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Odpowiadając na pismo z 17 kwietnia 2020 r. z prośbą o zajęcie stanowiska wobec tekstu
oświadczenia złożonego przez senatora Mariusza Gromkę podczas 9 posiedzenia Senatu RP w dniu 16
kwietnia 2020 r. informuję, co następuje.
Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) prowadzone są prace mające na
celu przygotowanie Planu strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027. Prace te są
prowadzone równolegle z toczącymi się na szczeblu UE negocjacjami dotyczącymi Wieloletnich Ram
Finansowych oraz pakietu legislacyjnego, który określa zasady programowania, wdrażania
i rozliczania realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w okresie 2021-2027.
Warto zwrócić uwagę, że w projekcie budżetu UE, zaproponowano poważne cięcia finansowe,
dotyczące zarówno Wspólnej Polityki Rolnej (szczególnie II filara), jak i polityki spójności.
Dodatkowo KE zaproponowała silniejsze niż obecnie ukierunkowanie WPR na cele środowiskowe
i klimatyczne. Biorąc pod uwagę proponowane ograniczenie budżetu WPR, jak i wzmocnienie
ukierunkowania na środowisko i klimat (co najmniej 40% całkowitego budżetu WPR na klimat i 30%
alokacji II filara na środowisko), wydaje się, że możliwa do uzyskania kwota na inne cele może być
niewystarczająca w stosunku do identyfikowanych potrzeb.
W kontekście potrzeby kontynuacji polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
w okresie programowania UE 2021-2027 podstawowym dokumentem strategicznym na poziomie
krajowym jest przyjęta przez Radę Ministrów 15.10.2019 r. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi,
rolnictwa i rybactwa 2030. Dokument ten określa podstawy przyszłej interwencji (także ze środków
UE), m.in. w zakresie infrastruktury, usług publicznych, przedsiębiorczości i rynku pracy, włączenia
społecznego. Ponadto, MRiRW przygotowało dokument pt. Założenia Programowania Rozwoju
Obszarów Wiejskich ze Środków Europejskich na lata 2021– 2027, zawierający opis możliwości, jakie
dają propozycje legislacyjne w zakresie głównych polityk UE na nowy okres programowania
z priorytetowymi kierunkami działań publicznych realizujących potrzeby rozwojowe obszarów
wiejskich i sektora rolno-spożywczego, wynikających z dokumentów strategicznych do 2030 r. oraz

diagnozy krajowej i 16 diagnoz regionalnych. Dokument ten wskazuje także na obszary spójności
i komplementarności między proponowanymi przez KE zakresami wsparcia w ramach
poszczególnych polityk UE w kolejnej perspektywie finansowej, po 2020 r.
W dokumencie prezentowane są również dylematy wymagające rozstrzygnięć krajowych
w zakresie sposobu i poziomu zaangażowania głównie środków polityki spójności w rozwój obszarów
wiejskich i sektora rolno-spożywczego wynikające przede wszystkim z priorytetyzacji potrzeb,
ograniczeń budżetowych, koncentracji tematycznej polityk UE, z potrzeby selektywnego podejścia,
potrzeby koncentrowania wsparcia na zadaniach strategicznych przynoszących największe efekty,
doświadczeń z wdrażania środków UE w poprzednich perspektywach finansowych.
Prace nad Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027, przyszłym
dokumentem wdrożeniowym WPR obejmującym oba filary tej polityki, ciągle trwają, a nieznajomość
przyszłego budżetu utrudnia podjęcie decyzji dotyczących zakresu wsparcia. Do chwili obecnej
w toku prac została przygotowana Diagnoza sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich w
Polsce, opracowano analizy SWOT dla 9 celów szczegółowych WPR określonych w projekcie
rozporządzenia Rady i Parlamentu w sprawie planów strategicznych WPR. Ponadto zostały
zidentyfikowane potrzeby w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich oraz opracowano
wstępne założenia dla rodzajów wsparcia, jakie mogłyby adresować poszczególne potrzeby. W trakcie
prac analizowane są postulaty i propozycje zgłaszane przez partnerów społecznych i gospodarczych
oraz organizacje pozarządowe, w tym reprezentujące rolników. W toku dalszych prac i prowadzonych
konsultacji publicznych zgłaszane propozycje będą stanowiły jeden z istotnych elementów w oparciu,
o które będzie opracowana szczegółowa treść Planu Strategicznego dla WPR na lata 2021-2027.
Należy mieć na uwadze, że istotną kwestią, która będzie decydowała o ostatecznym kształcie Planu,
będzie wielkość budżetu WPR oraz stałe minimalne determinanty alokacji na poszczególne cele
horyzontalne i szczegółowe WPR (m.in. obowiązkowego ukierunkowania części wydatków na
określone cele – tzw. ringfencing).
Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że w opinii MRiRW zaopatrzenie wiejskich
jednostek osadniczych w infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową stanowi jeden z głównych
wyznaczników przy określeniu stanu infrastruktury technicznej obszarów wiejskich oraz możliwości
ich dalszego społeczno-ekonomicznego rozwoju. Priorytetowe znaczenie powszechnego dostępu do
wody wiążę się z jej uniwersalną funkcją w zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludności oraz z jej
niezbędnością przy podejmowaniu wszelkiej działalności gospodarczej.
W odniesieniu do gospodarstw domowych, wyposażenie w bieżącą wodę nie tylko stanowi
wymóg w stworzeniu właściwych warunków sanitarno-higienicznych i bytowych, ale przekłada się na
stan zdrowia ludności, co ma fundamentalne znaczenie w skali całego kraju.
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