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Opinia dotycząca informacji przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego na temat możliwości realizacji priorytetów Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa w ramach polityki 

spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020, w zakresie możliwości 

zrównoważonego rozwoju wsi 

oraz 

opracowania przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt.: 

"Możliwości realizacji priorytetów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, 

Rolnictwa i Rybactwa w ramach polityki spójności Unii Europejskiej w latach 

2014-2020". 

 

 

 

*Sporządzono na podstawie materiałów MRR i MRiRW odpowiednio z 17 i 15 

października 2013 roku 
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STRESZCZENIE 

 

1. Zakończone negocjacje polityczne nad ostatecznym kształtem WPR. 

2. Zintegrowane, zamiast sektorowego, podejście do projektowania polityki rozwoju 

obszarów wiejskich oraz jej terytorialne ukierunkowania wraz z silną koordynacją 

jej wdrażania. 

3. Strategia Europa 2020, Wspólne Ramy Strategiczne, Umowa Partnerstwa. 

4. Szacuje się, że na działania bezpośrednio adresowane na obszary wiejskie może 

zostać przeznaczone ok. 4,5 mld euro, ponadto część działań będzie adresowana 

na wieś na zasadach ogólnych, bez stosowania specjalnych preferencji. 

5. Koniecznym jest wydzielenie w poza rolniczych programach operacyjnych 

„znaczonych funduszy” ukierunkowanych na rozwój obszarów wiejskich. 

6. Wskutek mniejszego w stosunku do poprzedniego okresu programowania 

realnego budżetu przyszły PROW może zostać sprowadzony do szczątkowego 

wymiaru. 

7. W tej sytuacji sposób realizacja zaplanowanych celów SZRWRR stanie się 

nierealna.  

8. Opóźnienia w podejmowaniu decyzji skłaniają do sformułowania wniosku, że 

uruchomienie w pełni nowego PROW z początkiem 2015 r. jest zbyt 

optymistycznym podejściem. Oznacza to też, że cele założone do realizacji w 

SZRWRR w zakładanej do 2020 r. perspektywie czasowej nie będą mogły być 

zrealizowane. 
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Wstęp 

Negocjacje polityczne nad ostatecznym kształtem merytorycznym 

i finansowym Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w praktyce zostały zakończone 

porozumieniem politycznym z 25 czerwca 2013 r., dotyczącym czterech bazowych 

rozporządzeń1. Kolejnym etapem uzgodnień politycznych było osiągnięcie 

ostatecznego porozumienia politycznego z 24września 2013 r. na poziomie tzw. 

trilogu2, skoncentrowanego w głównej mierze na kwestiach związanych z wieloletnimi 

ramami finansowymi. Ustalenia te wejdą w życie po ich formalnym przyjęciu w formie 

aktów prawnych przez Parlament Europejski i Radę Ministrów. 

Osiągnięte porozumienie stwarza warunki do zakończenia procesu tworzenia 

ram prawnych dla WPR, w tym obok rozporządzeń bazowych, także tzw. aktów 

delegowanych i implementacyjnych. Jednakże, jak to wynika z indykatywnego 

kalendarza dalszych prac, spodziewać się można, że bazowe akty prawne mogą 

wejść w życie w pierwszym kwartale 2014 r., natomiast akty delegowane 

i implementacyjne dopiero w trzecim kwartale 2014 roku3. 

Dopiero wtedy państwa członkowskie będą mogły finalizować przyjmowanie 

uzupełniającego prawodawstwa narodowego, stanowiącego podstawę tworzenia 

procedur wdrożeniowych i płatniczych dla instytucji włączonych w system absorbcji 

wsparcia unijnego, a co najważniejsze poddać procesowi akredytacji agencje 

płatnicze4. 

Oznacza to, że państwa członkowskie mają szansę osiągnąć stan gotowości 

do wdrażania nowego systemu płatności bezpośrednich, jak i PROW począwszy od 

2015 roku. Rok 2014 będzie traktowany jako przejściowy, z  tego też względu 

Komisja Europejska (KE) przygotowała odpowiednie przepisy, które mają być 

przyjęte przed końcem 2013 roku, umożliwiające kontynuowanie realizacji WPR 

w 2014 roku5. 

                                                             
1 Rozporządzenia te dotyczą: płatności bezpośrednich, rozwoju obszarów wiejskich (PROW), wspólnej 
organizacji rynków rolnych (WORR) oraz finansowania, zarządzania i monitorowania WPR (tzw. 
rozporządzenie horyzontalne). 
2
 Parlament Europejski, Rada Ministrów i Komisja Europejska. 

3
 Draft calendar CAP reform and MFF, PAC(13)6673:4 – FB/PK, Last update: 24 October 2013. 

4
 Warto zauważyć, że w okresie programowania 2014-2020 po raz pierwszy procesowi akredytacji 

poddane zostaną również instytucje, które będą wypełniały funkcje płatniczą w stosunku do 
wszystkich innych funduszy poza WPR. 
5
 Opóźnienia w przyjmowaniu rozwiązań prawnych na poziomie unijnym przesądziło o braku 

możliwości pełnego wdrożenia nowych zasad WPR od początku 2014 r., stąd też zaistniała 
konieczność wprowadzenia regulacji przejściowych na 2014 r., umożliwiających zapewnienie ciągłości 
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1.Uwarunkowania procesu programowania na lata 2014-2020 

Przypomnieć należy, że proces programowania wsparcia z funduszy unijnych 

podlega pewnym długofalowym rygorom wynikającym zarówno z unijnych, jak 

i krajowych dokumentów strategicznych, przy czym w tym względzie zaznacza się 

pewien prymat dokumentów zagranicznych nad krajowymi, wyrażający się 

w możliwości wspierania ze środków unijnych tylko tych działań, które są zgodne 

z priorytetami unijnymi. W kontekście programowania na lata 2014-2020 funkcje takie 

pełnią Strategia Europa 2020 oraz Wspólne Ramy Strategiczne (WRS), mające na 

celu wywołać w państwach członkowskich zintegrowane, zamiast sektorowego, 

podejście do projektowania polityki rozwoju, jej terytorialne ukierunkowania ponad 

podziałami administracyjnymi oraz silniejsze koordynowanie jej wdrażania za 

pomocą ujednoliconych mechanizmów. 
 

Schemat 1. Logika procesu opracowywania programów operacyjnych 
współfinansowanych z funduszy unijnych  

 

Źródło: Komisja Europejska. 

                                                                                                                                                                                              
realizacji WPR z jednej strony oraz wydłużenie państwom członkowskim czasu na dokonanie 
niezbędnych dostosowań wynikających z reformy a w szczególności realnego braku możliwości 
wdrożenia nowego systemu płatności bezpośrednich oraz niektórych nowych lub zmodyfikowanych 
instrumentów w ramach II filara WPR. od 2014 roku. 
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Priorytety Strategii Europa 2020, zostały z kolei inkorporowane do krajowych 

dokumentów strategicznych. Postanowienia zawarte w WRS stanowią podstawę do 

przygotowania przez państwa członkowskie Umowy Partnerstwa dokumentującej 

sposoby realizacji celów zarysowanych w Strategii Europa 2020 i w krajowych 

programach operacyjnych, a ta zaś do zawarcia Kontraktu Partnerskiego z KE6 

[Schemat 1]. 

 

2. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa (SZRWRR) 

na lata 2012-2020 – podstawą programowania rozwoju obszarów wiejskich 

w Polsce 

Zarysowana w Strategii... wizja stanowi, że „Obszary wiejskie w 2020 r. będą 

atrakcyjnym miejscem pracy, zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności: 

rolniczej lub pozarolniczej, które w sposób komplementarny przyczyniają się do 

wzrostu gospodarczego. Obszary te będą dostarczały dóbr publicznych i rynkowych 

z zachowaniem unikalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych 

dla przyszłych pokoleń. Mieszkańcy obszarów wiejskich będą posiadać szeroki 

dostęp do wysokiej jakości edukacji, zatrudnienia, ochrony zdrowia, dóbr kultury 

i nauki, narzędzi społeczeństwa informacyjnego i niezbędnej infrastruktury 

technicznej. Obszary wiejskie zachowają swój unikalny charakter dzięki 

zrównoważonemu rozwojowi konkurencyjnego rolnictwa i rybactwa”. 

Jest to bardzo ambitna wizja, możliwa do realizacji w warunkach splotu 

sprzyjających okoliczności, przede wszystkim o finansowym charakterze, 

determinowanym poza środkami unijnymi, wielkością udziału budżetu krajowego we 

współfinansowaniu przyszłych programów operacyjnych7. 

W Strategii… bardzo słusznie wskazano na nierozłączność wielofunkcyjności 

wsi, rolnictwa i rybactwa z dążeniem do realizacji procesu zrównoważonego rozwoju 

społeczno-gospodarczego kraju. Z tych też założeń wynika cel główny, sformułowany 

jako: „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie 

ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa”. 

                                                             
6
 Kwestie te są szczegółowo opisane w „Informacji dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. sposobu 

ujęcia zagadnień związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich w dokumentach 
programowych po 2013 roku” przygotowanej w lutym 2012 r. przez MRR.   
7
 Większy niż wymagany minimalny udział krajowych środków finansowych, w np. budżecie PROW 

2014-2020, pozwoli na realizację programu w szerszym zakresie, a co za tym idzie stworzy 
możliwości do osiągnięcia większych efektów.  
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Realizacji celu głównego służyć pięć celów szczegółowych, rozpisanych na 22 

priorytety oraz odpowiadające im kierunki interwencji, zdefiniowane w wyniku 

przeprowadzonej analizy SWOT. 

Jednocześnie należy podkreślić, że zawarte w strategii kierunki interwencji 

stanowią zbiór działań jakie należy podjąć, by osiągnąć zamierzone cele na poziomie 

kraju. Przy czym zakłada się, że zróżnicowanie terytorialne obszarów wiejskich 

będzie determinowało hierarchię i dobór kierunków interwencji w odniesieniu do 

potrzeb i szans rozwojowych danego obszaru. 

Kontynuując tę ścieżkę rozumowania, należy stwierdzić, że wybór 

i hierarchizacja kierunków interwencji według wielkości przypisanych im środków 

finansowych powinna odbywać się na poziomie władz regionalnych, 

z wykorzystaniem szerokich i transparentnych konsultacji z partnerami społecznymi, 

ze znaczącym udziałem organizacji z trzeciego sektora, w tym działającymi już 

prawie na terytorium całego kraju Lokalnymi Grupami Działania (LGD) oraz przy 

wsparciu technicznym i finansowym regionalnych sekretariatów Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich (KSOW) afiliowanych przy urzędach marszałkowskich. 

Zaproponowane zaś w Strategii… cele, priorytety i kierunki interwencji należy 

traktować jako swoiste „menu”, uniwersalne dla całego kraju, stwarzające szerokie 

możliwości wyboru interwencji publicznych, w jak największym stopniu 

dopasowanych do bieżących potrzeb regionów i w opracowywanych strategiach 

rozwoju regionalnego. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na priorytety i kierunki interwencji w ramach 

Celu 2 „Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz łagodzenie ich izolacji 

przestrzennej”. Choć należy je uznać za właściwie sformułowane, to już w okresie jej 

tworzenia wątpliwości budził fakt, że przeważająca część proponowanych kierunków 

interwencji leży poza możliwym zakresem interwencji WPR i poza kompetencjami, 

odpowiedzialnego za realizację Strategii… Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.| 

W praktyce oznacza to, że środki finansowe na ich realizację muszą być 

pozyskiwane z pozarolniczych funduszy unijnych, a to wymaga porozumienia na 

poziomie ministerstw i urzędów marszałkowskich8. 

                                                             
8
 Strategia jest dokumentem przyjętym przez Radę Ministrów po szerokich konsultacjach 

międzyresortowych i społecznych, co powinno gwarantować możliwość współfinansowania jej 

realizacji także z poza rolniczych funduszy. 
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W Strategii… można też dostrzec pewne niedoskonałości, jak np.: 

1. Niedostateczne uwypuklenie problemów demograficznych i depopulacji coraz 

większej części obszarów wiejskich, a także prognoz dotyczących wiejskiego 

rynku pracy, nie rokującego szybkiego przyrostu pozarolniczych miejsc pracy. 

2. Zbyt słabe wskazanie na postępujący proces zmniejszania się udziału 

dochodów rolniczych w dochodach rozporządzalnych wiejskich gospodarstw 

domowych (postępujący proces dezagraryzacji wsi przekraczający 

60% populacji mieszkańców wsi). 

3. Zbyt duża waga przywiązywana do wykorzystywania dużej części produkcji 

rolnej na cele nieżywnościowe, podczas gdy głównym celem rolnictwa 

powinno nadal być produkowanie żywności i zapewnienie bezpieczeństwa 

żywnościowego kraju. 

 

3. Ocena informacji przedłożonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Materiał przedstawiony przez MRR w szeroki i dość wyczerpujący sposób 

prezentuje podejście do programowania perspektywy finansowej na lata 2014-2020. 

Szczególnie zaakcentowano jedną z najważniejszych zmian metodologicznych, 

polegającą na konieczności uwzględnienia zintegrowanego podejścia do planowanej 

interwencji oraz nadania jej wymiaru terytorialnego, celem uzyskiwania 

skumulowanych i mnożnikowych efektów na obszarach o szerszym zasięgu niż te 

zakreślane granicami administracyjnymi. 

W materiale podkreślono docenianie wagi problematyki rozwoju obszarów 

wiejskich dla rozwoju społecznego i gospodarczego kraju, wskazując na jej ujęcie 

wśród pięciu obszarów strategicznej interwencji (OSI) w ramach Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020. Wskazując II filar WPR, jako podstawowe 

źródło finansowania realizacji SZRWRR, jednocześnie deklaruje uzupełnienie 

wsparcia przy pomocy instrumentarium polityki spójności, która „…będzie 

koncentrować się zwłaszcza na tych obszarach wiejskich, na których kumulacja 

barier o charakterze infrastrukturalnym, społecznym i ekonomicznym prowadzi do 

trwałej marginalizacji, i tym samym, do wykluczenia z możliwości uczestniczenia 

w procesach rozwojowych znacznej grupy mieszkańców”. 

Materiał MRR podnosi również kwestię konieczności koordynacji 

realizowanych polityk publicznych na poziomie województw, przypisując główną rolę 
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w tym względzie samorządom województw, stwierdzając, że „Zgodnie z przyjętymi 

założeniami programowymi na lata 2014-2020 główna rola w realizacji zadań 

związanych z rozwojem obszarów wiejskich spoczywać będzie na samorządach 

województw. W stosunku do regionalnych programów operacyjnych kierowane są 

zatem szczególne oczekiwania w tym zakresie”. 

Stwierdza też, że „…zgodnie z Umową Partnerstwa z dnia 12 lipca br., na 

obszary wiejskie mogą zostać skierowane środki na różnego typu działania”. 

Następnie wymienia przykładowe obszary interwencji, które będą mogły być 

wspierane finansowo ze środków polityki spójności, jednakże w każdym przypadku 

posługując się trybem deklaratywnym. 

Postulatywny i przypuszczający charakter ma też deklaracja dotycząca wkładu 

finansowego polityki spójności w procesy wsparcia rozwoju obszarów wiejskich: 

„Szacuje się, że na działania bezpośrednio adresowane na obszary wiejskie może 

zostać przeznaczone ok. 4,5 mld euro”. Ponadto zaznaczono w materiale, że szereg 

działań będzie trafiało na wieś na zasadach ogólnych, bez stosowania specjalnych 

preferencji.  

Pierwszy z powyższych zapisów nie daje pewności, jakie kwoty trafią 

bezpośrednio na wieś, drugi zaś, jak uczy doświadczenie z wdrażania 

wcześniejszych programów, nie daje żadnej gwarancji, że znaczące środki popłyną 

na wieś, a z dużą dozą pewności można antycypować, że przy braku preferencji wieś 

będzie z reguły przegrywała w konkurencji z ośrodkami miejskimi. 

Problem ten jest obserwowany w Polsce od początku wdrażania programów unijnych 

i może mieć w przyszłości jeszcze głębszy wymiar wskutek pogłębiającej się 

polaryzacji zasobności ekonomicznej jednostek administracyjnych z obszarów 

wiejskich w relacji do miast i miasteczek. 

W tym kontekście za konieczne należy uznać wydzielenie w pozarolniczych 

programach operacyjnych „znaczonych funduszy” ukierunkowanych na rozwój 

obszarów wiejskich, w szczególności przeznaczonych na cele związane z budową 

infrastruktury technicznej i społecznej. 

4. Ocena opracowania przedłożonego przez MRiRW 

Opracowanie przedłożone przez MRiRW, podobnie jak informacja MRR, 

skupia się w głównej mierze na: dość szczegółowej charakterystyce Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2014-2020, 
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przybliżeniu zapisów projektu Umowy Partnerstwa, w szczególności wskazujących 

na nowe wyzwania rozwoju obszarów wiejskich oraz na przeciwdziałanie procesowi 

pogłębiania się przestrzennych zróżnicowań rozwojowych, jak również na 

zaprezentowaniu możliwości wsparcia osiągania jej celów w ramach interwencji 

realizowanych ze środków finansowych polityki spójności. W tej ostatniej kwestii nie 

zadeklarowano żadnych rozstrzygnięć, a jedynie zasygnalizowano, że nadal 

rozważane są różne możliwości. 

W zasadzie przywołane w opracowaniu informacje nie wnoszą wiele nowego, 

a są pewną syntezą znanych wcześniej wydawanych dokumentów. W materiale 

zaznaczono, że w momencie przekazywania opracowania do Parlamentu nie 

wszystkie kwestie w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

unijnych były rozstrzygnięte i że nadal trwają prace w tym zakresie. 

Opracowanie także nie przynosi żadnych konkretnych informacji dotyczących 

decyzji w sprawie finansowania nowego PROW, ani ze środków krajowych, ani 

z innych przygotowywanych programów operacyjnych. 

Jeśli jednak założyć, że budżet PROW ma być głównym źródłem finansowania 

rozwoju obszarów wiejskich, to można na wstępie postawić tezę, że o ile 

w znacznym stopniu będzie mógł wspierać rolnictwo, to już pozarolniczy rozwój wsi, 

w tym przede wszystkim budowa niezbędnej infrastruktury, będzie w praktyce 

niemożliwe, co wynika tak z menu jak i z priorytetów zawartych w projektach 

rozporządzeń bazowych dla WPR. 

Sytuację komplikuje ponadto mniejszy, w stosunku do poprzedniego okresu 

programowania, realny budżet unijny na II filar WPR, co przy znacznym obciążeniu 

sztywnymi wydatkami z poprzedniego okresu programowania i zakładanym przez 

MRiRW przesunięciem 15-25% planowanej alokacji na PROW na płatności 

bezpośrednie, przy spodziewanym minimalnym wkładzie budżetu krajowego oraz 

narzuconych minimalnych progach na tzw. „zielone instrumenty” i program LEADER 

(razem 35%), może sprawić, że przyszły PROW zostanie sprowadzony do 

szczątkowego wymiaru i będzie w stanie wesprzeć znacznie mniejszą liczbę 

beneficjentów niż obecnie oraz pozbawiony będzie możliwości skoncentrowania się 

na kluczowych priorytetach. 

W ten sposób realizacja zaplanowanych celów SZRWRR staje się nierealna. 

A chociażby podtrzymanie dotychczasowego tempa przemian na obszarach 
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wiejskich nie będzie możliwe bez znacznego udziału środków wsparcia z funduszy 

strukturalnych. Szacuje się, że aby podtrzymać poziom wsparcia w ramach PROW 

zbliżony do tego z lat 2007-2013, koniecznym byłoby wyasygnowanie z budżetu 

krajowego około10 mld euro. 

 

PODSUMOWANIE 

W przedstawionym materiale MRR, poza lakoniczną informacją o szacowanej 

na 4,5 mld euro kwocie przeznaczonej na wsparcie polityki rozwoju obszarów 

wiejskich ze środków polityki spójności, nie zaprezentowano żadnych szczegółów 

odnośnie proponowanych kwot przeznaczonych na realizację wspomnianych zadań. 

Oznacza to, że uzgodnienia pomiędzy MRR innymi resortami i urzędami 

marszałkowskimi nie zostały zakończone. 

Sytuacja taka może budzić poważne zaniepokojenie, jeśli weźmie się pod 

uwagę planowane przez MRiRW przesunięcie nawet 25% budżetu nowego PROW 

do budżetu przeznaczonego na płatności bezpośrednie, przy równoczesnym braku 

ostatecznych decyzji Ministerstwa Finansów co do skali współfinansowania PROW 

ze środków budżetu państwa. Taki stan „zawieszenia” w znacznym stopniu utrudnia 

finalizowanie prac nad projektem PROW 2014-2020. A pamiętać należy, że 

w procesie dochodzenia do uruchomienia PROW konieczne jest zrealizowanie kilku 

etapów9, poczynając od podlegających zatwierdzeniu przez Komisję Europejską 

Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych, poprzez przygotowanie procedur 

wdrożeniowych i płatniczych, wspomaganych w wielu aspektach wymagającymi 

dostosowania bądź też budowy od podstaw systemami informatycznymi, kończąc na 

przeprowadzeniu procesu akredytacji agencji płatniczej, koniecznej ze względu na 

wprowadzenie szeregu nowych działań i wymogów, jakie muszą spełniać 

beneficjenci10. 

W tych uwarunkowaniach nieco ponad rok może okazać się zbyt krótkim 

okresem czasu aby w pełni podołać nowym wymogom i przygotować instytucje 

włączone w proces wdrażania nowego PROW. 

                                                             
9
 Uwzględniając także konieczność wydania krajowych aktów prawnych, w tym ustawy o rozwoju 

obszarów wiejskich. 
10

 Nadal nie jest publicznie znana formuła procesu akredytacji, czy będzie to tzw. akredytacja 
instytucjonalna do czego skłania się MRiRW, czy raczej stosowana w poprzednich latach akredytacja 
każdego działania osobno. 
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Jak można domniemywać, oczekiwaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

obu izb polskiego Parlamentu było uzyskanie bardziej precyzyjnych informacji 

odnośnie konkretnych i realnych alokacji finansowych przeznaczonych na rozwój 

obszarów wiejskich w nowym okresie programowania w ramach polityki spójności. 

Materiały przedstawione Parlamentowi w formie dwóch oddzielnych opracowań 

z MRR i MRiRW nie zaspokoiły tych oczekiwań. Nadal nie podjęte zostały na 

szczeblu rządowym ostateczne decyzje co do alokacji środków krajowych oraz 

w jakiej skali środki z funduszy wspierających politykę spójności będą mogły być 

wykorzystane do realizacji zadań przewidzianych w przyjętej przez Radę Ministrów 

w kwietniu 2012 r. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa. 

Brak takich decyzji już obecnie skłania do sformułowania wniosku, że 

uruchomienie w pełni nowego PROW z początkiem 2015 r. jest zbyt optymistycznym 

podejściem. Oznacza to też, że cele założone do realizacji w SZRWRR w zakładanej 

do 2020 r. perspektywie czasowej nie będą mogły być zrealizowane. 


