlu. Polska przed przystąpieniem do Unii miała ujemne 
saldo handlowe. Pan poseł Janowski bardzo często na to zwracał uwagę, 
również chciał to saldo bardzo mocno poprawić. Po przystąpieniu do 
Unii Europejskiej Polska ma nadwyżkę handlową w handlu żywnością 
zarówno z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, jak i globalnie, 
i to olbrzymią nadwyżkę. Tutaj są osoby z Ministerstwa Rolnictwa, które 
mogą podać aktualne liczby. Również Unia Europejska, która produkuje 
żywność, importuje i eksportuje, ma dodatnie saldo handlowe za ostatnie 
lata w handlu żywnością. Nie jest tak, że można zamknąć granicę przed 
napływem żywności i można bezkarnie eksportować, bo wiadomo, że 
handel działa w dwie strony i partnerzy zrobią to samo. I nie wiem, czy 
ci, którzy to postulują, byliby zadowoleni, bo wiemy, co się dzieje wtedy, 
jeśli zamykany jest eksport polskiej żywności czy unijnej żywności na 
jakieś rynki. Wiemy, jaki jest wówczas skutek dla polskich producentów. 
Zatem trzeba zawsze widzieć dwie strony medalu i rozmawiać o faktach. 
Nie można pewnych rzeczy przemilczać i wybiórczo traktować faktów. 

Kolejne pytanie, które wynika chyba z daleko idącego nieporozumie-
nia, że komisja utrudnia stosowanie funduszy kryzysowych w Polsce. Jest 
wręcz odwrotnie. W propozycji, którą komisja przedstawiła, a której do 
końca nie miałem możliwości szczegółowo przedstawić ze względu na 
czas, jest propozycja, że w drugim filarze można będzie – to jest opcjo-
nalne, czyli każdy kraj może zdecydować, czy chce, czy nie – zastoso-
wać środki z funduszu wspólnotowego, które będą współfinansowane 
właśnie na wsparcie rolników w sytuacjach kryzysowych, jeśli będą mieli 
obniżone dochody przynajmniej o 30% lub jeśli uprawy spadną o 30%. 
Czyli na pytanie, czy komisja mogłaby nie narzucać, powiem, że komi-
sja nie narzuca, komisja pomaga. Komisja. To państwa członkowskie 
uchwalają te rozwiązania, tak że jest dużo nieporozumień i obaw, które 
wynikają z niezrozumienia istniejących faktów, ale cieszę się, że pewne 
fakty można wyjaśnić.

Są też poważne sprawy, bardzo dużego kalibru i muszę powiedzieć, 
że tu odpowiedź jest dużo trudniejsza.

Jeszcze jedno pytanie dotyczące pozycji pomiędzy komisarzami, które 
podniósł pan minister Biliński. Chcę tylko bardzo krótko powiedzieć, że 
propozycja finansowa Komisji Europejskiej jest kolegialna. Nie jest tak, 
że jeden komisarz zgłasza propozycje. Propozycja z czerwca ubiegłego 
roku została zgłoszona kolegialnie przez wszystkich członków Komisji 



83

Europejskiej, w której jest i polski komisarz, i rumuński, i każdy kraj ma 
swojego komisarza.

Jeśli chodzi o inne kwestie, WTO i tak dalej. WTO ma obecnie ponad 
stu sześćdziesięciu członków, bodajże sto sześćdziesiąt siedem państw 
członkowskich. Żeby zmienić te rozwiązania, trzeba mieć zgodę i rene-
gocjować porozumienia z tymi wszystkimi państwami. Tutaj tylko chcę 
zwrócić uwagę na kolejne fakty. W sprawach handlowych już powiedzia-
łem, trzeba patrzeć z punktu widzenia przepływów w obydwie strony. 
Chce powiedzieć, że z wielką uwagą wysłuchałem głosów krytycznych 
dotyczących greeningu. Te głosy są znane, te głosy nie są lekceważone. 
Mówił o tym pan poseł Siekierski i również inne osoby. Trwają nadal 
prace i w radzie, i w komisji, ponieważ jest to rozwiązanie, które ma 
na celu długookresowe wzmocnienie konkurencyjności i zrównoważo-
nego rozwoju rolnictwa. W niektórych rejonach Polski ono nie będzie 
miało specjalnie dużego znaczenia. Na przykład wiadomo, że tam, gdzie 
są gospodarstwa rozdrobnione, będą one zwolnione z greeningu. Jest 
pytanie, bo jest debata. Jest propozycja komisji, która mówi, od jakiego 
limitu te gospodarstwa powinny być zwolnione i jest propozycja w ra-
porcie parlamentu, która idzie dużo dalej i która zakłada, żeby jeszcze 
wyższy pułap zastosować i zwolnienie tych gospodarstw w takim ukła-
dzie by objęło tylko niewielki procent polskich gospodarstw. Mówię: 
w takim wypadku dlatego, że do tej pory to są tylko propozycje, które 
są dyskutowane. Komisja zdaje sobie sprawę z tego, że jest problem 
z greeningiem, że nie wszystkie jego elementy są na tym etapie akcep-
towane przez partnerów społecznych, i państwa głos jest bardzo ważny, 
państwa członkowskie i Parlament Europejski. I nad tym w tym zakresie 
trwają bardzo poważne prace.

Chcę również powiedzieć, że z uwagą wysłuchałem głosów dotyczą-
cych tego, żeby wzmocnić ten krótki łańcuch produkcyjny. Również pan 
minister Janowski o tym wspominał. Otóż w propozycji komisji dotyczącej 
rozwoju obszarów wiejskich jest możliwość zastosowania podprogramów 
i tam można zastosować program – krótki łańcuch żywnościowy. Między 
innymi zastosowanie takiego programu spowoduje, że jeśli kraj wybie-
rze sobie takie rozwiązanie, to będzie mógł mieć podwyższony stopień 
finansowania z budżetu unijnego. To są konkretne rozwiązania, które 
już są. My często krytykujemy to, o czym naprawdę nie wiemy. W po-
lityce jakości jest oddzielny pakiet. To nie jest związane z propozycją 
reformy. Jest oddzielny pakiet Quality Packet, czyli pakiet jakościowy, 
który niedawno został uzgodniony politycznie. Miałem okazję zarówno 
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z Parlamentem Europejskim, jak i z radą negocjować ten pakiet, który 
obejmuje między innymi właśnie możliwość wprowadzenia w przyszłości 
tych różnego rodzaju nowych schematów jakościowych. Na przykład 
produkty górskie. Na przykład produkty, które będą lokalne. Ten pa-
kiet został w ramach tych trzech instytucji: parlamentu, komisji i Rady 
Europejskiej, uzgodniony dwa tygodnie temu. To jest dobra wiadomość. 
Ona nie jest związana akurat z samą reformą, ale jest już uzgodniona. 
I polska prezydencja rozpoczęła bardzo poważną debatę i wniosła ol-
brzymi wkład w to, żeby osiągnąć końcowe rozwiązanie, które zapadło 
podczas prezydencji duńskiej, ale prezydencja duńska również przyznała 
tutaj wielką rolę polskiej prezydencji. Jest jeszcze wiele innych spraw, 
ale nie chciałbym zbytnio przeciągać.

Chcę jeszcze tylko powiedzieć, że wiele kwestii dotyczy rozwiązań, 
które są polsko-polskie i myślę, że państwo będziecie dalej toczyli tę 
dyskusję. Chcę zwrócić uwagę, że mimo iż niektórych pytań, odbiega-
jących daleko od nurtu debaty politycznej i reformy Wspólnej Polityki 
Rolnej, z uwagą wysłuchałem. Nie lekceważymy tych pytań, ale jesteśmy 
w takim etapie reformy, gdzie jeszcze pewne zmiany są możliwe, ale 
to zależy od trzech instytucji, a komisja ma wesprzeć te procesy, aby 
rozwiązanie, które będzie ostatecznie osiągnięte, mogło być zaakcepto-
wane przez wszystkie instytucje, które są w to zaangażowane, i również 
żeby brało pod uwagę opinię partnerów społecznych. To tyle. Dziękuję 
bardzo za zaproszenie, dziękuję za uwagę.

Senator Jerzy Chróścikowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu Paolo Magaraggia. 

Paolo Magaraggia
Dyrektor do Spraw Rynków Rolnych w Unii Europejskiej  
COLDIRETTI – Konfederacja Włoskich Rolników 

Dziękuję. Chcę przede wszystkim odpowiedzieć na dwa pytania. 
Pierwsze dotyczyło faktu, czy my jako kraj będziemy mogli zaakcepto-
wać poziom pomocy dla Polski. Przy tej okazji pragnę przeprosić, jeśli 
wcześniej nie dość jasno się wyraziłem albo przemawiałem zbyt szybko. 
I za to przepraszam również tłumaczy i dziękuję im za ich cierpliwość. 
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Jednak omawiając temat redystrybucji płatności bezpośrednich pomiędzy 
państwami członkowskimi wyraźnie powiedziałem, że zgadzamy się 
z koniecznością wdrożenia redystrybucji pomocy pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz że należy zapewnić sprawiedliwe i równe traktowa-
nie wszystkich rolników, uwzględniając różne uwarunkowania. Te różne 
uwarunkowania według nas przemawiają za uwzględnieniem kryteriów 
odmiennych niż te, które uwzględniła komisja. Czyli kryteriów takich jak 
zatrudnienie w rolnictwie, wielkość inwestycji, koszty produkcji. Według 
nas bowiem redystrybucja winna uwzględniać takie kryteria. Jak mó-
wiłem wcześniej, nie dzielimy rolników na pierwszo- i drugoligowych. 
Czyli jeżeli rolnik z Polski zatrudnia pewną liczbę pracowników, ponosi 
określone nakłady na inwestycje, ma prawo otrzymać taką samą pomoc 
jak rolnik włoski zatrudniający taką samą liczbę pracowników i dokonu-
jący inwestycji w równej wysokości. Tak więc według nas czynnikiem 
różnicującym redystrybucję są te właśnie kryteria. Ponadto w tym kon-
tekście pragnę podkreślić, że w fazie podziału środków na 800 milionów 
euro podlegających redystrybucji same Włochy płacą 30%. A to nie jest 
sprawiedliwe. Zatem również inne państwa członkowskie powinny brać 
udział w redystrybucji w takim samym wymiarze, a nie tylko Włochy. 
Włochy chcą płacić, ale chcą płacić tak samo jak pozostałe państwa 
członkowskie, które otrzymują wyższą pomoc. To powinno być jasne. 

Co do drugiego pytania, to dotyczy ono łańcucha dostaw. Łańcuch 
produkcji zarządzany jest przez rolników, a projekt, który COLDIRETTI 
zainicjowała w 2009 r., stanowił przede wszystkim odpowiedź na kra-
dzież,  której włoskie rolnictwo padło ofiarą w ostatnich latach. Głów-
nie mowa tutaj o kradzieży wartości, jako że widzieliśmy, iż zbyt długi 
łańcuch jest mało wydajny i traci na wartości ze szkodą dla rolników. 
We Włoszech zaledwie 17 centów na każde wydane jedno euro idzie 
do kieszeni rolników. Widzimy tutaj wielką niesprawiedliwość. Dlatego 
chcemy odzyskać tę część wartości dodanej, którą inne sektory zara-
biają kosztem rolników. I w tym kontekście przybliżyliśmy nasz projekt 
konsumentom i znaleźliśmy wielkiego sojusznika. Konsumenci poparli 
nasz projekt, tak jak poparli pozarządowy projekt ustawy. Jest to usta-
wa opracowana w naszym kraju z myślą o stworzeniu łańcucha dostaw 
żywności zarządzanego wyłącznie przez rolników. I tutaj chcemy również 
podziękować Komisji Europejskiej, że w ramach projektu i w ramach 
planów rozwoju obszarów wiejskich wprowadziła w życie środki, które 
mogą być stosowane jako środki wspierające funkcjonowanie krótkich 
łańcuchów dostaw. Niemniej jednak chciałem powiedzieć państwu jedną 
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rzecz, która jest bardzo ważna: nie spodziewajcie się, że wsparcie przyj-
dzie tylko ze strony Unii Europejskiej, musi istnieć jakaś siła społeczna, 
żeby zapoczątkować od podstaw ten proces, tak jak zrobiliśmy to we 
Włoszech. Dziękuję.

Senator Jerzy Chróścikowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dziękuję bardzo za udzielone odpowiedzi. Myślę, że wyjaśniły one 
wiele wątpliwości. Jeszcze jeden głos, pani dyrektor, żeby nie było, że 
rząd nie miał możliwości odpowiedzenia.

Zofia Krzyżanowska
Radca Generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Dziękuję bardzo.
Chciałabym powiedzieć, że wszystkie głosy, które dotyczą nie tylko 

Wspólnej Polityki Rolnej, ale też spraw bieżących, bardzo dokładnie 
zanotowałam. Nie ma czasu, żeby je wszystkie kolejno rozwijać, ale 
przekażę je kierownictwu w resorcie, bo one dotyczą zarówno spraw 
przyszłych, takich jak pan tutaj wspomniał, sprawy obrotu ziemią po 
2016 roku. Oczywiście tutaj przypomnę tylko te swobody traktatowe, że 
Unia Europejska jest wspólnotą gospodarczą, gdzie jest nieograniczony 
przepływ ludzi, kapitału i ziemi. I derogacje, które były wynegocjowane, 
dotyczyły zarówno rynku pracy, jak i rynku obrotu ziemią. One w któ-
rymś momencie się kończą i to jest to, co wynika, tak jak powiedziałam, 
z tych traktatowych ustaleń. Również były pytania szczegółowe doty-
czące sektorów wrażliwych typu chmiel i zazielenienia. Ubiegamy się 
o to, żeby plantacje wieloletnie, sady, chmielniki nie były objęte tym 
zobowiązaniem. Byłoby bardzo trudne w tego typu plantacjach wpro-
wadzać obowiązek wyłączeń i zazielenienia. I jeszcze sprawa dotycząca 
cappingu, czyli było pytanie dotyczące tego, co związane ze Wspólną 
Polityką Rolną, na ile płatności bezpośrednie w dużych gospodarstwach 
będą zmniejszane. To jest propozycja Komisji Europejskiej. Bardzo róż-
nie podchodzą do tego różne państwa członkowskie. Pan podkreślił, że 
zatrudnia. Wobec tego wszystkie koszty związane z zatrudnianiem ludzi 
są odłączone, czyli wyeliminowane, albo uwzględniane i gospodarstwa 
duże, które dają zatrudnienie, miejsca pracy, nie będą objęte wtedy taki-
mi redukcjami, jeśli chodzi o płatności bezpośrednie. Natomiast tak jak 
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powiedziałam, dyskusja nie jest zakończona i trudno dziś przewidzieć, 
czy rzeczywiście ten instrument wejdzie w takiej postaci, czy nie, ale 
tam nadal jest on jeszcze na stole negocjacyjnym jako ważny parametr, 
zwłaszcza dla niektórych krajów, które mają sektor gospodarstw dużych 
bardzo rozbudowany. 

I pytanie dotyczące wzmocnienia producentów rolnych. Bo różnie tu 
rozumiemy te krótkie łańcuchy. Chodzi generalnie o to, żeby dać więk-
sze wsparcie najsłabszemu ogniwu, którym są producenci rolni, wobec 
przetwórców i detalu. I to już w tej chwili zaczynamy robić w obecnym 
programie rozwoju obszarów wiejskich i ten kierunek będzie bardziej 
wspierany w następnym okresie, tak żeby dać większe wsparcie dla 
wspólnych działań, ale te wspólne działania muszą się w wielu obszarach 
pojawiać. Już nawet obecnie przy przyznawaniu środków dajmy priorytet 
działaniom wspólnym i nadal będziemy to realizować. Dziękuję bardzo.

Senator Jerzy Chróścikowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dziękuję bardzo pani minister. Dziękuję wszystkim, którzy chcieli 
zabrać głos. I tym, co pytali, i szczególnie tym, którzy wygłosili prelekcję 
i udzielili odpowiedzi. Może czasami były dość radykalne pytania, może 
czasami kontrowersyjne, ale debata na tym polega, że trzeba wymieniać 
poglądy i trzeba te poglądy uwzględniać i wyciągać z tego wnioski.

Dziękując wszystkim za uczestnictwo w konferencji, dziękuję również 
naszemu biuru, które ją przygotowało. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, 
którzy zechcieli wziąć udział w naszym panelu. 

Opracowano na podstawie nieautoryzowanego stenogramu konferencji.





 

 
MATERIAŁY
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2

Struktura prezentacji

1. Reforma WPR

2. Główne wyzwania i cele

3. Propozycje Komisji 

4. Proces decyzyjny z 
pozostałymi instytucjami UE 

Agriculture 
and Rural 
Development

Wspólna Polityka Rolna
2014-2020

Propozycje ustawodawcze Komisji

DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Komisja Europejska
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Etapy reformy WPR
Debata publiczna

18 listopada 2010 r.

12 października 2011 r.

12 kwietnia – 11 czerwca 2010 r.

19-20 lipca 2010 r.

23 listopada 2010 r. –
25 stycznia 2011 r.

29 czerwca 2011 r.

Konferencja podsumowująca

Propozycje ustawodawcze dot. WPR do 2020 r.

Komunikat Komisji

Konsultacje w sprawie oceny skutków regulacji

Propozycje Komisji w sprawie budżetu 2014-2020

Debata w Parlamencie Europejskim i Radzie

Zatwierdzenie rozporządzeń i akty wykonawcze

Wnioski ustawodawcze składane są wraz z oceną skutków regulacji, która 
zawiera ocenę alternatywnych scenariuszy reform danej polityki na podstawie 

oceny ilościowej i jakościowej
zawiera ocenę alternatywnych scenariuszy reform danej polityki na podstawie 

2011-2013

3

1. Reforma WPR
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6

Wydatki WPR (1980-2020)

Source: DG Agriculture and Rural Development.
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5
5

Finansowanie WPR

W propozycjach budżetowych UE na okres 2014-2020 przewidziano utrzymanie 
nominalnej kwoty wydatków na WPR na poziomie z 2013 r.

- Filar I – Płatności bezpośrednie i wydatki rynkowe
- Filar II – Rozwój obszarów wiejskich

Ogółem filar I i II

- Bezpieczeństwo żywności
- Osoby najbardziej potrzebujące
- Rezerwa na wypadek kryzysu w sektorze rolnictwa
- Europejski fundusz dostosowania do globalizacji
- Badania i innowacja w dziedzinie bezpieczeństwa 
żywnościowego, 
biogospodarki oraz zrównoważonego rolnictwa

Fundusze dodatkowe ogółem

Kwoty zaproponowane w budżecie na lata 2014-2020 
ogółem

317.2
101.2
418.4

2.5
2.8
3.9

Do 2.8

5.1

Do 17.1

Do 435,5

Wszystkie kwoty w cenach bieżących
/ mld €
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Wyzwania dla rolnictwa UE

Ochrona środowiska 

Gospodarka Gospodarka 

Gospodarka
• Bezpieczeństwo żywnościowe
• Wahania cen
• Kryzys gospodarczy

Ochrona środowiska
• Gazy cieplarniane
• Gorsze warunki glebowe
• Jakość wody i powietrza
• Siedliska i różnorodność 

biologiczna
Spójność terytorialna

• Aktywizacja obszarów wiejskich
• Zróżnicowanie rolnictwa w UE

Spójność terytorialna

7

2. Główne wyzwania i cele
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10

Zmiany klimatyczne
- potencjalne skutki dla unijnego rolnictwa

Zagrożenie powodziowe
Bardziej upalne i suche lata 
Poziom mórz 
Szkodniki, choroby upraw 
Plony
Zdrowie, dobrostan zwierząt

Dostępność wody
Susze, okresy upałów
Zagrożenie erozją gleby
Okres wegetacyjny, plony
Optymalne grunty upraw

Letnie opady deszczu
Burze, powodzie zimą
okresu wegetacyjny, plony
Odpowiedni grunt rolny
Szkodniki, choroby

Opady, powodzie zimą
Letnie opady deszczu 
Susza, deficyt wody 
Zagrożenie erozją gleby
Plony, różnorodność upraw

Źródło: DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w oparciu o sprawozdania EAŚ, JRC, badania 
akademickie

9
9

Tendencje na wybranych rynkach

Źródło: Bank Światowy

(World Bank nominal price indices, 2000=100)
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Nawozy + 163 % Energia + 223 %

Produkty rolne + 50 %
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12
│ 12

Nadal istnieją znaczne 
różnice między regionami

Średnia
2006 - 2007 - 2008
► Likwidacja tych różnic 

nadal pozostaje 
kluczowym celem

PKB na mieszkańca*

*indeks EU27 = 100

<50 75-90 100-125

50-75 90-100 >125

© EuroGeographics Association for the administrative boundaries 










Wyspy 
Kanaryjskie

Gujana

Réunion

Gwadelupa/
Martynika

Madera

Azory

Malta

11
11

Zatrudnienie w rolnictwie
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14

Wyzwania Cele strategiczne

Gospodarka Gospodarka 

Spójność terytorialnaSpójność terytorialna

Cele operacyjne

Trwałość
Ekologiczna

Podniesienie 
konkurencyjności

Większa 
skuteczność

Komunikat Komisji - WPR do 2020 r. Propozycje ustawodawczePropozycje ustawodawcze

Europa 2020

Uproszczenie

Zrównoważony 
rozwój terytorialnyrozwój terytorialny

Ochrona środowiska 

Produkcja 
żywności

Zrównoważone 
gospodarowanie 

zasobami naturalnymi

13
13

Wyzwania

Europa 2020

Cele strategiczne

Uproszczenie

Gospodarka Gospodarka 

Zrównoważony 
rozwój terytorialnyrozwój terytorialny

Produkcja 
żywności

Odpowiednie, stabilne dochody
Podniesienie konkurencyjności 

rolników i ich pozycji w 
łańcuchu żywnościowym 

Wsparcie obszarów o 
niekorzystnych warunkach 
naturalnych

• Dobra społeczne
• „Zielony” rozwój poprzez 

innowacje
• Zmiany klimatyczne –

adaptacja i łagodzenie

• Aktywizacja obszarów wiejskich 
i wzrost zatrudnienia

• Dywersyfikacja
• Stworzenie warunków dla 

różnorodności społecznej i 
strukturalnej na obszarach 
wiejskich 

Zrównoważone 
gospodarowanie 

zasobami naturalnymi
gospodarowanie 

zasobami naturalnymi

Ochrona środowiska 

Spójność terytorialna
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3. Propozycje Komisji

15
15

Instrumenty WPR - ogółemTrwałość
Ekologiczna

Podniesienie 
konkurencyjności

Większa 
skuteczność

• Nowa pro-ekologiczna 
płatność w ramach filaru I

• Rozszerzenie zasady 
wzajemnej zgodności o 
zmiany klimatyczne

• Dwa priorytety dot. ochrony 
środowiska w PROW

• Badania, innowacyjność 
oraz transfer wiedzy i 
modernizacja systemu 
doradztwa rolniczego

•

• Orientacja rynkowa 

• Mechanizm kryzysowy i 
narzędzia zarządzania 
ryzykiem 

• Poprawa pozycji rolników 
w łańcuchu żywnościowym 

• Badania, innowacyjność 
oraz transfer wiedzy i 
modernizacja systemu 
doradztwa rolniczego

• Nowy system płatności 
bezpośrednich

• Wspólne ramy strategiczne 
dla funduszy UE 

• Redystrybucja płatności 
wewnątrz i pomiędzy 
państwami

• Redystrybucja środków na 
PROW

• Uproszczenie

Filar I Filar II
Elastyczność

Nowa pro Nowy system płatności 
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System płatności podstawowych

Płatności pro-ekologiczne
• Dywersyfikacja upraw
• Trwałe użytki zielone
• Obszary ekologiczne

• 30 % koperty

Platnosc dla młodych rolników
• Rozpoczynający działalność
• < 40 lat

• Przez okres 5 lat
• Do 2% koperty

Płatność dla drobnych 
producentów rolnych

• Uproszczenie 
wniosków i kontroli

• Ryczałt, określony 
przez państwa w 
ramach ogólnych 
wytycznych

• Od 2014 r. 

• Do 10 % koperty

Wsparcie powiązane z 
produkcją

• Wiele sektorów
• 5% do 10% koperty

Wsparcie obszarów  o 
ograniczeniach naturalnych
• Dla zdefiniowanych 

regionów
• Do 5 % koperty

Degresywność i górny pułap
(wszystkie płatności z wyjątkiem pro-ekologicznych)(wszystkie płatności z wyjątkiem pro

• Nowe uprawnienia w 2014 r.
• Definicja działalności 

rolniczej
• Aktywny rolnik

• Krajowa lub regionalna 
stawka ryczałtowa za 
kwalifikowalny hektar

• Kryteria krajowe

17
17

Płatności bezpośrednie

LUB

Płatności obowiązkowe
(wszystkie państwa):

– System płatności podstawowych
– Płatności pro-ekologiczne*
– Płatność dla młodych rolników

Uproszczona płatność dla drobnych producentów rolnych
(obowiązkowa dla wszystkich państw, rolnik ma swobodę wyboru)

Płatności dobrowolne
(państwa mogą wybrać):

– Wsparcie powiązane z produkcją
– Wsparcie w obszarach 

występowania utrudnień 
naturalnych

(+)

* Płatność za praktyki rolne o korzystnym wpływie na klimat i środowisko

Zasada wzajemnej zgodności

Ogólny dostęp do systemu doradztwa rolniczego
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Dystrybucja wparcia UE w I i II filarze WPR w wybranych PCz

PCz Pow. kwalifik.
mln ha  (2009)

Pł. bezp. 
€/ha (2017)

PROW €/ha Razem 
€/ha

Polska 14,1 215 131 346

Francja 26,5 296 48 345

Niemcy 16,9 319 82 401

UK 15,9 229 27 256

Irlandia 4,6 271 76 347

Dania 2,7 363 40 403

Hiszpania 21,0 229 61 290

Węgry 5,0 260 116 375

Litwa 2,6 144 96 240

19
19

Redystrybucja płatności – Jedna trzecia różnicy pomiędzy 
obecnym poziomem a 90% średniej UE

* Calculated on the basis of all direct aids on the 
basis of
Council Regulation (EC) No 73/2009, after 
modulation
and phasing-in, except POSEI/SAI and cotton and
potentially eligible area 2009
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Źródło: Komisja Europejska
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (1)

Wspólne ramy strategiczne (CSF)
wspólne cele dla funduszy unijnych odzwierciedlające strategię Europa 2020

Umowy o partnerstwie

dokument krajowy przedstawiający wykorzystanie funduszy w celu realizacji strategii Europa 2020

PROW Inne fundusze
(Regionalny, Społeczny, Spójności i Rybołówstwa)

Programy PROW

Strategia Europa 2020

Wspólne ramy strategiczne

Europa 2020

Umowy o partnerstwie

Włączenie 
społeczne, walka 

z ubóstwem 
i rozwój 

gospodarczy na 
obszarach wiejskich

Wzrost 
konkurencyjności 

i rentowności
gospodarstw

Sprawne
funkcjonowanie 

łańcucha
żywnościowego

i zarządzanie 
ryzykiem

Odnowa, 
wspieranie  
i ochrona 

ekosystemów 
zależnych 

od rolnictwa 
i leśnictwa

Efektywne 
gospodarowanie 

zasobami, 
przejście na
gospodarkę 

niskoemisyjną 
i odporną na zmiany

klimatyczne

Przyspieszony
transfer 
Wiedzy

i innowacyjność Pr
io

ry
te

ty

Innowacyjność, ochrona środowiska i zmiany klimatyczne jako tematy wiodące 

21

Wparcie UE w okresie 2007-2013 dla Polski i wybranych PCz w 
II filarze WPR

PCz Wsparcie UE 2007-2013 
mln €

Wsparcie UE w roku 2013 
mln €

Polska 13.400 1.851

Francja 7.584 1.279

Niemcy 9.080 1.387

UK 4.612 435

Holandia 593 103

Dania 578 106

Hiszpania 8.053 1.284

Węgry 3.860 585

Litwa 1.766 254
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24–24

Działania

Jednolite działanie dot. transferu wiedzy i działań informacyjnych

Inwestycje materialne z wyższym wsparciem dla wspólnych inwestycji i 
inicjatyw zintegrowanych

Rozwój gospodarstw i przedsiębiorczości z rozszerzonym wsparciem dla nisko-
obszarowych i młodych rolników oraz małych przedsiębiorstw

Wsparcie dla tworzenia organizacji producenckich rozszerzone

Wsparcie rolno-środowiskowe i działania klimatyczne: nowy stan wyjściowy, 
elastyczność, wspólne działania

Osobne działanie dla rolnictwa ekologicznego

Nowa delimitacja ONW

Wzmocnienie działanie dot. współpracy o programy pilotażowe, łańcuch 
żywnościowy, promocja lokalna

Nowy pakiet instrumentów zarządzania ryzykiem 

Leader wzmocniony we wszystkich funduszach UE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (3)

23
2323

Jednolite ramy funduszy – uproszczenie i harmonizacja zasad
• Wspólne ramy strategiczne i Umowy o partnerstwie
• Ocena postępu w oparciu o « kamienie milowe » i warunki ex ante

Podejście strategiczne: państwa członkowskie zobowiązane są
• Realizować priorytety UE2020 i PROW …
• …biorąc pod uwagę specyfikę lokalną i regionalną

Przygotowanie programów w oparciu o:
• Cele ilościowe
• Usprawniony zestaw działań zorganizowany w pakietach
• Możliwość tworzenia podprogramów tematycznych

Finansowanie
• Koperty w oparciu o obiektywne kryteria i sytuację obecną
• Współfinansowanie

Wspólny system monitorowania i oceny

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz produktywnego i
zrównoważonego rolnictwa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2)
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Przyszła WPR w skrócie

Innowacyjność, transfer wiedzy, 
zarządzanie ryzykiem, współpraca na 
wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego

Trwałość 
ekologiczna

Podniesienie 
konkurencyjności

Większa 
skuteczność

‘Zielony’ rozwój, wzrost wymogów w
ramach zasady wzajemnej zgodności, 
efektywność wydatkowanych środków, 
badania i innowacje

Skuteczniejszy targeting, 
redystrybucja, Wspólne Ramy 
Strategiczne, uproszczenie.

25
25–25

Przykłady

Instrumenty polityki

• Uproszczony system dla drobnych gospodarstw

Płatności

• Jedna agencja płatnicza 
• Możliwość rozliczania ryczałtowego w niektórych przypadkach w II 

filarze

Kontrole

• Państwa z odpowiednio działającym systemem kontroli i niskim 
współczynnikiem błędu będą mogły obniżyć liczbę kontroli

• Zasada współzależności: redukcja i większa przejrzystość wymogów 
(13 wymogów podstawowych zamiast 18 i 8 zasad dobrej kultury rolnej 
zamiast 15), eliminacja kontroli powtórnych przy drobnych 
niezgodnościach; korzystanie z systemów certyfikacji zmniejszy szanse 
kontroli.

Uproszczenie WPR
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4. Proces decyzyjny z pozostałymi instytucjami UE

27
27

Kontrakty (Porozumienia) Partnerskie CSF – obecny stan 
przygotowań i najbliższa przyszłość

Dla każdego PCz Komisja przygotowała tzw. ‘position paper’ 
prezentujący wstępną ocenę: 

• sytuacji społeczno -ekonomicznej w świetle Strategii EU2020;
• dystansu dzielącego PCz od celów wyznaczonych w Strategii EU 2020;
• stopnia wypełnienia przez PCz specyficznych rekomendacji;
• potencjału do osiągnięcia poszczególnych Priorytetów i Celów 

Tematycznych.

‘Position papers’ przesłane do PCz - Lato 2012;

Na ich podstawie KE będzie dyskutować z PCz wstępną zawartość i 
kluczowe elementy Porozumień Partnerskich – Jesień 2012.
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Dalsze informacje można znaleźć

WPR po 2013
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm

Komunikat KE ‘The CAP towards 2020’
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm

Ocena skutków regulacji tzw. Impact assessment 
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/perspec/cap-2020/index_en.htm

Propozycje legislacyjne
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm

29

Debata pomiędzy instytucjami UE

Komisja

Rada Parlament 
Europejski

Propozycje legislacyjne 
12 październik 2011

Ostateczne porozumienie ws. pakietu legislacyjnego
(przewidziane na 2013 rok)

Opinia Komitetu Regionów
4 maj 2012

Opinia Komitetu Ekonomiczno -Społecznego
25 kwiecień 2012

Opinie Parlamentów PCz UE
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Ogólna ocena
• Cele UE 2020 - jednolite dla  EU-27 –

natomiast alokacje  na płatności  
bezpośrednie - oparte na  „historycznych ”
parametrach

• Propozycja KE jest skomplikowana -
wielopoziomowy system płatności,
zmniejsza spójność i przejrzystość 

• Niezrozumienie dla eliminacji SAPS 
• Inne elementy zachowawcze :

– Brak wyrównania stawek , przedłużony horyzont
– Utrzymanie  płatności  powiązanych z produkcją

WPR 2014 -2020

Polskie stanowisko i postulaty 

Senat RP , 20 lipca,  2012r.
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Zazielenienie – propozycje PL
Jeśli musi to być filar I WPR to:
• Ujednolicona w UE płatność zielona 

(np. 80 EUR/ha)

• Sankcje obejmujące tylko kopertę 30% 
• Uwzględnić gospodarstwa „zielone z definicji”

– małe gospodarstwa,
– rolno-środowiskowe,
– Natura 2000

• EFA - Zmniejszyć wyłączenia gruntów do   3% ,

• kontrolować na poziomie regionalnym 

Zazielenienie WPR
• Konflikt z celem bezpieczeństwo 

żywnościowe, (negatywny wpływ na 
dochody rolników), 

• Odrzucenie możliwości „greeningu”
poprzez  (i) redystrybucję,     (ii) GAEC i C-C

• Zwiększenie kosztów przy niewielkiej  
wartości  dodanej 

• Lepszy byłby filar II dla uzyskania efektów 
środowiskowych 
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Płatności bezpośrednie – inne

• Młody rolnik – jednakowe do  50 ha UR

• Powiązane z produkcją – elastyczność 
dla P.CZ  ( tytoń, wieprzowina )

• Aktywny rolnik – uproszczenie 
niezbędne 

Uproszczenie dla małych 
gospodarstw

Proponujemy:
Zwiększenie wsparcia do 1 500 euro 

/gospod
Powiązanie wsparcia z obszarem 

( nie ryczałt) 
Wejście  do systemu w 2014 i 2015r. 
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Rynki Rolne
Kwestie nadal otwarte :
• Poziom cen referencyjnych 
• Kwoty cukrowe oraz prawa do nasadzeń
• Instrument / fundusz  kryzysowy  na rynkach 

rolnych

Kwestie PL (trudne) 
• Kwoty mleczne 
• Wsparcie dla gr. producentów w I filarze 
• Rozszerzenie siatki bezpieczeństwa 

( wieprzowina) 

Rozwój obszarów wiejskich

• Brak alokacji do P. członkowskich
• ONW – nowe podejście do delimitacji
• Rozszerzenie o przetwórstwo 
• Wsparcie małych gospodarstw  -

restrukturyzacja ( ! 1 50%) 
• Realizacja celów tematycznych ( EU 

2020)               rezultaty
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Dziękuję za uwagę

Podsumowanie
• Postęp prac niewielki : w Radzie  i PE
• Zaznacza się podział na 2 grupy krajów 
• Harmonogram prac się przesuwa 

( budżet) – zagrożenie dla wdrażania 
WPR  

• Czas – nie może wyznaczać  
potrzebnych zmian

• Niezbędne zaangażowanie wszystkich 
instytucji
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Paolo Magaraggia 

Punkt widzenia włoskich rolników: 
stanowisko  

Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti  
[Krajowej Konfederacji Bezpośrednich Producentów Rolnych]  

w nawiązaniu do przyszłości  
Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej 

Założenia ogólne

W odniesieniu do polityki rolnej przewidzianej na rok 2020 polityka 
Unii Europejskiej powinna wspierać centralizację gospodarki rolnej, jak 
również podkreślać strategiczną rolę przedsiębiorstw rolnych w pro-
dukcji żywności, odpowiadając na potrzeby konsumentów dotyczące 
przejrzystości informacji.

Cele WPR powinny być dostosowane do zmieniających się wymogów 
przedsiębiorstw, konsumentów oraz obywateli Unii Europejskiej. Należy 
zwracać szczególną uwagę na rolę, jaką pełnią rolnicy oraz wszystkie 
strony zaangażowane w przemysł rolno-spożywczy, będące producen-
tami żywności, dóbr publicznych oraz bogactwa Unii Europejskiej.

WPR powinna kłaść nacisk na rolę przedsiębiorstw rolnych oraz 
rolno-spożywczych, premiować realną gospodarkę, wspierać badania 
naukowe, promować innowacyjność, zachodzące zmiany pokoleniowe 
jak również zachęcać do produkcji żywności, czerpiąc korzyści z wartości 
dodanej danego terytorium.

Budżet

Budżet przewidziany w sektorze rolnym należy w całości zaakcepto-
wać, a aktualną dotację finansową na rzecz WPR podtrzymać.

Paolo Magaraggia – dyrektor do spraw rynków rolnych w Unii Europejskiej, COL-
-DIRETTI – Konfederacja Włoskich Rolników.
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Włochy są krajem będącym płatnikiem netto w odniesieniu do 
wszystkich obszarów polityki Unii Europejskiej, nie tylko WPR; ta 
szczególna pozycja powinna zostać we właściwy sposób uwzględ-
niona na etapie definiowania pułapu krajowego dla każdego państwa 
członkowskiego.

Redystrybucja dopłat bezpośrednich 
 w obrębie państw członkowskich

Podzielamy opinię, iż istnieje potrzeba redystrybucji funduszy w ob-
rębie państw członkowskich, jak również potwierdzamy konieczność 
zapewnienia właściwego i równego traktowania wszystkich rolników, 
wziąwszy pod uwagę zróżnicowanie warunków terytorialnych.

Redystrybucja środków z pierwszego filaru wymaga zastosowania 
obiektywnych kryteriów, które jednocześnie brałyby pod uwagę takie 
parametry jak użytkowana powierzchnia rolna oraz faktyczne zatrud-
nienie w rolnictwie, produkcja brutto przeznaczona do sprzedaży oraz 
wskaźnik zatrudnienia w rolnictwie względem ogółu populacji na da-
nym terenie. Włochy nie mogą zgodzić się na redystrybucję środków 
finansowych proponowaną przez Komisję Europejską, gdyż osłabiłoby 
to ich silną pozycję płatnika netto (każdego roku Włochy samodzielnie 
płaciłyby 30,3% łącznej kwoty środków przeniesionych przez mechanizm 
konwergencji, tj. 248 z 817 mln euro).

W obliczu przyszłej, wieloletniej polityki finansowej w omawianym 
obszarze wydatki powinny być wykorzystane do wspierania wzrostu 
gospodarczego, zatrudnienia oraz  konkurencyjności.

Konwergencja wewnętrzna

Przezwyciężenie dawnych kryteriów obliczania dopłat bezpośrednich 
oraz procesy konwergencji wewnętrznej państw członkowskich wyma-
gają odpowiedniej ilości czasu jak również maksymalnej elastyczno-
ści, aby umożliwić stopniowe dostosowanie sektorów produkcyjnych, 
pamiętając o głębokim zróżnicowaniu terenów rolnych we Włoszech.

Ponadto, uznając, iż w obliczu przyszłej wieloletniej polityki finan-
sowej wydatki powinny być wykorzystane do wspierania wzrostu go-
spodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności, natężenie siły roboczej 
zatrudnionej w gospodarstwie rolnym jest ważnym elementem w procesie 
konwergencji dopłat.
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Czynna działalność rolnicza

Biorąc pod uwagę zmniejszenie środków WPR przeznaczonych na 
system dopłat jednorazowych, wierzymy, że beneficjentami tychże dopłat 
powinni być w pierwszej kolejności, choć nie wyłącznie czynni rolnicy.

W świetle silnie zróżnicowanych przepisów prawa obowiązujących 
w Europie i przy zastosowaniu zasady pomocniczości, konieczne jest, 
by sformułowanie definicji „czynnego rolnika” zostało  powierzone pań-
stwom członkowskim.

Państwa członkowskie powinny móc ustalić obiektywne, sprawiedliwe 
kryteria tejże definicji, aby nie dopuścić do wypłaty dopłat bezpośrednich 
osobom fizycznym lub prawnym, których działalność rolnicza nie jest 
przeważającą częścią ich ogólnej działalności gospodarczej.

We Włoszech mianem „czynnego rolnika” określa się, z definicji, za-
wodowego przedsiębiorcę rolnego, działającego samodzielnie lub zrze-
szonego, w zakresie określonym przez obowiązujące ustawodawstwo 
krajowe, na podstawie stosunku czasu poświęconego pracy na roli do 
całkowitego czasu pracy, jak również na podstawie stosunku dochodu 
z rolnictwa do dochodu całkowitego danego podmiotu.

Capping

Wprowadzenie ujednoliconych dopłat lub stopniowej redukcji dopłat 
powinno być określane w zależności od wykorzystania czynnika pracy 
przy uwzględnieniu rodzinnej siły roboczej. 

Greening

Zasada zazielenienia terenów z dopłat bezpośrednich jest poważ-
nym problemem dla naszego krajowego systemu rolniczego i pozostaje 
w sprzeczności z założeniami reformy w odniesieniu do kwestii produkcji 
oraz konkurencyjności.  

Należy gruntownie zrewidować zarówno aspekt finansowy, jak i spo-
sób wdrożenia reformy. Konieczne jest poszerzenie repertuaru środków, 
które czynią  korzyści z reformy bardziej dostępnymi, uwzględniając 
uprawy pochłaniające CO

2
, powszechne w krajach śródziemnomorskiej 

Europy (np. oliwki, winorośli, drzewa owocowe, mieszanki roślinne, 
działania przeciwerozyjne, ryż, hodowle drzew oraz takie działania jak 
racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych), również by w sposób 
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strukturalny i zaplanowany  utrzymać obecny stan terenów pagórko-
watych i górzystych.

Kwoty niewykorzystane na zazielenienie powinny zostać zatrzymane 
przez państwa członkowskie, w celu sfinansowania działalności równie 
(lub bardziej) selektywnie dotyczącej środowiska.

Narzędzia zarządzania rynkiem

Uważa się, że po 2013 r. należy wprowadzić w ramach WPR, rzeczy-
wistą „siatkę zabezpieczającą” dla szybkiego i skutecznego reagowania 
w przypadku kryzysu na rynku, w odpowiedzi na dużą zmienność cen 
produktów rolnych.

Wszelkie interwencje powinny dostarczać nowych i skuteczniejszych 
rozwiązań w celu regulacji rynku, które byłyby w stanie zapewnić przej-
rzystość, prawidłowe funkcjonowanie łańcucha produkcyjnego oraz 
faktyczne skrócenie tegoż łańcucha poprzez wyłączenie pośredników, 
jak również poprzez zawieranie lokalnych umów dotyczących dostaw 
oraz sprzedaży bezpośredniej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
odpowiednich zasobów finansowych oraz prawnych.

Umocnienie siły przetargowej rolników

Należy dążyć do intensyfikacji działań mających na celu skupienie 
produktów oraz organizację łańcuchów produkcyjnych. Do priorytetów 
należy wzmocnienie siły przetargowej rolników w sektorach produkcyj-
nych, mając na uwadze zapewnienie korzystnych warunków do rozwoju 
również w innych sektorach, oraz gwarantując odpowiednie warunki 
prawne dla krótkich łańcuchów produkcyjnych bezpośrednio zarządza-
nych przez rolników.

W kwestii tworzenia organizacji zrzeszających producentów i tworze-
nia stowarzyszeń (o różnych formach prawnych, takich jak spółdzielnie 
czy spółki itp.) oraz rozszerzania zakresu ich działalności na inne sektory, 
w celu wzmocnienie ich pozycji, konieczne jest stworzenie narzędzia 
stanowiącego bodziec finansowy nie tylko do rozpoczęcia działalności, 
jak zostało to przewidziane w propozycji reformy.

Organizacje zrzeszające producentów mogą stanowić realne narzędzie 
służące do odzyskania siły przetargowej oraz innych przywilejów w obrę-
bie łańcucha produkcyjnego, pod warunkiem, że będą istniały konkretne 
narzędzia ekonomiczne, mające formę prawną, co pozwoli sprawnie 
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wykonywać działalność gospodarczą. Powinny one być w stanie utrzy-
mać i promować produkty wytwarzane przez zrzeszonych członków.

Rozwój Obszarów Wiejskich

WPR powinna dążyć do podtrzymania i wzmocnienia konkurencyj-
ności rolnictwa europejskiego na podstawie nowego modelu produkcyj-
nego, który łączyłby trwałość osiągnięć ekonomicznych z osiągnięciami 
środowiskowymi oraz społecznymi.

Rodzi to potrzebę silniejszego nacisku na „rolnictwo” na wszystkich 
płaszczyznach proponowanych programów. Polityka rozwoju obszarów 
wiejskich powinna zostać wzmocniona i skierowana przede wszystkim 
na wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności gospodarstw rolnych, 
w szczególności na drodze wspierania inwestycji, promowania zmian 
pokoleniowych, wspierania realizacji działań mających na celu integra-
cję łańcucha produkcyjnego oraz rozwoju zintegrowanych projektów 
terytorialnych, poprawy stosunków między przedsiębiorstwami rolnymi 
a sektorem usług, poprzez promowanie i umacnianie procesu produk-
cyjnego oraz podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych w rolnictwie.

Konieczne jest pogłębienie oraz położenie nacisku na „krótki łańcuch 
produkcyjny”, taki jak sprzedaż bezpośrednia oraz na kluczowość roli 
samego rolnika w łańcuchu produkcyjnym, co zostało wyraźnie zazna-
czone w planach rozwoju obszarów wiejskich.

Młodzi rolnicy

Młodzi powinni stanowić priorytet dla przyszłej polityki, czego wyni-
kiem musi stać się udzielanie większego wsparcia inwestycji niezbędnych 
do rozpoczęcia i rozwoju działalności przedsiębiorstw rolnych. Szcze-
gólną uwagę należy poświęcić wspieraniu młodych rolników, zwłaszcza 
w zakresie dostępu do gruntów, innowacyjności, modernizacji i inwestycji 
na rzecz rozwoju.

Zarządzanie ryzykiem

Jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem, ulgi ubezpieczeniowe dla produ-
centów oraz  fundusze inwestycyjne powinny być stosowane alternatyw-
nie, by mogły ze sobą konkurować, dla każdego rodzaju ryzyka (katastrof 
związanych z pogodą, chorób roślin, a także wahań dochodów).



Ponadto w odniesieniu do środków zarządzania ryzykiem, jak również 
innych rodzajów środków (takich jak finansowanie działań organizacji 
operatorów rolnych, krótki łańcuch itp.) zasadnicze znaczenie będzie 
miała możliwość realizacji wewnętrznego planu przez kraje (np. Wło-
chy), które wybrały planowanie regionalne w zarządzaniu Programem 
Rozwoju Terenów Wiejskich.
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PLAN WYSTĄPIENIA

I. Wprowadzenie
II. Rozwój obszarów wiejskich – problemy
III. Dokumenty programowe UE
IV. Dokumenty programowe Rządu Polskiego
V. Dokumenty UE – Polska
VI. Dokumenty Rząd – Województwa
VII. Rekomendacje 

2

Krzysztof Jurgiel
przewodniczący sejmowej

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Białystok – 18.07.2012r.

Czy strategia Czy strategia „„Europa 2020Europa 2020””
jest szansjest szansąą rozwoju rozwoju 
obszarobszaróów wiejskich?w wiejskich?
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• Ekonomiczne 
– niskie dochody mieszkańców wsi i ich wysokie uzależnienie od   

rolnictwa, 
– niedostateczny rozwój sektora usług i drobnej przedsiębiorczości.

• Społeczne
– wysokie bezrobocie,
– gorszy dostęp do podstawowych usług, 
– wykluczenia społeczne, 
– niska gęstość zaludnienia, 
– niedorozwój infrastrukturalny.

• Środowiskowe
– zakłócona gospodarka wodna, 
– brak oczyszczalni ścieków i składowisk śmieci.

PROBLEMY REGIONÓW WIEJSKICH

II. ROZWII. ROZWÓÓJ OBSZARJ OBSZARÓÓW WIEJSKICH W WIEJSKICH –– PROBLEMYPROBLEMY

Przesłanki do wspierania obszarów wiejskich:
 Rolnictwo jako podstawowy filar bezpieczeństwa 
żywnościowego.

 Rolnictwo dostarcza usług na rzecz zachowania 
różnorodności biologicznej, ekologicznej i 
kulturowej obszarów wiejskich, 
 niektóre z tych funkcji nie są dostatecznie doceniane i 

właściwie wynagradzane

3

II. ROZWII. ROZWÓÓJ OBSZARJ OBSZARÓÓW WIEJSKICH W WIEJSKICH –– PROBLEMYPROBLEMY

ROZWROZWÓÓJ OBSZARJ OBSZARÓÓW WIEJSKICH W WIEJSKICH 
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• zwiększyć stopę zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat z obecnych 69% do co najmniej 75%;
• osiągnąć poziom inwestycji w działalność badawczo-rozwojową równy 3% PKB
• ograniczyć emisję dwutlenku węgla co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r. lub, jeśli pozwolą na to warunki, o 30%; 

zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w naszym całkowitym zużyciu energii do 20% oraz zwiększyć efektywność
wykorzystania energii o 20%;

• ograniczyć liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną do 10% z obecnych 15% oraz zwiększyć odsetek osób w wieku 30-
34 lat posiadających wyższe wykształcenie z 31% do co najmniej 40%;

• ograniczyć liczbę Europejczyków żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa o 25% poprzez wydobycie z ubóstwa 20 mln osób.

STRATEGIA „EUROPA 2020 STRATEGIA NA RZECZ INTELIGENTNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU”

INTELIGENTNY 
ROZWÓJ

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy i 
innowacji

Zrównoważony rozwój
Wspieranie gospodarki efektywnej 
korzystającej z zasobów, bardziej 
przyjaznej środowisku i bardziej 

konkurencyjnej

Rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu

Wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 
zatrudnienia zapewniającej spójność

społeczną i terytorialną

INNOWACJE
Unia innowacji 

KLIMAT, ENERGIA 
I MOBILNOSC

Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów

EDUKACJA
Młodzież w drodze

SPOŁECZEŃSTWO 
CYFROWE

Europejska agenda cyfrowa

WALKA Z UBÓSTWEM
Europejski program walki z 

ubóstwem

ZATRUDNIENIE  I 
UMIEJETNOSCI

Program na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia

KONKURENCYJNOŚĆ
Polityka przemysłowa w dobie 

globalizacji

C
el

e i
lo
śc

io
w

e
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io

ry
te

ty

Inicjatywy przewodnie realizowane na poziomie UE, państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych
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Wspólne ramy strategiczne (CSF)
wspólne cele dla funduszy unijnych odzwierciedlające strategię Europa 2020

Umowy partnerstwa
dokument krajowy przedstawiający wykorzystanie 

funduszy w celu realizacji strategii Europa 2020

WPR Polityka Spójności

Programy PROW

Strategia Europa 2020

Pakiety legislacyjne

Wieloletnie 
Ramy Finansowe

Polityka 
Spójności

Wspólna 
Polityka Rolna
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BUDŻET - WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE UE NA LATA 2014-2020

8
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CELE TEMATYCZNE FUNDUSZY OBJETYCH ZAKRESEM 
WSPÓLNYCH RAM STRATEGICZNYCH

Każdy fundusz objęty zakresem wspólnych ram strukturalnych wspiera następujące cele 
tematyczne zgodnie ze swoją misją i w celu przyczynienia się do unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu: 

 wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;

 zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-
komunikacyjnych;

 podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w 
odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR);

 wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;

 promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;

 ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów;

 promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur sieciowych;

 wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników;

 wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem;

 inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie;

 wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.

7
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Cele II filaru WPR:
 konkurencyjność rolnictwa,
 zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi,
 zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. 

Cele mają być realizowane przez 6 priorytetów:
 wzmocnienie transferu wiedzy w rolnictwie i leśnictwie, 
 wspieranie konkurencyjności rolnictwa i żywotności gospodarstw rolnych,  
 wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego i zarządzania ryzykiem 

w rolnictwie,
 ochrona i poprawa stanu ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, 
 wspieranie efektywnego wykorzystywania surowców i wsparcie dla 

przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze rolno-spożywczym i 
leśnym,

 potencjał miejsc pracy i rozwój obszarów wiejskich.

10

CELE I PRIORYTETY ROW

III. DOKUMENTY PROGRAMOWE UEIII. DOKUMENTY PROGRAMOWE UE

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

1. Cele:
Cel 1: Opłacalna produkcja żywności
Cel 2: Zrównoważone gospodarowanie 

zasobami naturalnymi oraz działania na 
rzecz klimatu

Cel 3: Zrównoważony rozwój terytorialny
2. Pakiet legislacyjny

9
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Misja i cele
1. Misja unijnej polityki spójności:
 zmniejszanie różnic między europejskimi regionami 

w celu wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej zgodnie z art. 174 TFUE,

 wkład w unijną strategię na rzecz inteligentnego 
zrównoważonego wzrostu.

2. Cele przyszłej PS:
 inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnieniainwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia,,
 europejska wspeuropejska wspóółłpraca terytorialnapraca terytorialna..
3. Pakiet legislacyjny

14

POLITYKA SPÓJNOŚCI 2014 – 2020

III. DOKUMENTY PROGRAMOWE UEIII. DOKUMENTY PROGRAMOWE UE

W propozycjach budżetowych UE na okres 2014-2020 przewidziano 
utrzymanie nominalnej kwoty wydatków na WPR na poziomie z 2013 r.

13

- Filar I – Płatności bezpośrednie i wydatki rynkowe
- Filar II – Rozwój obszarów wiejskich

Ogółem filar I i II

- Bezpieczeństwo żywności
- Osoby najbardziej potrzebujące
- Rezerwa na wypadek kryzysu w sektorze rolnictwa
- Europejski fundusz dostosowania do globalizacji
- Badania i innowacje w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego, 
biogospodarki oraz zrównoważonego rolnictwa

Fundusze dodatkowe ogółem

Kwoty zaproponowane w budżecie na lata 2014-2020 ogółem

281,8
89,9

386,9

2,2
2,5
3,5

do 2,5

4,5
do 15,2

do 382,9

Źródło: Komisja Europejska

Wszystkie kwoty w cenach bieżących

BUDŻET WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA LATA 2014-2020

III. DOKUMENTY PROGRAMOWE UEIII. DOKUMENTY PROGRAMOWE UE
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WSPÓLNE RAMY STRATEGICZNE

 Rola: transpozycja celów 2020 na fundusze ERDF, ESF, CF oraz EAFRD, 
EMFF (dalej fundusze WRS).

 Zawartość: „key actions” dla każdego celu; kluczowe wyzwania 
terytorialne; priorytety dla działań z zakresu współpracy terytorialnej; 
mechanizmy koordynacji funduszy WRS; mechanizmy gwarantujące 
„coherence and consistency” między programowaniem funduszy WRS a 
zintegrowanymi wytycznymi UE dla polityki gospodarczej i zatrudnienia oraz 
countryspecific recommendations.

 Przyjęcie i przegląd: KE przyjmuje WRS via delegated act. W razie 
znacznych zmian strategii UE, KE dokonuje przeglądu WRS i przedstawia 
propozycję zmian PE i Radzie do ich zatwierdzenia. W ciągu 6 mieś. Od 
przyjęcia zmian WRS, PC zobowiązane do zaproponowania - w razie 
konieczności - zmian w Kontrakcie partnerstwa oraz programach.

16
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BUDŻET POLITYKI SPÓJNOŚCI
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KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU

CELE POLITYKI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU

Cel 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w 
przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu 
policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności.

Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej kraju poprzez promowanie integracji 
funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników 
rozwoju oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.

Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych. 
poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.

Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie 
wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.

Cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia 
naturalne i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie 
struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa.

Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.

18
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17

Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju
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20

Cel główny ŚSRK:
wzmocnienie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów
zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju 
oraz poprawę życia ludności

Cel główny ŚSRK:
wzmocnienie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów
zapewniających szybszy i zrównowaących szybszy i zrównowaą żony rozwój kraju
oraz poprawę życia ludności

Cel gCel głłóówny wny ŚŚSRK:SRK:
wzmocnienie gospodarczych, spowzmocnienie gospodarczych, społłecznych ecznych ii instytucjonalnychinstytucjonalnych potencjapotencjałłóóww
zapewniajzapewniająących szybszy cych szybszy ii zrzróównowawnoważżonyony rozwrozwóój kraju j kraju 
oraz popraworaz poprawęę żżycia ludnoycia ludnośścici

obszar strategiczny
Sprawne i efektywne państwo

sprawność instytucji, zdolność do 
realizacji niezbędnych reform
w warunkach współpracy z 
obywatelami i akceptacji 

społecznej, zdolność zarządzania 
ograniczonymi środkami

obszar strategiczny
Sprawne i efektywne państwo

sprawność instytucji, zdolność do 
realizacji niezbędnych reform
w warunkach współpracy z 
obywatelami i akceptacji 

społecznej, zdolność zarządzania ądzania ą
ograniczonymi środkami

obszar strategiczny
Sprawne i efektywne państwo

sprawność instytucji, zdolność do 
realizacji niezbędnych reform
w warunkach współpracy z 
obywatelami i akceptacji 

społecznej, zdolność zarządzania 
ograniczonymi środkami

obszar strategiczny
Konkurencyjna gospodarka

poprawa kształcenia, wzrost 
innowacyjności gospodarki, 
wykorzystanie istniejącego 

potencjału, poprawa warunków 
funkcjonowania przedsiębiorstw, 

zwiększenie produktywności i 
wydajności pracy

obszar strategiczny
Spójność społeczna

i terytorialna
tworzenie warunków

dla rozprzestrzeniania procesów 
rozwojowych na obszary
o słabszych potencjałach 
oraz włączania w procesy 

rozwojowe osób i środowisk 
dotychczas w nich 
nieuczestniczących

Obszary strategiczne Obszary strategiczne ŚŚSRK 2020SRK 2020

ŚREDNIOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU

IV. DOKUMENTY PROGRAMOWE RZIV. DOKUMENTY PROGRAMOWE RZĄĄDU RPDU RP

DŁUGOFALOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU

19

Wśród dwudziestu pięciu kluczowych decyzji służących osiągnięciu celu projektu 
cywilizacyjnego „Polska 2030” jako bezpośrednio odnoszące się do rolnictwa 
i obszarów wiejskich można wskazać:

 decyzję nr 19 zakładającą wyposażenie obszarów wiejskich i małych miasteczek w 
infrastrukturę cywilizacyjną pozwalającą na wyrównanie szans zawodowych 
i społecznych ich mieszkańców (dostępność komunikacyjna, cyfrowa, edukacyjna, 
do usług zdrowotnych, warunki uczestnictwa w kulturze oraz dla pracy poza 
rolnictwem – także w nowych dziedzinach eko-gospodarki) i silniejsze powiązanie 
z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi centrami rozwoju;

 decyzję nr 20 dotyczącą poprawy warunków dla bezpieczeństwa żywnościowego 
Polski poprzez przyjęcie rozwiązań z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej i rozwoju 
obszarów wiejskich zapewniających Polsce bezpieczeństwo żywnościowe 
wynikające z modernizacji sektora rolnego (wzrost wydajności produkcji), 
zachowania potencjału produkcyjnego w rolnictwie oraz promocji produkcji 
i konsumpcji żywności wysokiej jakości.

IV. DOKUMENTY PROGRAMOWE RZIV. DOKUMENTY PROGRAMOWE RZĄĄDU RPDU RP
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22

STRATEGIA ROZWOJU WSI, ROLNICTWA I RYBACTWA
na lata 2012-2020

POWIĄZANIE CELÓW SZRWRiR Z WYTYCZNYMI STRATEGII „UE 2020”

IV. DOKUMENTY PROGRAMOWE RZIV. DOKUMENTY PROGRAMOWE RZĄĄDU RPDU RP

STRATEGIA ROZWOJU WSI, ROLNICTWA I RYBACTWA na lata 
2012-2020

SCHEMAT UKŁADU CELÓW I PRIORYTETÓW STRATEGII

21 Źródło: opracowanie MRiRW
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cd.

Źródło: opracowanie MRiRW
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STRATEGIA ROZWOJU WSI, ROLNICTWA 
I RYBACTWA na lata 2012-2020

23

Wartości bazowe i docelowe wskaźników monitorowania i oceny realizacji SZRWRIR

Źródło: opracowanie MRiRW
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STRATEGIA ROZWOJU WSI, ROLNICTWA 
i RYBACTWA na lata 2012-2020
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STRATEGIE SEKTOROWE

26
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• Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do 2020 roku
• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, 

Obszary wiejskie (KSRR)
• Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki na lata 2011-2020 

Dynamiczna Polska
• Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego
• Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego
• Strategia Bezpieczeństwa Energetycznego i Środowiska
• Strategia Rozwoju Transportu
• Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej 

Polskiej 2012-2022
• Strategia Sprawne Państwo (SSP)

STRATEGIA ROZWOJU WSI, ROLNICTWA 
I RYBACTWA na lata 2012-2020

Powiązanie wybranych wskaźników celów SZWRRIR z celami krajowego 
programu reform i strategii UE 2020

Źródło: opracowanie MRiRW
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PROGRAMY OPERACYJNE
1. Każdy program określa strategię dotyczącą wkładu programu do unijnej strategii na rzecz 

inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, która jest 
zgodna ze wspólnymi ramami strategicznymi i umową partnerską. Każdy program zawiera 
rozwiązania zapewniające skuteczne, efektywne i skoordynowane wdrażanie funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych i działań mających na celu zmniejszenie obciążeń
administracyjnych dla beneficjentów.

2. Każdy program definiuje priorytety określające cele szczegółowe, środki finansowe wsparcia z 
funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz odpowiednie współfinansowanie 
krajowe.

 Programy podzielone są na priorytety

 Oś priorytetowa obowiązkowo jedno-funduszowa (nawet w przypadku wielofunduszowego
programu):
ERDF: 1 oś priorytetowa = 1 lub kilka inwestycji priorytetowych = 1 cel tematyczny
ESF: 1 oś priorytetowa = 1 lub kilka inwestycji priorytetowych = 1 lub kilka celów tematycznych

• „Cross-financing” EFRR-EFS w granicach 5 % wsparcia UE na poziomie osi priorytetowej

 Dla każdej osi priorytetowej należy przypisać kategorie interwencji i ustanowić wskaźniki finansowe, 
wskaźniki produktu i rezultatu. Wspólne wskaźniki określone w rozporządzeniach funduszowych.

 Określone zostały kamienie milowe i cele do osiągnięcia w ramach priorytetów programowych na rok 
2016, 2018 i 2022

 Na początku okresu programowania odkładana jest rezerwa wykonania na poziomie 5% (wyłączając 
EWT) dla każdego funduszu WRS, każdego państwa członkowskiego i każdej kategorii regionu, 
przyznawana po ocenie wykonania w 2019 r.

28
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UMOWA PARTNERSTWA

Umowa partnerska określa rozwiązania zapewniające zgodność z unijną
strategią na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.

1. Każde państwo członkowskie przygotowuje umowę partnerską na okres od 
dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

2. Umowa partnerska jest sporządzana przez państwa członkowskie we 
współpracy z partnerami, o których mowa w art. 5. Umowa partnerska jest 
przygotowywana w dialogu z Komisją. 

3. Umowa partnerska obejmuje całe wsparcie z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych w danym państwie członkowskim.

27
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PROGRAM KONWERGENCJI

Program konwergencji przedstawia średniookresowe prognozy sytuacji 
gospodarczej Polski i jej finansów publicznych.
Dokument opracowany jest zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów 
stabilności i konwergencji państw członkowskich UE.
Działania:
1. Konsolidacja finansowa.
2. Wzrost gospodarczy.
3. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i zwiększenia 

poziomu innowacyjności gospodarki.
4. Prywatyzacja i poprawa zarządzania aktywami Państwa.

30
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KRAJOWY 
PROGRAM REFORM

29
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KONTRAKT TERYTORIALNY

 Instrument koordynacji działań rozwojowych na poziomie 
krajowym i regionalnym

 Umożliwia uzgodnienie wspólnych celów wyznaczonych 
w stosunku do określonego terytorium oraz koordynację działań

 Obejmuje działania realizowane na poziomie krajowym (resorty) 
oraz regionalnym (j.s.t.)

 Określa kierunki interwencji dla poszczególnych ministerstw 
i j.s.t.

32
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STRATEGIE ROZWOJU WOJEWÓDZTW

Strategie rozwoju województwa sporządza samorząd województwa 
określając w szczególności następujące cele:
1. pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także 
pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej,

2. pobudzanie aktywności gospodarczej,
3. podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 

województwa,
4. zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy 

uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń,
5. kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

31
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4. Opracowano Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju bez 
przyjęcia Długofalowej Strategii Rozwoju Kraju, która wytycza priorytety 
rozwoju kraju, cele i kierunki strategicznych działań do 2030 roku. 
W KPZK 2030 zapowiadany jest model osiągania celów rozwojowych 
w polityce zagospodarowania przestrzennego kraju. Jest to model 
polaryzacyjno-dyfuzyjny, w którym sieci największych miast –
w powiązaniu z głównymi centrami gospodarczymi i innowacyjnymi UE 
będą motorami wzrostu i procesów rozwojowych w całym kraju.
W KPZK 2030 przy określeniu zakresu przedmiotowego planu 
przestrzennego obszary problemowe zostały całkowicie pominięte 
i przemilczane. 

Obszary problemowe o znaczeniu krajowym:
a)  obszary produkcji rolnej,
b)  obszary przedsiębiorczości: w kraju, w regionach i wewnątrz 

w miastach.

34

UWAGI OGÓLNE – cd.

VII. KONKLUZJEVII. KONKLUZJE

1. Od wejścia Polski do UE obserwujemy systematycznie i coraz bardziej 
dokuczliwe pogłębianie się dysproporcji pomiędzy klasycznymi 
obszarami wiejskimi, małymi miasteczkami, a największymi ośrodkami 
miejskimi. Dotyczy to praktycznie wszystkich usług publicznych oraz 
infrastruktury komunalnej: efektem tego jest wyludnianie się polskiej 
prowincji, upadek przedsiębiorstw oraz brak inwestycji zewnętrznych.

2. W strategii nie odniesiono się do potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa 
żywnościowego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich jako 
wyzwań stojących przed Europą w perspektywie 2020.

3. Liberalizacja handlu – przenoszenie produkcji poza Europę
i ograniczenie możliwości włączenia się sektora rolnego w proces 
zrównoważonego wzrostu.
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VII. KONKLUZJEVII. KONKLUZJE

UWAGI OGÓLNE
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4. Wyodrębnić konkretną pulę środków przeznaczoną wyłącznie 
na obszary wiejskie, na politykę wiejską.

5. Zmienić zasady prowadzenia polityki rozwoju w Polsce 
realizowane od 2008 roku.

6. Uznać, że rolnictwo i produkcja żywności to strategiczne 
zadania Państwa.

7. Wprowadzenie do KPZK 2030 i przyjęcie obszarów 
problemowych skutkowałoby zagospodarowaniem lokalnego 
popytu przez produkty polskie oraz realnym wzrostem 
zatrudnienia w rodzimej produkcji rolnej i rozwojem 
przedsiębiorczości. 

36

VII. KONKLUZJE VII. KONKLUZJE –– cdcd..

STRATEGIA EUROPA 2020 JEST SZANSĄ ROZWOJU 
OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE, ALE NALEŻY:

1. Przygotować instrumenty Kompleksowej Polityki Rozwoju 
Obszarów Wiejskich do 2020 roku, w tym systemu wykorzystania 
funduszy UE (ze środków polityki spójności, Wspólnej Polityki 
Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej) oraz instrumentów krajowych.

2. Konsekwentnie ująć w dokumentach strategicznych 
o programach operacyjnych w ramach polityki spójności 
w Polsce odpowiednie zapisy gwarantujące wsparcie obszarów 
wiejskich skoordynowane i komplementarne z instrumentami WPR 
i WPRyb.

3. Wypracować system zróżnicowania terytorialnego polityki rozwoju 
obszarów wiejskich i wdrożyć ją w istotnym zakresie na poziomie 
regionalnym.
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I. WPROWADZENIE

Polska wieś znajduje się obecnie na etapie podejmowania decyzji, 
które zaważą na wiele dziesięcioleci na kierunkach jej rozwoju i wpły-
ną na to, kto będzie mieszkał na wsi, jakie będą źródła dochodów jej 
mieszkańców, jaka będzie jakość życia.

Objęcie polskiej wsi Wspólną Polityką Rolną (WPR) nie wystarczy, 
aby obszary wiejskie stały się dobrym miejscem do życia dla wszystkich 
swoich mieszkańców.

W dniu 29 czerwca 2011 roku Komisja Europejska (KE) zapropono-
wała pakiet propozycji dotyczący wieloletnich Ram Finansowych UE na 
lata 2014–2020. Trwają intensywne negocjacje dotyczące budżetu UE, 
Polityki Spójności (PS) i Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

Dlatego niezbędne jest przygotowanie Instrumentów Kompleksowej 
Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich do 2020 roku z wykorzystaniem 
środków WPR, Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rybackiej oraz in-
strumentów krajowych.

Niniejsze opracowanie jest próbą podjęcia dyskusji mającej na celu 
określenie miejsca ROW w polityce spójności po 2013 roku.

Do opracowania wykorzystano opracowania Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Ministra Rozwoju Regionalnego, dokumenty UE, dokumenty 
rządowe, ekspertyzy i opracowania własne.

II. ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 
1. Definicje obszarów wiejskich

Nie ma jednej powszechnie obowiązującej definicji obszarów wiej-
skich. W statystyce publicznej według rejestru TERYT za obszary 
wiejskie uznaje się cały obszar Polski poza gminami miejskimi i czę-
ściami wiejskimi gmin miejsko-wiejskich. Takie podejście ściśle wiąże 
się z podziałem administracyjnym i trzema rodzajami gmin (miejskie, 
wiejskie i miejsko-wiejskie). W programach współfinansowanych ze 
środków UE do obszarów wiejskich włącza się także najmniejsze 
miasta liczące do 5 tys. mieszkańców (w niektórych próg ten jest 
podwyższony do 20 tys.). Z kolei Eurostat i OECD posługują się 
kryterium gęstości zaludnienia dla wyodrębnienia obszarów silnie 
lub słabo zurbanizowanych. Coraz częściej pojawiają się jednak dwa 
częściowo zbieżne postulaty: 
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1) aby nie uznawać za obszary wiejskie terenów ściśle powiązanych 
z dużymi miastami, choć administracyjnie są one gminami wiejskimi lub 
miejsko-wiejskimi;

 2) aby zróżnicować obszary wiejskie w zależności od ich położenia 
względem dużych miast i typu gospodarowania. 

W „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” 
i w poprzedzającym tę strategię dokumencie MRiRW „Kierunki rozwo-
ju obszarów wiejskich” przyjęto definicję obszarów wiejskich taką jak 
w statystyce publicznej, rozszerzoną o włączenie do obszarów wiejskich 
także miast liczących do 5 tys. mieszkańców1.

2. Rolnictwo a obszary wiejskie

Często utożsamia się obszary wiejskie z rolnictwem. Nie jest to pogląd 
uprawniony. Rolnictwo wraz z leśnictwem, łowiectwem i rybactwem, 
a także działaniami środowiskowymi ma często decydujące znaczenie 
w odniesieniu do wykorzystania przestrzeni na obszarach wiejskich. 
Rolnictwo oczywiście pełni również bardzo ważną rolę środowiskową, 
produkcyjną i kulturową. Mieszkańcy obszarów wiejskich są jednak 
zatrudnieni także w wielu innych dziedzinach, w tym w usługach i pro-
dukcji poza rolnictwem. Ważną rolę odgrywa sektor publiczny,w tym 
związany z administracją i usługami publicznymi. W debacie o obsza-
rach wiejskich nie można zapominać nie tylko o rolnictwie, leśnictwie, 
łowiectwie czy rybactwie, ale także o takich zagadnieniach jak edukacja, 
kultura, infrastruktura komunalna i energetyczna, komunikacja publicz-
na, wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, 
ochrona środowiska, przedsiębiorczość, zatrudnienie, pomoc społeczna. 
Potrzebne jest kompleksowe podejście do rozwoju obszarów wiejskich 
nieograniczające się do spraw rolnych czy szerzej – sektora rolnego 
i żywnościowego.

3. Wieś a gospodarka

Nie jest prawdą, że na wsi są problemy, a w mieście jest rozwój. 
Zasoby w miastach i na wsi bardzo często są komplementarne. Praca 
często czeka na pracowników w największych miastach, a brakuje jej 
na wsi i w małych miastach. Wiele osób mieszkających na wsi ma od-
powiednie kwalifikacje i byłoby gotowych do jej podjęcia niezwłocznie 
lub po odpowiednim kształceniu lub przeszkoleniu.

1 Zgodnie z definicją przyjmowaną na potrzeby funduszy UE w Polsce.
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Miasta cierpią na niedobór terenów inwestycyjnych i grzęzną w pro-
blemach komunikacyjnych i mieszkaniowych, tymczasem na wsi można 
ulokować wiele gospodarczych przedsięwzięć inwestycyjnych z zacho-
waniem warunku, że tereny przeznaczone pod te inwestycje będą do-
brze skomunikowane z rynkami zbytu, że na miejscu będą dostępne 
niezbędne zasoby i że inwestycje te umożliwiają zachowanie walorów 
przestrzennych i środowiskowych obszarów wiejskich. Wielka w tym 
rola systemów i sieci transportowych, i energetycznych oraz mobilności 
zawodowej i wahadłowej mobilności przestrzennej pracowników (czyli 
bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania). Dobre wykorzystanie 
zasobów obszarów wiejskich może być istotnym czynnikiem rozwoju 
gospodarczego całej Polski. Oznacza ono lokalne przedsięwzięcia służące 
wykorzystaniu endogenicznego potencjału rozwoju obszarów wiejskich 
(np. w dziedzinie turystyki, sektora rolnego, żywnościowego, leśnego 
czy rybactwa), ale także przyjazne środowisku gospodarcze inwestycje 
o znaczeniu ponadlokalnym – dzięki temu z jednej strony zwiększają się 
możliwości rozwoju całej polskiej gospodarki, z drugiej zaś poprawia się 
dostępność pracy i źródeł dochodów dla mieszkańców obszarów wiej-
skich bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania, a w konsekwencji 
redukuje się skalę problemów społecznych związanych z bezrobociem 
i ubóstwem.

III. DOKUMENTY PROGRAMOWE UE

1. Strategia „Europa 2020”

Strategia „Europa 2020” jest nowym, długookresowym programem 
rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej (UE), który zastą-
pił realizowaną od 2000 r., zmodyfikowaną pięć lat później, Strategię 
Lizbońską. 

W opublikowanym 3 marca 2010 r. Komunikacie Europa 2020 – 
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjają-
cego włączeniu społecznemu podkreślona została potrzeba wspólnego 
działania państw członkowskich na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz 
wdrażania reform umożliwiających stawienie czoła wyzwaniom związa-
nym z globalizacją, starzeniem się społeczeństw czy rosnącą potrzebą 
racjonalnego wykorzystywania zasobów. W celu osiągnięcia powyższych 
założeń zaproponowano trzy podstawowe, wzajemnie wzmacniające się 
priorytety:
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∙ wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na 
wiedzy i innowacjach;

∙ wzrost zrównoważony (ang. sustainable growth), czyli transformacja 
w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej 
z zasobów i konkurencyjnej;

∙ wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), 
czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim pozio-
mem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną.

KE zaproponowała wskaźniki umożliwiające monitorowanie postę-
pów w realizacji ww. priorytetów za pomocą pięciu nadrzędnych celów, 
określonych na poziomie całej UE, w tym:

∙ osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75%;
∙ poprawa warunków prowadzenia działalności badawczo–rozwo-

jowej, w tym przeznaczanie 3% PKB UE na inwestycje w badania 
i rozwój; 

∙ zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu 
z poziomami z  1990r.; zwiększenie do 20% udziału energii od-
nawialnej w ogólnym zużyciu energii; dążenie do zwiększenia 
efektywności energetycznej o 20%;

∙ podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez zmniej-
szenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę do poniżej 
10% oraz zwiększenie do co najmniej 40% odsetka osób w wieku 
30–34 lat mających wykształcenie wyższe;

∙ wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza poprzez ograniczanie 
ubóstwa, mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia 
społecznego 20 milionów obywateli.

Podstawowymi instrumentami realizacji celów strategii „Europa 2020” 
są opracowywane przez państwa członkowskie UE Krajowe Programy 
Reform oraz przygotowane przez KE inicjatywy przewodnie (ang. 
flagship initiatives), realizowane na poziomie UE, państw członkowskich, 
władz regionalnych i lokalnych. Te inicjatywy przewodnie to:

∙ Unia innowacji  –  poprawa warunków ramowych dla innowa-
cji oraz wykorzystanie innowacji do rozwiązania najważniejszych 
problemów społecznych i gospodarczych wskazanych w strategii 
„Europa 2020”.

∙ Mobilna młodzież  – poprawa jakości na wszystkich poziomach 
edukacji i szkoleń oraz zwiększanie atrakcyjności europejskiego 
szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej.
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∙  Europejska agenda cyfrowa – osiągnięcie trwałych korzyści gospo-
darczych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego, opartego 
na dostępie do szerokopasmowego Internetu.

∙ Europa efektywnie korzystająca z zasobów  – wsparcie zmiany 
w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i efektywniej korzystającej 
z zasobów środowiska oraz dążenie do wyeliminowania zależności 
wzrostu gospodarczego od degradacji środowiska przyrodniczego.

∙ Polityka przemysłowa w erze globalizacji – poprawa warunków dla 
przedsiębiorczości, zwłaszcza MŚP oraz wsparcie rozwoju silnej 
bazy przemysłowej, zdolnej do konkurowania w skali globalnej.

∙  Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia – stworzenie 
warunków do unowocześnienia rynków pracy, przez ułatwienie 
mobilności pracowników i rozwój ich umiejętności, w celu zwięk-
szenia poziomu zatrudnienia oraz zapewnienie trwałości europej-
skich modeli społecznych.

∙ Europejski program walki z ubóstwem – zapewnienie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez pomoc osobom 
biednym i wykluczonym oraz umożliwienie im aktywnego uczest-
niczenia w życiu ekonomicznym i społecznym.

W celu skutecznej realizacji nowej strategii ma być wzmocniony 
system koordynacji polityki makroekonomicznej i zarządzania pro-
cesem wdrażania reform strukturalnych w UE. Wiodącą rolę w tym 
procesie przewidziano dla Rady Europejskiej. Na system ten składa-
ją się m.in. zintegrowane wytyczne, przyjmowane na poziomie UE 
oraz rekomendacje krajowe, skierowane do poszczególnych państw 
członkowskich. KE będzie monitorowała postępy na podstawie dwóch 
dotychczasowych instrumentów, które zachowają swoją odrębność, 
ale będą przygotowywane równocześnie, tj. sprawozdania z realizacji 
programu „Europa 2020” i sprawozdania z realizacji Paktu Stabilności 
i Wzrostu. 

2. Pakiet wieloletnich ram finansowych UE 
 na lata 2014–2020

W dniu 29 czerwca 2011 r. KE zaprezentowała pakiet propozycji do-
tyczący Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2014 – 2020 r. Ramy 
finansowe określają pułapy wydatków wszystkich polityk Unii w ko-
lejnym okresie programowania i determinują alokacje dla wszystkich 
państw członkowskich.
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3. Wspólna Polityka Rolna

1. Cele:
Cel 1: Opłacalna produkcja żywności.
Cel 2: Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz 

działania na rzecz klimatu.
Cel 3: Zrównoważony rozwój terytorialny.
2. Pakiet legislacyjny.

Budżet Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014–2020

W propozycjach budżetowych UE na okres 2014–2020 przewidziano 
utrzymanie nominalnej kwoty wydatków na WPR na poziomie z 2013 r.

– Filar I – Płatności bezpośrednie i wydatki rynkowe

– Filar II – Rozwój obszarów wiejskich

Ogółem filar I i II
– Bezpieczeństwo żywności

– Osoby najbardziej potrzebujące

– Rezerwa na wypadek kryzysu w sektorze rolnictwa

– Europejski fundusz dostosowania do globalizacji

– Badania i innowacje w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościo- 

wego, biogospodarki oraz zrównoważonego rolnictwa

Fundusze dodatkowe ogółem
Kwoty zaproponowane w budżecie na lata 2014–2020 

ogółem

281,8

89,9

386,9
2,2

2,5

3,5

do 2,5

4,5

do 15,2

do 382,9

4. Polityka Spójności 2014–2020

Misja i cele
1. Misja unijnej Polityki Spójności:
∙ zmniejszanie różnic między europejskimi regionami w celu wzmoc-

nienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej zgodnie z art. 
174 TFUE,

∙ wkład w unijną strategię na rzecz inteligentnego, zrównoważonego 
wzrostu.

2. Cele przyszłej PS:
∙ inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia,
∙ europejska współpraca terytorialna.
3. Budżet Polityki Spójności.
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Polska uważa, że osiągnięcie ambitnych celów, które zostały posta-
wione przed Polityką Spójności, także w kontekście realizacji celów 
strategii „Europa 2020”, będzie możliwe jedynie w przypadku, kiedy 
mechanizmy tej polityki zostaną odpowiednio zaprojektowane. Równo-
cześnie Polska popiera podejście Komisji Europejskiej, zgodnie z którym 
Polityka Spójności powinna obejmować wszystkie regiony UE, lecz 
koncentrować środki na najsłabiej rozwiniętych spośród nich. 

W związku z tym Polska:
∙ wskazuje na potrzebę szczególnego wsparcia regionów, które po raz 

pierwszy przekroczyły granicę PKB 75% średniej UE-27, w odniesieniu 
do wszystkich funduszy UE objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi. 
Poparcie dla innych mechanizmów przejściowych Polska uzależnia od 
rezultatu negocjacji koperty Polityki Spójności dla Polski;

∙ opowiada się także za utrzymaniem dotychczasowych zasad kwalifi-
kowalności do kategorii regionów mniej rozwiniętych oraz do Funduszu 
Spójności i z zadowoleniem przyjmuje propozycję utrzymania udziału 
Funduszu Spójności na poziomie 1/3 całości alokacji.

5. Wspólne ramy strategiczne
Mając na celu promowanie harmonijnego, wyrównanego i zrówno-

ważonego rozwoju Unii, wspólne ramy strategiczne przekładają ogólne 
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i szczegółowe cele unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu na kluczo-
we działania funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych. 

Wspólne ramy strategiczne określają:
1. dla każdego celu tematycznego – kluczowe działania, które mają 

być wspierane z każdego funduszu objętego zakresem wspólnych ram 
strukturalnych; 

2. najważniejsze wyzwania terytorialne w odniesieniu do obsza-
rów miejskich, wiejskich, przybrzeżnych i obszarów rybołówstwa, jak 
również obszarów o szczególnych uwarunkowaniach terytorialnych, 
o których mowa w art. 174 i 349 Traktatu – tymi wyzwaniami należy 
zająć się w ramach funduszy objętych zakresem wspólnych ram stra-
tegicznych;

IV.  DOKUMENTY PROGRAMOWE RZĄDU POLSKIEGO

1. Długofalowa strategia rozwoju kraju  
– sposób ujęcia zagadnień związanych z rolnictwem 
i rozwojem obszarów wiejskich 

DSRK jest dokumentem ramowym o ogólnym charakterze wyzna-
czającym trendy i cele. Realizacja strategicznego celu rozwojowego 
określonego w strategii będzie następowała w ramach trzech filarów 
zadaniowych: innowacyjności (modernizacji), terytorialnego równowa-
żenia rozwoju (dyfuzji) i efektywności.

Projekt DSRK zagadnieniom terytorialnego równoważenia rozwoju 
(dyfuzji) poświęca oddzielny rozdział dotyczący regionalnego wymiaru 
polityki rozwoju, ze szczególnym wskazaniem celu, jakim jest wyrów-
nywanie szans w ramach Polityki Spójności, w tym także spójności spo-
łecznej, poprzez poprawę cywilizacyjnego poziomu życia. Wiąże się to 
z łatwą dostępnością usług dóbr publicznych z każdego miejsca w kraju. 
Jednym z najistotniejszych problemów jest zmiana modelu funkcjonowa-
nia obszarów wiejskich, z nowymi czynnikami ustanawiającymi wiejski 
model gospodarki, pracy i życia.

DSRK identyfikuje olbrzymią skalę zmian zachodzących w ciągu ostat-
nich 10 lat w strukturze społeczno-zawodowej mieszkańców obsza-
rów wiejskich (udział osób z wyższym wykształceniem wzrósł z 1.8% 
do 7.5%, zmieniła się też znacząco struktura zatrudnienia na polskiej 
wsi – rolników jest 13%, pracowników usług 15%, robotników niżej 
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i wyżej wykwalifikowanych 17%, a przedsiębiorców i przedstawicieli 
nowej klasy średniej 7%). Pojawia się nowa kompozycja „wiejskości” 
do tej pory najczęściej definiowanej przez pryzmat rolnictwa. DSRK 
mocno podkreśla kwestię szans, które tworzą nowe typy miejsc pracy 
na obszarach wiejskich, zorientowane na turystykę, ekologię czy też 
powiązane z telepracą w różnych dziedzinach. Dokument zakłada 
z jednej strony stymulację dalszej modernizacji rolnictwa dla zapew-
nienia bezpieczeństwa żywnościowego Polski (wzrost wydajności pro-
dukcji, zachowanie potencjału produkcyjnego oraz promocja produkcji 
i konsumpcji żywności wysokiej jakości), co wydaje się we współcze-
snym świecie kluczowe przy rosnącej konkurencji o żywność wraz ze 
wzrostem populacji globu. Z drugiej strony, stałe pobudzanie wzrostu 
poziomu cywilizacyjnego życia na wsi oraz tworzenie warunków do 
powstawania produktywnych, nowych miejsc pracy, powiązane z po-
prawą jakości kapitału ludzkiego (od wczesnej edukacji przedszkolnej 
poczynając). W rezultacie takich działań oraz dzięki promieniowaniu 
efektów rozwojowych z ośrodków miejskich nastąpi przyspieszenie 
procesów wzrostu dochodów.

Wśród dwudziestu pięciu kluczowych decyzji służących osiągnięciu 
celu projektu cywilizacyjnego „Polska 2030” jako bezpośrednio odnoszące 
się do rolnictwa i obszarów wiejskich można wskazać:
– decyzję nr 19 zakładającą wyposażenie obszarów wiejskich i małych 

miasteczek w infrastrukturę cywilizacyjną pozwalającą na wyrówna-
nie szans zawodowych i społecznych ich mieszkańców (dostępność 
komunikacyjna, cyfrowa, edukacyjna, do usług zdrowotnych, warunki 
uczestnictwa w kulturze oraz dla pracy poza rolnictwem – także w no-
wych dziedzinach ekogospodarki) i silniejsze powiązanie z lokalnymi, 
regionalnymi i krajowymi centrami rozwoju;

– decyzję nr 20 dotyczącą poprawy warunków bezpieczeństwa żywno-
ściowego Polski poprzez przyjęcie rozwiązań z zakresu WPR i rozwoju 
obszarów wiejskich zapewniających Polsce bezpieczeństwo żywno-
ściowe wynikające z modernizacji sektora rolnego (wzrost wydajności 
produkcji), zachowania potencjału produkcyjnego w rolnictwie oraz 
promocji produkcji i konsumpcji żywności wysokiej jakości.
Pozostałe decyzje dotyczą różnych aspektów polityki społeczno-go-
spodarczej i przestrzennej kraju oddziałujących w mniejszym lub 
większym stopniu na obszary wiejskie.
Wśród celów i kierunków działania regionalnej polityki rozwoju wy-

mienionych w DSRK rolnictwu i obszarom wiejskim poświęcony został 
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odrębny Cel 3. Wzmacnianie potencjału rozwojowego obszarów wiej-
skich, zakładający: modernizację rolnictwa poprzez zwiększenie jego 
wydajności, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiej-
skich, poprawę infrastruktury obszarów wiejskich.

Rozdział VI projektu strategii „Rozwój regionalny” identyfikuje pro-
blemy dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich, takie jak np.: rosnące 
zróżnicowanie obszarów wiejskich, jako przyczynę czego wskazuje: 
peryferyjne położenie, niższy poziom kapitału ludzkiego, ograniczony 
dostęp do infrastruktury transportowej, teleinformatycznej i usług pu-
blicznych oraz uzależnienie od jednego sektora zatrudnienia (mono-
funkcyjne miasta i wsie). Czynniki te – wzmocnione szczególnie przez 
procesy demograficzne i migracyjne – mogą powodować dalszy wzrost 
nierówności.

Główne wyzwanie dla długookresowej polityki rozwoju obok 
wspierania najbardziej dynamicznych obszarów dotyczy wyrówny-
wania szans rozwojowych obszarów słabszych poprzez rozwijanie ich 
potencjałów, przy jednoczesnej zintegrowanej, efektywnej poprawie 
powiązań komunikacyjnych (transport, Internet) obszarów słabszych 
z liderami rozwoju. 

Zwiększenia szans rozwojowych słabszych obszarów upatrywać na-
leży w ich funkcjonalnym powiązaniu z centrami wzrostu, tj. ośrodkami 
regionalnymi i subregionalnymi, a tych z metropoliami. Obszary te mogą 
korzystać na rozwoju ośrodków miejskich poprzez wykorzystanie two-
rzonych tam innowacji, zwiększanie alternatyw zatrudnienia, poszerzanie 
ścieżek edukacyjnych, zwiększanie uczestnictwa w kulturze itp. Wyższe 
dochody uzyskiwane w centrach rozwoju mogą być wykorzystywane 
w słabszych regionach (np. na różne formy turystyki). Silniejsze powią-
zania funkcjonalne są korzystne także dla dynamicznie rozwijających 
się ośrodków miejskich (np. dzięki dostępowi do zasobów pracy). Wa-
runkiem jest jednak budowa własnych (i zróżnicowanych) potencjałów 
rozwojowych na słabszych obszarach pozwalających na uczestniczenie 
we wzroście liderów. 

Dlatego wyzwaniem dla długookresowej polityki rozwoju jest 
tworzenie warunków do rozprzestrzeniania procesów rozwojo-
wych: wyrównywanie szans edukacyjnych, zwiększanie dostępu do 
usług publicznych, zwiększanie dostępności transportowej każde-
go miejsca w kraju, likwidowanie groźby wykluczenia cyfrowego, 
ale również wspieranie biegunów wzrostu (metropolie i ośrodki 
regionalne).
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2. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 
– sposób ujęcia zagadnień związanych z rolnictwem 
i rozwojem obszarów wiejskich  
w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 
2030 przyjętej przez rząd 13.12.2011 r.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 
2030) formułuje politykę przestrzennego zagospodarowania na po-
ziomie krajowym i stanowi podstawę do planowania w obszarach 
funkcjonalnych, dostarczając ukierunkowanych przestrzennie plani-
stycznych instrumentów rozwoju zintegrowanego. Podstawowym zada-
niem jest zbudowanie i utrzymanie ładu przestrzennego, umożliwienie 
mieszkańcom całego kraju uczestnictwa w procesach rozwojowych, 
wykorzystanie potencjału określonych geograficznie obszarów i za-
pewnienie spójności między lepiej rozwiniętymi obszarami Polski 
a obszarami o niższym poziomie rozwojowym, dynamicznie rozwija-
jącymi się głównymi ośrodkami a otaczającymi je obszarami wiejskimi 
i miastami subregionalnymi. Polityka przestrzenna ustala i koordynuje 
wzajemny rozkład funkcji związanych z konsumpcją przestrzeni, takich 
jak osadnictwo, transport, użytkowanie gospodarcze i przestrzenna 
ochrona zasobów środowiska, w tym zasobów wodnych i glebowych, 
bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo w zdarzeniach ekstre-
malnych, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i krajobrazami, dostęp 
do usług publicznych.

W ramach polityki przestrzennego zagospodarowania i polityki re-
gionalnej rozwój przestrzenny obszarów wiejskich ma podstawowe 
znaczenie, porównywalne ze znaczeniem rozwoju sieci osadniczej. 
Obszary wiejskie to miejsce życia, pracy i wypoczynku większości 
społeczeństwa o zasadniczym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju 
kraju. Ich zagospodarowanie decyduje między innymi o bezpieczeń-
stwie przeciwpowodziowym, ekologicznym, sferze produkcji rolniczej 
i pozarolniczej, absorpcji impulsów rozwojowych generowanych przez 
ośrodki wzrostu, w tym wielkie metropolie. Obszary wiejskie, jako 
podmiot polityki przestrzennej, rozpatrywane są w trzech katego-
riach, wynikających z intensywności związków funkcjonalnych i stop-
nia uczestnictwa w procesach rozwojowych, jako: składnik obszarów 
funkcjonalnych ośrodków miast wojewódzkich i metropolitalnych, 
obszary uczestniczące w procesach rozwojowych i obszary wymagające 
wsparcia tych procesów. 
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W podejściu do problemów rozwoju obszarów wiejskich KPZK 2030 
jest w pełni zgodna z przyjętą przez Radę Ministrów 25 kwietnia 2012 r., 
opracowaną w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Strategią zrównowa-
żonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do roku 2020. W celu lepszej eks-
pozycji możliwości rozwoju określone zostały także odpowiednie obszary 
funkcjonalnie wiejskie (str. 191–193 KPZK 2030) oraz wskazano obszary 
miejskie funkcjonalnie związane z otaczającymi je obszarami wiejskimi – 
ośrodki lokalne i obszary funkcjonalne ośrodków subregionalnych (str. 
190) oraz obszar funkcjonalny dedykowany ochronie zdolności produk-
cyjnych rolnictwa (str.198). Wyodrębniona została także w analizie układu 
osadniczego grupa obszarów wiejskich w pełni zintegrowanych z miastami 
w obszarach funkcjonalnych ośrodków metropolitalnych i wojewódzkich, 
związanych bezpośrednio z obszarami metropolitalnymi.

Budowaniu spójności terytorialnej dedykowany jest Cel 2. KPZK 2030 
Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju 
kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków 
dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój ob-
szarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich 
terytoriów. W ramach tego celu wskazano, że istotnym kierunkiem działań 
na rzecz restrukturyzacji obszarów wiejskich, na których funkcja rolni-
cza pozostanie funkcją dominującą (np. ze względu na uwarunkowania 
naturalne oraz kulturowe), będą działania zwiększające produktywność 
działalności rolniczej, w tym koncentrację i dalsze usprawnianie proce-
sów produkcji żywności, organizowanie rynków rolnych, wspomaganie 
współpracy producentów rolnych oraz zwiększanie możliwości zbytu na 
rynkach zagranicznych (str. 90). Rozwojowi obszarów wiejskich, w tym 
tworzeniu warunków do produkcji rolnej i podnoszenia jakości życia 
mieszkańców tych obszarów, dedykowano znaczną część treści Celu 
2. (str. 90, kierunek działania 2.1.5. i str. 91–94. kierunki działań 2.2.3. 
i 2.2.4. – KPZK 2030).

Natomiast dla podkreślenia dominacji funkcji produkcyjnej rolnictwa 
w strukturze przestrzennej obszarów wiejskich, w rozdziale VI Typologia 
obszarów funkcjonalnych wyróżniono i opisano obszar funkcjonalny 
szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej, obszar ochrony gleb 
do celów produkcji rolnej, wskazując cel bezpośredni – zapewnienie 
bezpieczeństwa żywnościowego kraju i ochronę funkcji towarzyszących 
produkcji żywności.

Integracja przestrzenna i funkcjonalna obszarów wiejskich ma na celu 
ochronę i wykorzystanie potencjału przyrodniczego, krajobrazowego i kul-



156

turowego, poprawę jakości i dostępności usług publicznych, wzmacnianie 
społeczności lokalnych i tworzenie warunków do powstawania pozarol-
niczych źródeł dochodu. Wsparcie procesów rozwojowych uwzględnia 
zróżnicowanie terytorialne, w tym lokalizację obszarów względem najważ-
niejszych centrów rozwoju. Realizacja następuje poprzez usuwanie barier 
komunikacyjnych: zwiększenie mobilności zawodowej i przestrzennej, 
rozwój infrastruktury, poprawę transportu zbiorowego oraz wspomaganie 
rozwoju miast powiatowych i pozostałych miast o znaczeniu lokalnym.

W odniesieniu do problemów związanych z urbanizacją obszarów wiej-
skich konieczne jest przeciwdziałanie utracie walorów charakterystycznych 
dla obszarów i krajobrazów wiejskich, generowaniu kosztów inwesty-
cji infrastrukturalnych transportu, telekomunikacji, ochrony środowiska. 
Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich powinno zachowywać 
najlepsze tradycyjne wzorce zabudowy w powiązaniu z postulatem za-
pobiegania nadmiernemu jej rozproszeniu i tworzenia zwartych skupisk 
ludności, zmniejszając energochłonność tworzonych w procesie urbanizacji 
struktur, jednocześnie powinno uwzględniać potrzeby komunikacyjnych 
powiązań sieciowych zarówno lokalnych, jak i z dużymi ośrodkami miej-
skimi. W przypadku administracyjnych obszarów wiejskich podlegających 
presji urbanizacyjnej, usytuowanych w zasięgu funkcjonalnych obszarów 
miejskich, niezbędne jest rozwijanie powiązań komunikacyjnych, sieci 
usług publicznych i kooperacji gospodarczej w obrębie obszaru funkcjo-
nalnego wokół dużego miasta przy zachowywaniu wartości charaktery-
stycznych dla obszarów wiejskich związanych z walorami przyrodniczymi, 
krajobrazowymi i kulturowymi oraz tkanką społeczności lokalnych.

Procesy koncentracji własności i restrukturyzacji w rolnictwie podnoszą 
atrakcyjność inwestycyjną terenów wiejskich, ale także mogą być przy-
czyną utraty dotychczasowych funkcji pełnionych przez niektóre z obsza-
rów oraz powodować konflikty funkcji w procesie rozwoju przestrzeni. 
KPZK 2030 określiła zasadniczo 2 typy dedykowanych obszarów funk-
cjonalnych, określanych w trakcie procesu planistycznego: wyróżniane 
ze względu na położenie w stosunku do głównych ośrodków rozwoju 
funkcjonalne obszary wiejskie uczestniczące w procesach rozwojowych 
i obszary wymagające wsparcia tych procesów oraz obszary przezna-
czone do ochrony potencjału produkcyjnego gleb. W systemie plano-
wania przestrzennego obszary te powinny być identyfikowane przede 
wszystkim na poziomie regionalnym lub lokalnym, dla umożliwienia 
rozwiązywania problemów i podejmowania działań restrukturyzacyjnych. 
W procesie planowania rozwoju obszary wymagające wsparcia procesów 
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rozwojowych mają rangę ustalenia wiążącego plany zagospodarowania 
przestrzennego województw i określenia działań w strategii wojewódz-
kiej, stanowiącej reakcje na istniejące problemy rozwojowe. 

Obszarom ochrony gleb o najwyższej przydatności do celów produk-
cji roślinnej przypisano znaczenie makroregionalne. Ich określenie jest 
jednak tylko zaleceniem dla wojewódzkich planów zagospodarowania 
przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin, ze względu na możliwość rozwiązywania proble-
mów także w ramach obszarów dedykowanych innym funkcjom rozwo-
jowym lub mających podobne znaczenie makroregionalne (np. Żuławy, 
którym przypisano odrębny obszar funkcjonalny). Ochrona roślinnej rol-
niczej przestrzeni produkcyjnej może także wynikać z wymogu ochrony 
funkcji towarzyszących produkcji żywności, takich jak np. zachowania 
zależnych od ekstensywnego rolnictwa walorów przyrodniczych lub 
tradycyjnego krajobrazu rolniczego, lub utrzymania zielonych pierścieni 
w funkcjonalnych obszarach miast wojewódzkich i regionalnych, lub 
utrzymania trwałych użytków zielonych dla przeciwdziałania skutkom 
zmian klimatycznych.

3. Strategia rozwoju kraju 2020 – sposób ujęcia zagadnień 
związanych z rolnictwem  
i rozwojem obszarów wiejskich

 ŚSRK wytycza trzy obszary strategiczne (sprawne państwo, konku-
rencyjna gospodarka, spójność społeczna i terytorialna), w których kon-
centrować się będą wszystkie działania oraz określa, jakie interwencje 
są niezbędne w perspektywie średniookresowej w celu uruchomienia 
procesów rozwojowych. Oznacza to, z jednej strony, reagowanie na to, 
co stanowi barierę rozwojową, w tym na słabości polskiej gospodarki 
ujawnione przez kryzys gospodarczy, a z drugiej strony, koncentrowanie 
się na potencjałach społeczno-gospodarczych i przestrzennych, które po 
odpowiednim wzmocnieniu będą stymulowały rozwój.

W zakresie zwiększania konkurencyjności i modernizacji sektora rolno-
-żywnościowego (rozdział II.2.3) ŚSRK 2020 zakłada dalsze przekształcenia 
w sektorze rolno-spożywczym, które zmierzać będą w kierunku pod-
niesienia jego konkurencyjności i efektywności. Planowane są działania 
stymulujące modernizację oraz poprawę innowacyjności i opłacalności 
produkcji rolno-spożywczej, wzmacniające funkcje środowiskowe i pu-
bliczne rolnictwa i rybactwa oraz wspierające dywersyfikację źródeł do-
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chodów gospodarstw domowych związanych z rolnictwem lub rybactwem. 
Zmianom strukturalnym, takim jak zwiększenie powierzchni i wielkości 
ekonomicznej gospodarstw oraz wzrost zatrudnienia ludności odchodzą-
cej z rolnictwa w pozarolniczych sektorach gospodarki, sprzyjać będzie 
również wspieranie tworzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród ludności wiejskiej.

Działania te są istotne zarówno w perspektywie do 2020 r., jak i do 
2030 r., gdyż zmiany strukturalne w rolnictwie zachodzą powoli, a problem 
ukrytego bezrobocia nie jest możliwy do rozwiązania w krótkim okresie.

Istotnym elementem będzie również stymulowanie rozwoju prac 
badawczo-wdrożeniowych, wsparcie powstawania i funkcjonowania 
klastrów oraz upowszechnianie wśród producentów rolnych i rybackich 
informacji w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organi-
zacyjnych, m.in. poprzez profesjonalne doradztwo.

Racjonalne gospodarowanie zasobami w rolnictwie i rybactwie wy-
maga przede wszystkim kontynuacji upowszechniania dobrych praktyk 
rolniczych i wspierania takich form i sposobów zagospodarowania prze-
strzeni produkcyjnej, które sprzyjają ochronie środowiska oraz rozwojowi 
rolnictwa zintegrowanego. 

Rezultatem wprowadzanych działań będzie coraz większe uczestnic-
two w międzynarodowym rynku żywności – konkurowanie nie tylko 
ceną, ale również jakością i innowacyjnością produktów. 

W ramach ŚSRK w zakresie zwiększania konkurencyjności i moderni-
zacji sektora rolno-żywnościowego przewidziano następujące działania:
– modernizacja i wzrost innowacyjności sektora rolno-spożywczego 

prowadząca m.in. do poprawy efektywności zatrudnienia i warunków 
gospodarowania w rolnictwie i rybactwie,

– wspieranie tworzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród ludności wiejskiej,

– kreowanie oraz transfer wiedzy i technologii służącej zrównoważonemu 
rozwojowi sektora rolno-spożywczego,

– silniejsze powiązania gospodarstw rolnych z rynkiem (poprawa or-
ganizacji producentów rolnych, poprawa logistyki w łańcuchu rolno-
-żywnościowym, w tym rynków hurtowych),

– wzrost wydajności, poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa pro-
dukcji rolnej i rybackiej, prowadzonej zgodnie z wymogami ochrony 
środowiska.
Zagadnieniu wzmacniania potencjału obszarów wiejskich poświęcony 

jest w ŚSRK podrozdział III.3.3. Podkreśla się w nim różnoraki charakter 
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obszarów wiejskich w Polsce i związaną z tym konieczność różnicowa-
nia planowanej interwencji na rzecz wsparcia procesów rozwojowych 
w regionach w zależności od pełnionych przez nie funkcji i stopnia ich 
rozwoju.

Przekrojowe podejście do rozwoju obszarów wiejskich wynika z po-
trzeby uwzględnienia ich różnorodności i jest ukierunkowane, z jed-
nej strony – na jak najlepsze wykorzystanie potencjałów rozwojowych 
najbardziej rozwiniętych obszarów wiejskich i zwiększanie możliwości 
absorpcji czynników wzrostu (służyć temu będzie rozwijanie powiązań 
funkcjonalnych z miastami). Z drugiej strony, odnosi się do specjalne-
go traktowania tych terenów wiejskich, które odznaczają się słabszym 
dostępem do usług publicznych warunkującym możliwości rozwojowe. 
Obszary wiejskie powinny być postrzegane w sensie funkcjonalnym, nie 
tylko przez pryzmat działalności rolniczej.

Pełniejsze wykorzystanie zasobów endogenicznych obszarów wiejskich 
w procesach rozwoju kraju i rozwoju regionalnego odbywać się będzie 
poprzez integrację funkcjonalną tych obszarów z miastami, wzmacnianie 
absorpcji procesów rozwojowych pochodzących z zewnątrz (rozwój in-
frastruktury, w tym m.in. transportowej, energetycznej i środowiskowej, 
wspomaganie rozwoju zasobów ludzkich, wsparcie dla lokalizacji firm, 
w tym głównie wykorzystujących lokalne zasoby materialne, tworzących 
zielone miejsca pracy), wspomaganie specjalizacji terytorialnej oraz za-
pewnienie jednolitych standardów w zakresie dostępu do podstawowych 
usług i dóbr publicznych.

Istotne znaczenie dla wspomagania rozwoju obszarów wiejskich za-
leżnych od rolnictwa mają działania ukierunkowane na wzrost konku-
rencyjności i modernizację rolnictwa oraz rybactwa. W tym kontekście 
wspierane będą przemiany struktury sektora rolnego.

Polityka rozwoju powinna umożliwiać wielofunkcyjny rozwój obsza-
rów wiejskich. Poprawa warunków sprzyjających tworzeniu pozarolni-
czych miejsc pracy na wsi i zwiększanie mobilności zawodowej na linii 
obszary wiejskie – miasta odbywać się będzie m.in. poprzez działania 
na rzecz wsparcia różnicowania działalności gospodarczej producentów 
rolnych, usprawnienie systemu edukacyjnego na obszarach wiejskich 
(w tym podniesienie jakości i poprawa dostępności szkolnictwa zawo-
dowego i technicznego, dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku 
pracy), a także wsparcie dla osób podejmujących pracę na odległość.

Warunkiem niezbędnym do zwiększenia efektywności polityki w od-
niesieniu do obszarów wiejskich jest zapewnienie zintegrowanego, wielo-
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sektorowego podejścia do planowania i podejmowania działań w ramach 
różnych polityk publicznych, w tym w szczególności w ramach polityki 
regionalnej, rolnej, społecznej, edukacyjnej, kulturalnej, ekologicznej 
i transportowej. Zastosowanie nowego podejścia ułatwi w najbliższych 
latach eliminowanie barier strukturalnych na wsi. Działania na rzecz 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich zmierzać będą w kierunku podno-
szenia poziomu i jakości życia na wsi, poczynając od zapewnienia opieki 
i wychowania przedszkolnego, poprzez poprawę dostępu do edukacji 
i kultury, a następnie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej 
i rozwoju infrastruktury oraz poprawę dostępu do usług publicznych.

W ramach ŚSRK w zakresie wzmacniania potencjału obszarów wiej-
skich przewidziano następujące działania:
– wspieranie rozwoju ośrodków o znaczeniu lokalnym w zakresie działań 

rewitalizacyjnych, rozbudowy infrastruktury, zwłaszcza komunikacyj-
nej, a także poprawy usług użyteczności publicznej i innych funkcji 
niezbędnych do inicjowania procesów rozwojowych na poziomie 
lokalnym,

– wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem ich 
potencjału endogenicznego (rolnicze, mieszane i przejściowe) i peł-
nionych przez nie funkcji – dywersyfikacja gospodarcza, mobilność 
zawodowa i przestrzenna, połączenia transportowe, restrukturyzacja 
i zwiększenie wydajności w rolnictwie i rybactwie, inwestycje poza 
rolnictwem, rozwój przedsiębiorczości, rozwój nowych funkcji obsza-
rów wiejskich oraz wspieranie tworzenia nowych typów miejsc pracy 
zorientowanych na turystykę, ekologię czy powiązanych z telepracą 
w różnych dziedzinach, działania na rzecz poprawy jakości życia 
oraz atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej,

– zwiększenie dostępności transportowej – regionalnej i wewnątrzregio-
nalnej (działania w zakresie połączeń transportowych na poziomie 
regionalnym i lokalnym),

– zwiększenie dostępu do infrastruktury teleinformatycznej.
Jednym z obszarów strategicznych wyzwań dla polityki rozwoju 

i polityki regionalnej wskazuje się zapewnienie spójności wewnętrz-
nej kraju oraz niedopuszczenie do nadmiernych zróżnicowań prze-
strzennych. Oprócz obszarów, gdzie koncentrują się determinanty 
rozwoju, istnieją obszary, które w związku z kumulacją barier roz-
wojowych nie mają możliwości wykorzystania swoich zasobów prze-
strzennych w celu zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności 
i tym samym możliwości większej partycypacji w tworzeniu wzrostu 
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gospodarczego. Obszary te określane są jako obszary problemowe, 
wymagające restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji przy wsparciu 
instrumentów właściwych polityce regionalnej.

Jako jeden z typów terytoriów zagrożonych marginalizacją wskazuje 
się obszary wiejskie o najbardziej niekorzystnych wskaźnikach rozwoju 
społeczno-gospodarczego i najniższym poziomie dostępu mieszkańców 
do usług i dóbr warunkujących możliwości rozwojowe.

Na obszarach wiejskich o najsłabszych perspektywach rozwojowych, 
przewiduje się działania, które spowodują zmniejszenie zróżnicowań 
poziomu dostępu do usług (edukacyjnych, zdrowotnych, kultury, spor-
tu, transportowych, doradztwa biznesowego, lokalnej infrastruktury 
transportowej, infrastruktury służącej inwestycjom w pozarolnicze działy 
gospodarki) warunkujących włączenie się mieszkańców tych obszarów 
w regionalne procesy rozwojowe.

Dla tego typu obszarów planuje się m.in. działania wyrównawcze na 
rzecz zwiększenia dostępu i jakości podstawowych usług publicznych.

4. Strategie sektorowe – sposób ujęcia zagadnień  
związanych z rolnictwem  
i rozwojem obszarów wiejskich

Do najistotniejszych dokumentów odnoszących się do rozwoju ob-
szarów wiejskich i sektora rolnego należy Strategia zrównoważonego 
rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do 2020 roku.

1. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 
do 2020 roku 

Celem głównym strategii jest poprawa jakości życia na obszarach wiej-
skich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym 
rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju. Cel ten będzie 
realizowany na podstawie pięciu następujących celów szczegółowych:

Cel 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia 
i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Cel 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa 
ich dostępności przestrzennej.

Cel 3. Bezpieczeństwo żywnościowe.
Cel 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spo-

żywczego.
Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obsza-

rach wiejskich.
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Strategia zakłada, że w 2020 r. obszary wiejskie będą atrakcyjnym 
miejscem pracy, zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działal-
ności rolniczej lub pozarolniczej. Tereny te będą dostarczały dóbr 
publicznych i rynkowych z zachowaniem unikalnych walorów przy-
rodniczych, krajobrazowych i kulturowych dla przyszłych pokoleń. 
Mieszkańcy obszarów wiejskich będą posiadać szeroki dostęp do 
wysokiej jakości edukacji, zatrudnienia, ochrony zdrowia, dóbr kul-
tury i nauki, narzędzi społeczeństwa informacyjnego, niezbędnej 
infrastruktury technicznej. Obszary wiejskie zachowają swój unikal-
ny charakter dzięki zrównoważonemu rozwojowi konkurencyjnego 
rolnictwa i rybactwa.

2. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, 
miasta, obszary wiejskie (KSRR)

Kierunki działań dotyczące rozwoju obszarów wiejskich znajdują 
się we wszystkich celach KSRR. Do kierunków tych należą, z jednej 
strony, działania „prokonkurencyjne”, takie jak: zwiększanie mo-
bilności zawodowej i przestrzennej, zwiększanie dostępności tych 
obszarów i ich połączeń z miastami, dywersyfikacja gospodarcza, 
rozwój kapitału ludzkiego i społecznego na wsi, zwiększanie poten-
cjałów do absorpcji innowacji, poprawa atrakcyjności inwestycyjnej 
i turystycznej czy rozwój lokalny. Ważną kwestią jest tu również 
wspieranie rozwoju małych miasteczek, które stanowią lokalne 
ośrodki rozwojowe na obszarach wiejskich, zwłaszcza tych oddalo-
nych od centrów rozwoju.

Z drugiej strony, KSRR wskazuje na konieczność tzw. działań wy-
równawczych na tych obszarach wiejskich, które z różnych powodów 
(historycznych, geograficznych, gospodarczych, społecznych) wyma-
gają specjalnego, zintegrowanego i skoncentrowanego wsparcia dla 
przełamania barier rozwojowych i „odblokowania” potencjałów. Jed-
nym z najbardziej istotnych kierunków interwencji publicznej, która 
realizowana będzie po 2013 roku w ramach polityki regionalnej (przy 
użyciu instrumentów polityki spójności), będzie wspieranie obsza-
rów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr 
i usług warunkujących możliwości rozwojowe. Podstawowe usługi, 
które wskazuje KSRR, to: usługi edukacyjne i szkoleniowe, medycz-
ne, komunikacyjne (w tym dostęp do szerokopasmowego Internetu), 
komunalne i związane z ochroną środowiska oraz usługi kulturalne.

W KSRR przewidziano specjalne kierunki działań poświęcone obsza-
rom wiejskim:
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w ramach Celu 1. Pełniejsze wykorzystanie  potencjału rozwojowego 
obszarów wiejskich ze zwróceniem uwagi na:

– zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez zwiększenie mobil-
ności zawodowej i przestrzennej,

– zapewnienie efektywnej infrastruktury transportowej i poprawę 
transportu zbiorowego,

– tworzenie instytucjonalnych warunków do zwiększenia inwestycji 
pozarolniczych,

– stymulowanie rozwoju lokalnego w wymiarach: społeczno-kulturo-
wym, gospodarczym i ekologiczno-przestrzennym;

– w ramach Celu 2. w szczególności 2.2. Wspieranie obszarów wiej-
skich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług 
warunkujących możliwości rozwojowe – z podkreśleniem podsta-
wowych obszarów usług publicznych, tj. edukacyjnych i szkolenio-
wych, medycznych, komunikacyjnych, komunalnych i związanych 
z ochroną środowiska, kulturalnych.

Należy jednak podkreślić, że większość działań realizujących cel 
strategiczny KSRR2 wpływać będzie pozytywnie na rozwój obszarów 
wiejskich. Są to m.in. działania zwiększające dostępność komunikacyjną, 
rozwój instytucji otoczenia biznesu, wspieranie specjalizacji, działania 
horyzontalne w zakresie kapitału ludzkiego, intelektualnego i społeczne-
go, wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału 
dziedzictwa kulturowego.

Polityka regionalna w odniesieniu do obszarów wiejskich będzie zbież-
na i ściśle zintegrowana z pozostałymi politykami rozwojowymi, w tym 
w szczególności z polityką rolną, gospodarczą, społeczną, edukacyjną, 
środowiskową i transportową.

Planowana w KSRR interwencja polityki regionalnej w zakresie obsza-
rów wiejskich odnosi się do trzech ich typów postrzeganych w sensie 
funkcjonalnym, nie tylko jako obszary o funkcji rolniczej:
– zurbanizowane obszary wiejskie, znajdujące się w bezpośrednim są-

siedztwie największych miast, gdzie konieczna jest zwłaszcza poprawa 
sytuacji przestrzennej oraz działania integrujące z obszarami miast, 
wskazane w działaniach 1.1.1. i 1.1.2. KSRR;

– obszary wiejskie w zasięgu oddziaływania największych ośrodków, 
w których czynniki i zjawiska rozprzestrzeniania procesów rozwo-
2 Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych 

potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia 
i spójności w horyzoncie długookresowym.
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jowych są silne, co wpływa na zróżnicowaną strukturę gospodarczą 
i względnie dobrą strukturę społeczną tych obszarów, lecz konieczne 
jest wspomaganie rozprzestrzeniania się rozwoju;

– obszary wiejskie położone peryferyjnie, na których oddziaływanie naj-
większych ośrodków miejskich jest nikłe, co powoduje konieczność 
interwencji przełamującej utrzymywanie się szeregu niekorzystnych 
zjawisk społecznych, niekorzystną strukturę gospodarczą i utrudniony 
dostęp do usług publicznych.
W KSRR uwzględniona została różnorodność obszarów wiejskich, 

w związku z czym polityka regionalna została w niej ukierunkowana 
z jednej strony, na jak najlepsze wykorzystanie potencjałów rozwojowych 
najbardziej rozwiniętych obszarów wiejskich i zwiększanie potencjału 
do absorpcji procesów rozwojowych (służyć temu będzie rozwijanie 
powiązań funkcjonalnych z miastami), a z drugiej strony, odnosi się 
do specjalnego traktowania tych terenów wiejskich, które odznaczają się 
najgorszym dostępem do usług publicznych, które warunkują możliwości 
rozwojowe. Silnie zaakcentowana została konieczność zwiększania do-
stępu do usług publicznych oraz podnoszenia ich jakości na najbardziej 
problemowych obszarach wiejskich.

Obszary wiejskie w Polsce cechują się znacznym zróżnicowaniem 
głównej funkcji, od funkcji rolniczej (wschód i centrum kraju) po 
funkcje mieszane i przejściowe (czyli takie, które tracą swój rolniczy 
charakter w wyniku procesów urbanizacyjnych). Dla każdego obszaru 
wiejskiego, w skali subregionalnej bądź lokalnej, interwencja polityki 
regionalnej będzie inna, tak aby w maksymalnym stopniu uwzględnić 
charakterystykę danego obszaru – zidentyfikować najważniejsze szan-
se rozwojowe i zaprojektować działania w odniesieniu do lokalnych 
potencjałów i zasobów. Efektywne podejście terytorialne będzie jed-
nak możliwe tylko wówczas, kiedy interwencja będzie programowana 
z udziałem zarówno władz samorządowych na poziomie regionalnym, 
jak i lokalnym, przy aktywnym udziale przedsiębiorców, społeczności 
lokalnych, organizacji.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego aktywnie uczestniczy w pracach 
nad pozostałymi ośmioma strategiami zintegrowanymi. Ponadto, w celu 
usprawnienia prac nad przedmiotowymi dokumentami, MRR zorganizo-
wało warsztaty dotyczące ujęcia zagadnień regionalnych i przestrzennych 
w strategiach zintegrowanych (warsztaty odbyły się w dniach 19–20 sierpnia 
2010 r.) oraz systemu monitorowania i tworzenia wskaźników do strategii 
(warsztaty odbyły się w dniach 9–10 listopada 2010 r.).
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3. Projekt strategii innowacyjności i efektywności gospodarki 
na lata 2011–2020 Dynamiczna Polska 

Projekt Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki na lata 
2011–2020 „Dynamiczna Polska” podejmuje zagadnienia związane 
z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich w Celu 3.: Wzrost efektyw-
ności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców. W szczególności 
dotyczy to Kierunku działań 3.1. Transformacja systemu społeczno-go-
spodarczego na tzw. bardziej zieloną ścieżkę, zwłaszcza ograniczanie 
energo- i materiałochłonności gospodarki oraz Kierunku działań 3.2. 
Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie plano-
wania, projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi 
przez cały cykl życia.

Kierunek 3.1. ma być realizowany m.in. przez działanie 3.1.4. Promo-
wanie przedsiębiorczości typu „business&biodiversity”, w szczególności na 
obszarach zagrożonych peryferyjnością. Szansą na lepsze wykorzystanie 
lokalnych walorów środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kultu-
rowego może być większe wsparcie dla inicjatyw typu „business&bio-
diversity”, ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości związanej 
z ochroną przyrody, której potencjał nie jest jeszcze w pełni doceniany 
(działalność biznesowa w tym obszarze koncentruje się obecnie głównie 
na usługach agroturystycznych). Cel ten można osiągnąć m.in. poprzez 
rozwój produkcji żywności ekologicznej, integrowanej, czy też wytwa-
rzanej metodami tradycyjnymi; usług doradczych w zakresie realizacji 
programów rolno-środowiskowych i powiązanych z leśnictwem, np. 
przyrodniczej rekultywacji łąk; pozyskiwania i przetwórstwa pierwotnych 
surowców naturalnych, obsługi systemów gospodarowania wodą, wy-
konywania nawodnień; produkcji nawozów naturalnych, odnawialnych 
źródeł energii itd. Należy wprowadzić system wsparcia (np. w postaci 
„Funduszu na rzecz Bioróżnorodności”), umożliwiający firmom z sektora 
MŚP zlokalizowanym na obszarze „Natura 2000” lub użytkującym zasoby 
w tych obszarach dostęp do kredytów komercyjnych na inwestycje służą-
ce jednocześnie rozwojowi gospodarczemu i ochronie bioróżnorodności.

Kierunek 3.2. ma być realizowany m.in. przez działanie 3.2.3. Odno-
wa etosu dawnych rzemiosł budowlanych. W celu zapewnienia równych 
warunków rozwoju budownictwa przemysłowego oraz tradycyjnych tech-
nik produkcji budowlanej, odpowiadających rosnącemu zapotrzebowaniu 
na tradycyjną architekturę, będącą ważnym składnikiem kulturowego kra-
jobrazu. Kluczowym działaniem w tym zakresie powinno być promowanie 
kształcenia w zakresie rzemiosł budowlanych, które w chwili obecnej są 
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bardziej domeną amatorskiego samokształcenia niż świadomie wspieraną 
ścieżką kształcenia zawodowego. System edukacyjny wspierający rzemiosła 
budowlane (oraz każde inne) może odegrać istotną rolę w aktywizacji osób 
bezrobotnych i biernych zawodowo, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

4. Projekt strategii rozwoju kapitału ludzkiego 
W Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL) przyjęto, że odpowiedź 

na, determinujące w dużej mierze przyszłą sytuację w zakresie kapitału 
ludzkiego, wyzwania demograficzne oraz nowoczesnego rynku pracy 
będzie miała dwojaki charakter. Z jednej strony, implementowane będą 
narzędzia, które w bezpośredni sposób przeciwdziałać będą depopulacji 
Polski oraz starzeniu się społeczeństwa (adresowane do kraju jako całości). 
Z drugiej zaś strony, wdrażane będą narzędzia adaptujące społeczeństwo 
i gospodarkę do innego niż dotąd otoczenia demograficznego (ujęcie 
terytorialne, zakładające zwiększone działania m.in. na obszarach wiej-
skich). Narzędzia te będą umożliwiać i ułatwiać wydłużanie i zwiększanie 
aktywności ekonomicznej i społecznej zarówno w odniesieniu do osób już 
aktywnych, jak i tych jednostek i grup, które dziś w dużej mierze pozostają 
poza rynkiem pracy i są narażone na wykluczenie społeczne, a także za-
pewniać jak najwyższą jakość życia na starość. Aby tak się stało, priorytetem 
przemian gospodarczych będzie nie tylko tworzenie nowych miejsc pracy, 
ale również organizowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań odnośnie 
do podejmowania zatrudnienia przez osoby, które obecnie, ze względu 
na niskie kwalifikacje, miejsce zamieszkania czy niedostateczny dostęp 
do usług publicznych pozwalających na poradzenie sobie z deficytami, 
są tego pozbawione. Zarówno przy diagnozie, jak i przy projektowaniu 
celów operacyjnych i narzędzi realizacji (zawartych w Części II) wzięto 
pod uwagę zróżnicowanie regionalne. W aspekcie tym SRKL odnosi się 
przede wszystkim do terenów wiejskich oraz słabo rozwiniętych (gmin 
osiągających niskie dochody podatkowe). Jednocześnie należy zauważyć, 
iż zdecydowana większość problemów utrudniających optymalne wyko-
rzystanie kapitału ludzkiego, choć w różnym natężeniu, występuje we 
wszystkich regionach Polski.

Ze względu na to, że poszczególne narzędzia realizacji strategii mogą 
z powodzeniem być wykorzystywane do poszukiwania odpowiedzi na 
kwestie problemowe z różnych obszarów, w SRKL zaproponowano nowa-
torskie podejście, a mianowicie poszczególne narzędzia zostały wpisane 
w sześć etapów odnoszących się do cyklu życia – cyklu kariery. Powinno 
to pozwolić w lepszy sposób odnieść się do perspektywy indywidualnej 
i zapewnić wysoki poziom upodmiotowienia planowanych działań. W stra-
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tegii wyróżniono następujące etapy życia: wczesne dzieciństwo, edukacja 
szkolna, edukacja wyższa, aktywność zawodowa, rodzicielstwo, starość.

W ramach etapu życia: wczesne dzieciństwo do mieszkańców ob-
szarów wiejskich skierowane jest bezpośrednio narzędzie 2.: Poprawa 
dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, w szczególności na te-
renach wiejskich. Celem jest doprowadzenie do zwiększenia liczby 
miejsc w przedszkolach i wyrównania dysproporcji w dostępności do 
przedszkoli pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. W tym kon-
tekście narzędzie to służyć będzie w długiej perspektywie wyrówny-
waniu szans edukacyjnych (oraz na rynku pracy) osób pochodzących 
z różnych części kraju, w tym regionów o charakterze peryferyjnym. Po 
uproszczeniu przepisów prawnych ułatwiających zakładanie placówek 
kluczowe będzie wypracowanie systemu wsparcia (prawnego i finan-
sowego) dla samorządów, zwłaszcza na terenach słabiej rozwiniętych. 
W przyszłości wskazane będzie zbadanie, na ile możliwa jest stopnio-
wa integracja form wczesnej opieki i edukacji dla dzieci najmłodszych 
(do 3 roku życia) z formami dla dzieci starszych (od 3 roku życia), co 
jest szczególnie ważne dla rozwoju tych form na obszarach wiejskich 
z rzadką siecią osiedleńczą oraz na innych obszarach, na których rodzi-
ce mają utrudniony dostęp do zatrudnienia i form edukacji dorosłych. 
Stanem docelowym SRKL jest osiągnięcie wskaźnika upowszechnienia 
wychowania przedszkolnego na poziomie 90% ogółem w skali kraju 
i 80% na wsi, nie później niż do roku 2020.

W celu zwiększenia odsetka dzieci uczęszczających do instytucjo-
nalnych form opieki konieczna będzie również promocja świadomości 
funkcji edukacyjnej, a nie tylko opiekuńczej, przedszkoli i włączenie 
rodziców do edukacji przedszkolnej, a przez to podnoszenie ich 
kompetencji wychowawczych (Narzędzie 3.). Edukacja rodziców 
jest równie ważna jak edukacja dzieci, przy czym nie ogranicza się 
ona do kwestii wychowawczych. Chodzi tu o edukację w szerokim 
sensie, pomagającą rodzicom wypełniać wszystkie obowiązki wobec 
dzieci, w tym przede wszystkim uzyskać i zachować swoją zdolność 
do zatrudnienia, a tym samym możliwość utrzymania rodziny. Klu-
czowym zadaniem będzie realizacja kampanii informacyjno-promo-
cyjnych skierowanych zarówno do usługodawców (podmiotów), jak 
i usługobiorców (rodziców).

Działania SRKL nakierowane są na poprawę dostępu do wysokiej jakości 
edukacji na obszarach wiejskich. Sprzyjać temu będzie przede wszystkim 
w ramach etapu życia: Edukacja szkolna – Narzędzie 15.: Zwiększenie 



168

atrakcyjności zawodu nauczyciela, poprawa efektywności i jakości ich 
pracy oraz tworzenie bodźców dla pozostawania w zawodzie najlep-
szych nauczycieli, w ramach edukacji wyższej – Narzędzie 24.: Stworzenie 
sprawiedliwego społecznie systemu ponoszenia kosztów kształcenia na 
poziomie wyższym, gwarantującego możliwość podjęcia studiów dobrej 
jakości każdej osobie mającej predyspozycje do studiowania bez wzglę-
du na jej sytuację materialną, a także w ramach etapu życia: Aktywność 
zawodowa, uczenie się przez całe życie i rodzicielstwo – Narzędzie 41.: 
Promocja elastycznych form zatrudnienia, w tym telepracy oraz Narzędzie 
49.: Rozwijanie systemu wspierania finansowego uczenia się dorosłych.

Ponadto przewiduje się kontynuowanie prac grupy roboczej podej-
mującej kwestie szeroko pojętych zmian strukturalnych w rolnictwie (na 
terenach wiejskich), w tym objęcia systemem powszechnym przynajmniej 
części rolników (Narzędzie 63,: Wprowadzenie zmian w systemie emerytal-
nym prowadzących do zwiększenia i wydłużenia aktywności zawodowej).

5. Projekt strategii rozwoju kapitału społecznego 
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (SRKS) wskazuje specyficzne 

narzędzia kierowane na obszary wiejskie. W ramach Celu 1. Kształtowa-
nie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji, na 
obszarach wiejskich będzie wspierany rozwój kompetencji medialnych 
w uczeniu się innym niż formalne, z pomocą Wieloletniego Programu 
Rządowego Kultura+, który koncentruje się na podniesieniu jakości 
i standardów funkcjonowania gminnych bibliotek publicznych na te-
renach wiejskich i w małych miastach. Upowszechnianie uczestnictwa 
w kulturze oraz rozwój kompetencji kulturowych będzie obejmowało 
działania na rzecz edukacji kulturalnej i animacji kultury realizowane 
w szczególności w miejscowościach poniżej 15 tysięcy mieszkańców 
oraz wspieranie edukacji regionalnej nakierowanej na tradycję i dzie-
dzictwo kulturowe. W ramach Celu 2. Poprawa mechanizmów party-
cypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne, na obszarach 
wiejskich w szczególności promowany i wspierany będzie wolontariat 
oraz rozwój poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Do obszarów 
wiejskich będą się w znacznym stopniu odnosić działania w ramach 
Celu 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kre-
atywnego. W ramach tego celu przewiduje się realizację wieloletnich 
programów na rzecz nowoczesnej infrastruktury bibliotek, mediatek 
oraz ośrodków aktywności kulturalnej i obywatelskiej w gminach, 
wspieranie rozwoju bibliotek i lokalnych centrów kultury oraz promo-
wanie uwzględniania i wykorzystywania potencjału kulturowego oraz 
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lokalnych tożsamości w rozwoju regionalnym. Istotnym elementem 
będzie także wspieranie turystyki kulturowej i kulturowo-przyrodni-
czej oraz łączenie edukacji regionalnej z rozwijającą się agroturystyką. 
Ponadto równie ważne jest promowanie współpracy instytucji kultury 
z centrami informacji turystycznej. Zintegrowanie na poziomie gminy 
czy miasta działań o charakterze kulturalnym i turystycznym ułatwia 
budowanie oferty turystycznej opartej na kulturze, a przez to rozwój 
lokalnego biznesu oraz spójnej i efektywnej polityki regionalnej.

6. Projekt strategii bezpieczeństwa energetycznego i środowiska 
W Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego i Środowiska (BEiŚ), 

w ramach dostosowania sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu, 
będą wnoszone do prawa regulacje dotyczące planowania przestrzen-
nego, budownictwa, działań w rolnictwie wspomagających proces 
adaptacji, a zarazem zapobiegających powstawaniu zagrożeń dla społe-
czeństwa, gospodarki i środowiska. Ponadto istotne będzie wdrożenie 
i integracja ochrony korytarzy ekologicznych do polityki przestrzennej 
na wszystkich poziomach organizacji państwa oraz polityk sektoro-
wych zwłaszcza w odniesieniu do rolnictwa, leśnictwa, gospodarki 
wodnej. W odniesieniu do uporządkowania zarządzania przestrzenią, 
priorytetem w Strategii BEiŚ jest również uporządkowanie stanu praw-
nowłasnościowego nieruchomości w ewidencji gruntów i wyznaczenie 
strategicznych obszarów rolniczego użytkowania ziemi obejmujących 
różne systemy produkcji towarowej. Podstawowym działaniem w kwe-
stii poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego będzie opra-
cowywanie przez gminy planu zapotrzebowania na ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe. Działaniu temu powinny towarzyszyć 
różnego rodzaju akcje wspierające powstawanie takich planów, czy to 
o charakterze informacyjnym, wymiany doświadczeń, czy promowa-
nia najlepszych praktyk. Zostaną podjęte prace w celu opracowania 
Programu rozwoju energetyki na obszarach wiejskich, do rozważenia 
pozostanie kwestia stworzenia możliwości przekazywania samorządom 
własności urządzeń energetycznych, które są przez nie finansowane, 
co ułatwić powinno pracę samorządom na rzecz poprawy lokalnej 
efektywności energetycznej.

W ramach promocji dobrych praktyk rolniczych wspierany będzie rozwój 
infrastruktury ochronnej, w szczególności wyposażenie gospodarstw rolni-
czych w zbiorniki przechowywania gnojowicy oraz zakładów rolno-spożyw-
czych w infrastrukturę oczyszczania ścieków. Promowane będzie zarządzanie 
przestrzenią wiejską z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki krajobrazowej.
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Aby ograniczyć oddziaływanie energetyki na środowisko, wspierany 
będzie rozwój dużych instalacji opartych wyłącznie na biomasie, wy-
korzystujących uprawy energetyczne oraz lokalne bioodpady rolnicze.

7. Projekt strategii rozwoju transportu 
Jednym z działań Strategii Rozwoju Transportu (SRT) jest Poprawa do-

stępności transportowej z obszarów o najniższym poziomie dostępu do dóbr 
i usług warunkujących możliwości rozwojowe (ośrodki subregionalne, ob-
szary wiejskie) do ośrodków wojewódzkich i ośrodków miejskich, pełniących 
ważne role gospodarcze – włącznie z poprawą lokalnych systemów transportu 
zbiorowego. W tym aspekcie dla integracji terytorialnej regionów i pełniej-
szego wykorzystania potencjałów obszarów położonych poza miastami 
wojewódzkimi niezbędne są działania na rzecz poprawy jakości połączeń 
centrów z zapleczem regionów (zarówno z ośrodkami subregionalnymi, 
jak i obszarami wiejskimi). Działania w tym zakresie powinny obejmować 
przede wszystkim rozbudowę i modernizację infrastruktury transportowej 
(drogowej i kolejowej) oraz polepszanie jakości środków przewozu zbioro-
wego, tak aby skrócić czas dostępu przestrzennego. Realizowane inwestycje 
i prace modernizacyjne spowodują zwiększanie dostępności transportowej 
do ośrodków wojewódzkich i subregionalnych na obszarach o najniższej 
dostępności, najbardziej oddalonych od tych ośrodków.

8. Projekt strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa  
narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2012–2022

Sformułowany w dokumencie Cel 4. Zwiększenie integracji polityk 
publicznych z polityką bezpieczeństwa zakłada m.in. integrację rozwoju 
społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa narodowego obejmującą: 

– planowanie przestrzenne kraju (na różnych szczeblach planowa-
nia), zwłaszcza w zakresie uwzględniania w tym planowaniu potrzeb 
obronności państwa. Uznaje się za potrzebne usprawnienie koordynacji 
tych działań pomiędzy organami sektora bezpieczeństwa a samorządami 
gmin i województw, m.in. w pracach nad wspólnymi rozwiązaniami 
dotyczącymi dyslokacji wojsk;

– rozwój infrastruktury, zwłaszcza w zakresie infrastruktury mogącej 
służyć wspólnym potrzebom bezpieczeństwa, jak również rozwojo-
wi regionu (współużytkowane lotniska wojskowe, obiekty sportu 
i rekreacji, wspólne inwestycje środowiskowe, np. oczyszczalnie 
ścieków itp.).

W dokumencie wskazuje się działania nakierowane na wspieranie ochro-
ny środowiska przez sektor bezpieczeństwa, co wynika z konieczności zła-
godzenia skutków funkcjonowania infrastruktury tego sektora, a zwłaszcza 



171

obiektów wojskowych dla otoczenia. Konieczna jest kontynuacja działań 
zmierzających w kierunku maksymalnego wykorzystywania techniki i roz-
wiązań proekologicznych oraz spełnienia podstawowych standardów Unii 
Europejskiej w obszarze ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, drga-
niami i wibracjami, zagospodarowania odpadów, zapewnienia wody pitnej 
wysokiej jakości, rekultywacji terenów zdegradowanych, a także zwiększenia 
zasobów leśnych oraz przeciwdziałania powodziom. 

Ponadto system realizacji Strategii w części V1. Podmioty odpowie-
dzialne za wdrożenie i monitorowanie realizacji strategii oraz jej ocenę 
przewiduje rolę ministra właściwego do spraw rolnictwa, rynków rolnych, 
rozwoju wsi, rybołówstwa w zakresie: 
– zapewnienia ludności podstaw egzystencji i przetrwania w obszarze: 

dostępności i bezpieczeństwa żywności, utrzymywania produkcji rol-
no-hodowlanej, wzmacnianiu jej odporności na zagrożenia powodo-
wane katastrofami naturalnymi, klęskami żywiołowymi, zagrożeniami 
terrorystycznymi, skażeniami i zakażeniami, kontroli jakości żywności 
oraz produktów rolno-spożywczych, produkcji żywności oraz ochrony 
rynków rolnych,

– doskonalenia współpracy z innymi ministrami i organami odpowie-
dzialnymi za monitorowanie stanu ochrony środowiska naturalnego, 
wykrywania zagrożeń dla bezpieczeństwa żywnościowego i bezpie-
czeństwa żywności w czasie pokoju w sytuacjach kryzysowych oraz 
w czasie wojny,

– realizacji przedsięwzięć związanych z tworzeniem Rządowego Progra-
mu Rezerw Strategicznych.
9. Projekt strategii „Sprawne Państwo” (SSP)
Generalnie dokument akcentuje pozycję i ochronę praw i interesów 

obywatela, niezależnie od miejsca zamieszkania i wykonywanej pracy 
zawodowej.

Pośrednio, zajmuje się sprawami obszarów wiejskich i rolnictwa, 
wskazując na następujące zagadnienia organizacyjno-kompetencyjne 
i inne o charakterze systemowym w ramach funkcjonowania państwa:

Cel 1. Stworzenie funkcjonalnych i przyjaznych obywatelom struk-
tur organizacyjnych państwa koncentruje się m.in. na: usprawnie-
niu funkcjonowania samorządu terytorialnego, likwidowaniu barier 
lub luk prawnych hamujących rozwój, usprawnieniu mechanizmów 
współpracy między poszczególnymi jednostkami samorządu teryto-
rialnego i administracją rządową. W związku z działaniami zmierzają-
cymi do poprawy efektywności rządzenia i planowania strategicznego 
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zakłada się np. zmiany kompetencyjne, które dotyczyć będą przede 
wszystkim obszarów kluczowych z punktu widzenia koordynacji 
interwencji publicznej ukierunkowanej terytorialnie, tj. planowania 
przestrzennego, wymiaru miejskiego i wiejskiego polityk publicz-
nych, transportu itp.

Cel 2. Strategia przewiduje m.in. wprowadzenie zintegrowanego 
(hierarchicznego i skoordynowanego) systemu planowania społecz-
no-gospodarczego i przestrzennego zbudowanego z wzajemnie uzu-
pełniających się elementów obejmujących plany i strategie poziomu 
krajowego, regionalnego i lokalnego. Podjęte będą także działania 
w zakresie usprawnienia systemu zarządzania kryzysowego w celu 
usprawnienia współpracy i koordynacji służb zaangażowanych w dzia-
łania ratownicze, usprawnienia funkcjonowania centrów zarządzania 
kryzysowego, w szczególności na poziomie powiatów i gmin, efektyw-
nego wykorzystania zasobów kadrowych oraz stworzenia przejrzystych 
dokumentów planistycznych, zwłaszcza planów zarządzania kryzyso-
wego, które w wielu przypadkach nie są funkcjonalnymi dokumen-
tami operacyjnymi. Jednocześnie powinny zostać wskazane zadania 
dla poszczególnych podmiotów systemu zarządzania kryzysowego, 
co pozwoli na określenie obszarów odpowiedzialności właściwych 
terytorialnie lub merytorycznie ministrów, wojewodów, starostów oraz 
wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).

Cel 3. Strategii Podniesienie efektywności funkcjonowania systemów usług 
publicznych zakłada m.in. zagwarantowanie równego dostępu do wysokiej 
jakości świadczonych usług. Wprowadzenie standardów usług publicznych 
będzie miało na celu zwiększenie dostępności usług publicznych na ob-
szarach, gdzie występują ograniczenia w tym zakresie, w szczególności na 
obszarach wiejskich. Standardy te, w szczególnych przypadkach, z uwagi 
na zróżnicowania lokalne, powinny brać pod uwagę charakterystykę geo-
graficzną i społeczno-gospodarczą obszaru, którego dotyczą.

Natomiast, zgodnie z zapisami dotyczącymi systemu realizacji, mi-
nister właściwy do spraw rolnictwa ma podjąć działania w zakresie 
opracowania koncepcji i wdrożenia reformy służb rolnych i agencji, 
a minister właściwy do spraw wewnętrznych w zakresie opracowa-
nia skutecznego systemu powiadamiania, ostrzegania i alarmowania 
ludności na wypadek zagrożeń oraz wprowadzenia na stałe do po-
rządku prawnego, uchwalanych dotychczas epizodycznie, przepisów 
regulujących kwestie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i usuwania 
ich skutków.
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V. DOKUMENTY UE – POLSKA

1. Umowa partnerska

Umowa partnerska określa rozwiązania zapewniające zgodność z unij-
ną strategią na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.

1. Każde państwo członkowskie przygotowuje umowę partnerską na 
okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

2. Umowa partnerska jest sporządzana przez państwa członkowskie 
we współpracy z partnerami, o których mowa w art. 5. Umowa 
partnerska jest przygotowywana w dialogu z Komisją. 

3. Umowa partnerska obejmuje całe wsparcie z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych w danym państwie człon-
kowskim.

2. Programy operacyjne

Każdy program określa strategię dotyczącą wkładu programu do unij-
nej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, która jest zgodna ze wspólnymi 
ramami strategicznymi i umową partnerską. Każdy program zawie-
ra rozwiązania zapewniające skuteczne, efektywne i skoordynowane 
wdrażanie funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych 
i działań mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych 
dla beneficjentów.

Każdy program definiuje priorytety określające cele szczegółowe, 
środki finansowe wsparcia z funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych oraz odpowiednie współfinansowanie krajowe.

3. Krajowy program reform  
– sposób ujęcia zagadnień związanych z rolnictwem  
i rozwojem obszarów wiejskich  
w Krajowym Programie Reform do 2020 r.

Przyjęta przez Radę Europejską 17 czerwcu 2010 r. strategia „Euro-
pa 2020” jest nowym, długofalowym programem społeczno-gospodar-
czym Unii Europejskiej, który zastąpił realizowaną od 2000 r. Strategię 
Lizbońską. Zaproponowana w Strategii wizja rozwoju jest propozycją 
społecznej gospodarki rynkowej XXI wieku, cechującej się stabilnym 
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wzrostem gospodarczym oraz zapewniającej wysoki poziom zatrudnienia, 
produktywności i spójności społecznej. W Strategii przyjęto trzy podsta-
wowe, wzajemnie wzmacniające się priorytety: smarth growth (rozwój 
gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach), sustainable growth (pro-
mowanie gospodarki zrównoważonej – efektywniej wykorzystującej za-
soby, bardziej zielonej, a zarazem konkurencyjnej) oraz inclusive growth 
(wzmacnianie gospodarki charakteryzującej się wysokim zatrudnieniem 
oraz spójnością ekonomiczną, społeczną i terytorialną).

Dodatkowo w Strategii przyjęto wskaźniki umożliwiające monitorowa-
nie postępu w realizacji ww. priorytetów za pomocą pięciu nadrzędnych 
celów, określonych na poziomie całej UE (do osiągnięcia w 2020 r.):
– wskaźnik zatrudnienia osób w przedziale wiekowym 20–64 lat na 

poziomie 75%,
– przeznaczenie 3% PKB UE na inwestycje w badania i rozwój,
– osiągnięcie celów „20/20/20” w zakresie klimatu i energii,
– ograniczenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę szkolną 

do 10% oraz zwiększenie do co najmniej 40% liczby osób z młodego 
pokolenia posiadających wyższe wykształcenie,

– zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem o 20 mln.
Wyznaczenie poziomu realizacji powyższych pięciu celów na poziomie 

krajowym ostatecznie dokonało się w Krajowych Programach Reform, 
będących podstawowym instrumentem wdrażania strategii „Europa 2020” 
na poziomie państw członkowskich. W polskim Krajowym Programie 
Reform (KPR) na rzecz realizacji unijnej strategii „Europa 2020”, przyjętym 
przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2011 r., zadeklarowano osiągnięcie 
przez Polskę w 2020 r. następujących wartości w zakresie pięciu wio-
dących celów strategii „Europa 2020”:
– 71% stopy zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat,
– 1,7% udziału w PKB nakładów na badania i rozwój,
– zmniejszenie zużycia energii pierwotnej do poziomu ok. 96 Mtoe,
– zmniejszenie do 4,5% odsetka osób wcześnie porzucających naukę 

oraz zwiększenie do 45% odsetka osób z wykształceniem wyższym 
w wieku 30–34 lat,

– obniżenie o 1,5 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem, deprywacją 
materialną lub żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pra-
cujących lub o niskiej intensywności pracy.
W KPR określono działania niezbędne do podjęcia w perspektywie do 

2014 roku, pokazując bardziej szczegółowo te na najbliższy rok. Coroczna 
aktualizacja KPR, zgodnie z rytmem tzw. Semestru Europejskiego, pozwoli 
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na wskazywanie następnych zadań, które należy realizować w pierwszej 
kolejności w miarę zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej, pa-
miętając przy tym o perspektywie średniookresowej do 2020 roku. Polski 
KPR skupia się na działaniach, które mają na celu odrabianie zaległości 
rozwojowych oraz budowie nowych przewag konkurencyjnych w trzech 
obszarach priorytetowych:

∙ Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego.
∙ Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego.
∙ Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
Zgodnie z rytmem Europejskiego Semestru, 25 kwietnia 2012 r. Rada 

Ministrów przyjęła dokument zatytułowany Krajowy Program Reform 
na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” – Aktualizacja 2012/2013. 
Zasadnicza część przygotowania Aktualizacji 2012/2013 polegała na we-
ryfikacji listy działań oraz wskazaniu zadań do realizacji w ramach tych 
działań w latach 2012–2013. Przy weryfikacji listy działań kierowano się 
doświadczeniami z pierwszego roku wdrażania KPR, w tym postępem 
w realizacji poszczególnych zadań oraz podjętymi w ciągu tego okresu 
decyzjami i wyborami politycznymi.

W Aktualizacji 2012/2013 następujące działania i zadania bezpośred-
nio dotyczą rolnictwa i obszarów wiejskich, a Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi zostało dla nich wskazane jako odpowiedzialne lub współ-
odpowiedzialne za ich realizację:

W obszarze Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego:
1.2.1. Działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz zwięk-

szenia efektywności wykorzystania zasobów naturalnych (MŚ/MRiRW)
Zadania do realizacji w 2012/2013:

∙ Ochrona wartości przyrodniczych terenów użytkowanych rolniczo, 
poprzez wdrażanie działań rolno-środowiskowych (MRiRW)

∙ Utrzymanie gruntów rolnych w Dobrej Kulturze Rolnej (MRiRW)
1.5.1. Rozwój sieci teleinformatycznej, w tym zapewnienie dostępu do 

Internetu szerokopasmowego, w szczególności na obszarach wiejskich 
(MAC/MRR/MRiRW)

Zadania do realizacji w 2012/2013:
∙ Poprawa dostępu do Internetu szerokopasmowego na obszarach wiej-

skich (MRiRW).

W obszarze Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu:
3.1.9. Aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach wiejskich, w tym 

wsparcie tworzenia pozarolniczych miejsc pracy (MRiRW)
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Zadania do realizacji w 2012/2013:
∙ Wdrażanie działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (MRiRW)
∙ Wdrażanie podejścia Leader w ramach PROW 2007–2013 (MRiRW)
∙ Wdrażanie działań „Modernizacja gospodarstw rolnych” i „Zwiększanie 

wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” (MRiRW).
Istotne znaczenie dla poprawy potencjału rozwojowego rolnictwa 

i obszarów wiejskich będą miały zapisane w KPR działania sektorowe 
realizowane przez inne resorty. Można tu wskazać m.in. na następujące 
działania i zadania:

W obszarze Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego:
1.3.2. Budowa podstawowej sieci dróg krajowych i lokalnych 

(MTBiGM/MAC)
Zadania do realizacji w 2012/2013:

∙ realizacja Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 
(MTBiGM),

∙ dofinansowanie przebudowy, budowy oraz remontów dróg gminnych 
i powiatowych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy 
program dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – 
Rozwój” (MAC)
1.4.3. Dywersyfikacja źródeł energii, w tym inwestycje w odnawialne 

źródła energii i energetykę jądrową (MG)
Zadania do realizacji w 2012/2013:

∙ przyjęcie przez RM projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (MG),
∙ przyjęcie przez RM projektu nowelizacji ustawy o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych (MG),
∙ prowadzenie działań legislacyjnych i pozalegislacyjnych mających na 

celu wzrost wytwarzania energii w niewielkich źródłach wykorzystu-
jących lokalne zasoby (MG),

∙ prowadzenie działań promocyjnych oraz prawnych zmierzających do 
zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce (MG)
1.7.1. Zapewnienie bardziej harmonijnego rozwoju usług społecznych 

w wymiarze terytorialnym (KPRM/MZ/MPiPS/MEN/MSiT)
Zadania do realizacji w 2012/2013:

∙ realizacja programu „Radosna szkoła” (MEN),
∙ zwiększanie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzmocnienie funk-

cji socjalnej szkoły i rozszerzenie dostępu do usług społecznych dla 
dzieci i młodzieży (MEN),
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∙ rozbudowa i rozwój zintegrowanego systemu informacji turystycznej 
(MSiT),

∙ działania na rzecz poprawy dostępności i jakości świadczeń opieki 
zdrowotnej, skierowanych szczególnie do osób niesamodzielnych 
i starszych (MZ).

W obszarze Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu:
3.1.4. Działania na rzecz godzenia ról rodzinnych i zawodowych ko-

biet i mężczyzn, w tym rozwój różnych form wczesnej edukacji i opieki 
nad dziećmi (MPiPS)

Zadania do realizacji w 2012/2013:
∙ realizacja programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 „MALUCH” (MPiPS),
∙ wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinne-

go poprzez udzielanie wsparcia inicjatywom zwiększającym dostęp do 
różnych form opieki nad dziećmi umożliwiających rodzicom powrót 
do zatrudnienia (MPiPS),

∙ objęcie obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich od 2014 roku (MEN),
∙ zapewnienie powszechności i odpowiedniego poziomu wychowania 

przedszkolnego (MEN).
Ponadto, sytuacja rolnictwa i rozwój wsi będą się kształtowały także w za-

leżności od odpowiedniego wykorzystania możliwości, jakie stwarza realizacja 
zapisanych w KPR działań horyzontalnych, zwłaszcza tych z obszaru Inno-
wacyjność dla wzrostu inteligentnego. Takie działania, jak poprawa jakości 
regulacji, dostępu do finansowania, informatyzacja administracji, wspieranie 
przedsiębiorczości i innowacyjności będą tworzyły lepsze warunki prowadze-
nia działalności gospodarczej również na obszarach wiejskich.

4. Program konwergencji

Program konwergencji przedstawia średniookresowe prognozy sytuacji 
gospodarczej Polski i jej finansów publicznych.

Dokument opracowany jest zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pro-
gramów stabilności i konwergencji państw członkowskich UE.

Działania:
1. Konsolidacja finansowa.
2. Wzrost gospodarczy.
3. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i zwięk-

szenia poziomu innowacyjności gospodarki.
4. Prywatyzacja i poprawa zarządzania aktywami państwa.
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VI.  DOKUMENTY RZĄD RP – WOJEWÓDZTWA

1. Strategie rozwoju województwa  
sporządza samorząd województwa  
określając w szczególności następujące cele:

1. pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielę-
gnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej,

2. pobudzanie aktywności gospodarczej,
3. podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 

województwa,
4. zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy 

uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń,
5. kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

2. Kontrakt terytorialny

Kontrakt terytorialny stanowi instrument uzgadniania przedsięwzięć 
między rządem a samorządem wojewódzkim służących realizacji celów 
polityki regionalnej zapisanych w KSRR.

Kontrakt stanowi zarazem zobowiązanie strony rządowej i samorzą-
dowej do realizacji przedsięwzięć priorytetowych, skoncentrowanych na 
obszarach strategicznej interwencji zgodnie z zapisami KSRR, które jedno-
cześnie odpowiadają kierunkom realizacji Strategii Rozwoju Województwa.

Kontrakt terytorialny służy koordynacji działań prorozwojowych 
podejmowanych przez rząd i samorząd ukierunkowanych na osiąganie 
wspólnych celów wyznaczonych w stosunku do określonego w nim 
terytorium.

Instrument ten zapewni większe dostosowanie interwencji sektoro-
wej do potrzeb regionalnych poprzez zderzenie priorytetów krajowych 
z oczekiwaniami i uwarunkowaniami regionalnymi.

VII. PODSUMOWANIE

W wyniku wstępnej analizy stanu prac nad dokumentami dotyczącymi 
programowania rozwoju po 2013 roku dotyczącymi realizacji strategii 
„Europa 2020”, a mającymi wpływ na rozwój obszarów wiejskich w Polsce 
w latach 2014–2020 można sformułować uwagi ogólne oraz konkluzje 
do dalszej dyskusji.
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UWAGI OGÓLNE

1. Od wejścia Polski do UE obserwujemy systematycznie i coraz bardziej 
dokuczliwe pogłębianie się dysproporcji pomiędzy klasycznymi ob-
szarami wiejskimi, małymi miasteczkami, a największymi ośrodkami 
miejskimi. Dotyczy to praktycznie wszystkich usług publicznych 
oraz infrastruktury komunalnej: efektem tego jest wyludnianie się 
polskiej prowincji, upadek przedsiębiorstw oraz brak inwestycji 
zewnętrznych.

2. W strategii „Europa 2020” nie odniesiono się do potrzeby zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich jako wyzwań stojących przed Europą w perspektywie 2020.

3. Liberalizacja handlu – przenoszenie produkcji poza Europę i ograni-
czenie możliwości włączenia się sektora rolnego w proces zrówno-
ważonego wzrostu.

4. Przyjęto Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju bez 
przyjęcia Długofalowej Strategii Rozwoju Kraju, która wytycza 
priorytety rozwoju kraju, cele i kierunki strategicznych działań do 
2030 roku. W KPZK 2030 zapowiadany jest model osiągania celów 
rozwojowych w polityce zagospodarowania przestrzennego kraju. 
Jest to model polaryzacyjno-dyfuzyjny, w którym sieci największych 
miast – w powiązaniu z głównymi centrami gospodarczymi i inno-
wacyjnymi UE będą motorami wzrostu i procesów rozwojowych 
w całym kraju.
W KPZK 2030 przy określeniu zakresu przedmiotowego planu prze-

strzennego obszary problemowe zostały całkowicie pominięte i prze-
milczane. 

Obszary problemowe o znaczeniu krajowym:
a)  obszary produkcji rolnej,
b)  obszary przedsiębiorczości: w kraju, w regionach i wewnątrz w miastach.

KONKLUZJE STRATEGIA „EUROPA 2020” 
JEST SZANSĄ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE,  
ALE NALEŻY:

1. Przygotować instrumenty Kompleksowej Polityki Rozwoju Obszarów 
Wiejskich do 2020 roku, w tym systemu wykorzystania funduszy UE 
(ze środków polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej 
Polityki Rybackiej) oraz instrumentów krajowych,



2. Konsekwentnie ująć w dokumentach strategicznych o programach 
operacyjnych w ramach polityki spójności w Polsce odpowiednie 
zapisy gwarantujące wsparcie obszarów wiejskich skoordynowane 
i komplementarne z instrumentami WPR i WPRyb.

3. Wypracować system zróżnicowania terytorialnego polityki rozwoju 
obszarów wiejskich i wdrożyć ją w istotnym zakresie na poziomie 
regionalnym,

4. Wyodrębnić konkretną pulę środków przeznaczoną wyłącznie na 
obszary wiejskie, na politykę wiejską,

5. Zmienić zasady prowadzenia polityki rozwoju w Polsce realizowane 
od 2008 roku,

6. Uznać, że rolnictwo i produkcja żywności to strategiczne zadania 
państwa.

7. Wprowadzenie do KPZK 2030 i przyjęcie obszarów problemowych 
skutkowałoby zagospodarowaniem lokalnego popytu przez produkty 
polskie oraz realnym wzrostem zatrudnienia w rodzimej produkcji 
rolnej i rozwojem przedsiębiorczości. 
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Komunikat KE „WPR do 2020r.: sprostać wyzwaniom 
przyszłości związanym z żywnością, zasobami 
naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi”

WPR przeszła ewolucję, jednakże dalsze zmiany są konieczne w celu sprostania
nowym wyzwaniom, takim jak:

(…)

• zapewnienie sprawiedliwego i zrównoważonego rozdziału wsparcia w
ramach WPR między państwami członkowskimi i rolnikami poprzez
zmniejszenie nierówności pomiędzy państwami członkowskimi (…)

• dalsze upraszczanie procedur wykonawczych WPR i poprawa wymogów
kontrolnych oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla odbiorców
środków

Wspólna polityka rolna po 2013 roku -
- reforma na rozdrożu
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Obecne pułapy w 2012 roku a propozycja KE na 2019 rok 
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Średnia stawka na ha w 2019 roku 
wg propozycji KE i PE 
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Rozkład średnich stawek na ha w wybranych PC 

Państwo
Obecne pułapy 

w 2012r.
(w tyś. EUR)

Średnia 
stawka 
obecnie 
(2012r.)

Średnia 
stawka wg 
propozycji 

KE w 2019r. 
(w EUR)

Średnia 
stawka wg 

propozycji PE 
w 2019r. (w 

EUR)

Różnica na 
ha obecnie-

KE

Różnica na ha 
obecnie-PE

Holandia 897 751    494    420 431 -74 -64

Belgia 614 855    470    401 409 -69 -61

Dania 1 049 002    395    342 342 -53 -53

Malta 5 137    701    669 707 -32 6

Polska 2 788 247    197    221 225 24 28

Łotwa 133 978    87    141 172 54 85

Rumunia 1 086 608    112    197 206 85 94

Bułgaria 499 327    143    229 233 86 90

Różnica widoczna w 2019 roku !!

Rozkład pułapów w wybranych PC 

Państwo
Obecne pułapy w 

2012 r. 
(w tys. EUR)

Pułapy wg KE na 
2019 r. 

(w tys. EUR)

Pułapy wg PE
w 2019 r. 

(w tys. EUR)

Różnica 
obecnie-KE 
(w tys. EUR)

Różnica 
obecnie-PE
(w tys. EUR)

Francja 8 525 740    7 619 511 7 392 712 - 906 229    - 1 133 028    

Niemcy 5 852 925    5 156 970 5 057 253 - 695 955    - 795 672    

Włochy 4 377 211    3 841 609 3 886 268 - 535 602    - 490 943    

Malta 5 137    4 917 5 180 - 220    43    

Łotwa 133 978    218 159 266 695 84 181    132 717  

Polska 2 788 247    3 121 451 3 188 356 333 204    400 109    

Rumunia 1 086 608    1 939 357 2 002 237 852 749    915 629    

Różnica widoczna w 2019 roku !!
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GREENING wg propozycji KE

ROLNIK MUSI WYPEŁNIĆ 
OBOWIĄZKI Z TYTUŁU 

GREENING ABY 
OTRZYMAĆ 

JAKIEKOLWIEK 
PŁATNOŚCI 

W gospodarstwach posiadających powyżej 3 ha gruntów ornych 

Przeznaczenie co najmniej 
7% gruntów ornych na 
powierzchnię ekologicznej 
kompensacji

7%

Dywersyfikacja upraw na 
gruntach ornych 
(3 uprawy) 

Utrzymywanie 
istniejących trwałych 
użytków zielonych

SCHEMAT OBOWIĄZKOWY

Praktyki korzystne dla 
klimatu i środowiska -

GREENING 
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powierzchnia 3,01-4 ha
4,01-5 
ha

5,01-6 
ha

6,01-7 
ha

7,01-8 
ha

8,01-9 
ha

9,01-10 
ha

10,01-
11 ha

11,01-
12 ha

12,01-
13 ha

13,01-
14 ha

14,01-
15 ha

15,01-
16 ha razem

liczba 142 265    114 014    92 043    76 851    65 451    55 296    47 294    39 941    33 720    29 196    24 995    21 562    18 505    

761 133    

średni obszar 
EFA 0,28 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63 0,7 0,77 0,84 0,91 0,98 1,05 1,12

Potencjalne skutki greeningu

Zwiększenie obszarów kontrolnych – wzrost obciążeń administracyjnych

Ograniczenie produkcji – wyłączenie z produkcji 442 tys. ha w Polsce i spadek
produkcji zbóż o ponad 2,5 mln ton (Czubak, Sadowski), spadek produkcji zbóż w UE o 20 mln
ton (szacunki z ekspertyzy na zlecenie PE)

Blisko 800 tys. użytków (nieużytków proekologicznych) o powierzchni poniżej 1 ha
przy jednoczesnym zwolnieniu z kontroli i spełniania jakichkolwiek wymogów przez
małe gospodarstwa uczestniczące w SFS – 13% powierzchni UR objętych dopłatami
bezpośrednimi ( ponad 1,8 mln ha)

Dywersyfikacja upraw: między 5 a 20 ha gruntów ornych 2
uprawy, powyżej 20 ha – 3 uprawy 

Wyłączenie co najmniej 7% gruntów ornych tylko w odniesieniu do 
gospodarstw powyżej 20 ha gruntów ornych po odliczeniu powierzchni 

zajmowanej przez trwałe użytki zielone i trwałe uprawy (gaje 
oliwne, winorośl)

SCHEMAT NIEOBOWIĄZKOWY DLA ROLNIKA?

GREENING wg Raportu Capoulasa Santosa



187

42
47

52
59 61 64 66 67 69 70 70 72 76 76 77 80 80 82 86

92 93
103 105

113 117 120
126

201

0

50

100

150

200

250

Zróżnicowanie stawek płatności za greening w 2019 roku 
zgodnie z projektem KE

30% koperty krajowej czyli ….

• Obniżeniu ulegnie (w roku 2014) dochód rolników (dot. 
całej produkcji roślinnej) w stosunku do uzyskiwanego w 
2013 o około 161 mln EUR (około 2%) (Poczta)

• Największy spadek dochodów w 2014 roku w stosunku 
do roku ubiegłego wystąpi w gospodarstwach o wielkości 
ekonomicznej powyżej 100 ESU o około 24% (Poczta) 

• Najmniejszy spadek dochodów w 2014 roku w stosunku 
do roku ubiegłego wystąpi w gospodarstwach o wielkości 
ekonomicznej od 16-40 ESU o około 5,4% (Poczta)

… skutki greeningu względem dochodów w 
gospodarstwach rolnych 
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Co można z tym zrobić?

Ujednolicenie 
stawki za 
greening

Płatność za 
greening nie 
powinna być 
obowiązkowa 

Jednolita 
stawka 

powinna 
„budować” 
część kopert 
krajowych
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greening EUR/ha koszty greeningu EUR/ha

Średnie koszty wdrażania greeningu a stawki płatności 
za greening

Stawki nie mają żadnego związku z kosztami
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Stawka na hektar po zastosowaniu uśrednionej stawki za 
greening (80 EUR/ha)
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Malta

Luksemburg

Cypr*

Estonia*

Słowenia

Łotwa*
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Litwa*

Belgia
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Czechy
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Niemcy
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Koperty krajowe na greening w tys. EUR
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Jednym z możliwych wariantów jest ustalenie  pułapów średniej płatności 
podstawowej w przedziale 80-120% średniej UE /ha

Można to jeszcze bardziej wyrównać

Najpierw należy wyłączyć kwoty na greening

Porównanie propozycji KE i EFRWP po zastosowaniu 
jednolitej stawki greeningu (80 EUR/ha)
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Płatność bazowa po redukcji/zwyżce do przedziału 80-120%
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W kierunku budowy nowego modelu płatności ? 

Debata dotycząca następnych wieloletnich ram finansowych na okres
rozpoczynający się w 2021 roku powinna również dotyczyć całkowitego
ujednolicenia poprzez równy rozdział wsparcia bezpośredniego w całej Unii
Europejskiej

Uzasadnienie do projektu rozporządzenia dot. płatności bezpośrednich, s. 18. 

Skumulowana stawka/ha
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Dziękuję za uwagę
efrwp@efrwp.com.pl 

Propozycja

PC powinny dążyć do tego, aby w 
nowym rozporządzeniu dotyczącym 
płatności bezpośrednich znalazł się 
HARMONOGRAM DOCHODZENIA 
DO MODELU UJEDNOLICONYCH 

PŁATNOŚCI

NOWY MODEL PŁATNOŚCI powinien 
zostać wdrożony najpóźniej w 

styczniu 2021 roku 






