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Najważniejsze uwarunkowania rozwoju wsi i rolnictwa

 Luty 2017 – Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

 Październik 2019 r. – Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa 2030

Sytuacja międzynarodowa (budżet UE, umowy handlowe, porozumienie paryskie, tendencje protekcjonistyczne)

Środowisko i zmiany klimatu (ochrona zasobów, widoczne zmiany klimatu, ograniczenie GHG, GOZ)

Zmiany demograficzne i społeczne (starzenie się ludności, depopulacja, wzrost zamożności i świadomości ekologicznej)

Zmiany w strukturze gospodarki rolno-żywnościowej (dysparytet dochodowy, koncentracja kapitału, rozdrobnienie)

Szybki rozwój nowych technologii i nowych łańcuchów wartości (badania, cyfryzacja, automatyzacja, współpraca)

Zmiany w sposobie wykorzystania zasobów, przestrzeni wsi i rolnictwa (niekontrolowana urbanizacja, dezagraryzacja)



Najważniejsze wyzwania strategiczne rolnictwa w Polsce

 Pozyskanie i zwiększenie wydajności zasobów ziemi

 Wzrost efektywności i wydajności gospodarstw m.in.

poprzez modernizację i innowacje

 Cyfryzacja rolnictwa

 Pracownicy i zarządzający gospodarstwami rolnymi

 Organizacja sprzedaż, współpraca i podział korzyści w

łańcuchu żywności

 Uwarunkowania środowiskowe prowadzenia dzielności

rolnej

znaczne rozdrobnienie, ekstensywny sposób prowadzenia działalności rolniczej, niska

zdolność kredytowa, niska skłonności do współpracy, rzadkie korzystanie z

doradztwa/szkoleń na rzecz restrukturyzacji/dywersyfikacji, mała skłonność do zmiany

zawodu……,

niska efektywność techniczna czynników produkcji, niski stopień dopasowania potencjału

do scenariuszy rozwój gospodarstw, brak zaufania do innowacji, brak środków

finansowych, okres zwrotu zakupu maszyn – za długi, niedostateczny rozwoju rynku

usług…..

niskie tempo absorpcji nowych technologii vs duże tempo zmian, niski poziom umiejętności

cyfrowych, duże zróżnicowanie cyfryzacji małych/średnich/dużych gospodarstw…..

starzenie się społeczności producentów rolnych, rosnące koszty pracy, mała skłonność do

podejmowania działalności pozarolniczej …..

ciągle niski stopień zaangażowania rolników w działania wspólne, niedostateczne

zorganizowanie rynku rolnego – centrów logistycznych…..

ograniczone zasoby wodne, duży udział gleb kwaśnych, niska zawartość materii

organicznej, niewystarczająco upowszechnione rozwiązania zapobiegające ryzykom i

kryzysom…..



Cele zreformowanej WPR

Cele przekrojowe

 Poprawa zrównoważonego rozwoju rolnictwa, żywności i obszarów wiejskich

 Zapewnienie uproszczenia i skuteczności wsparcia w ramach WPR

 Wspieranie dzielenia się wiedzą, innowacji, cyfryzacji w rolnictwie i obszarach wiejskich

Stabilność

Uproszczenie

Modernizacja

 Wspieranie inteligentnego, “odpornego” i zdywersyfikowanego sektora rolnego zapewniającego bezpieczeństwo żywnościowe
 Wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu
 Wzmocnienie struktury społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich

Cele ogólne

Cele
szczegółowe

1. Wsparcie dochodów i odporności 
gospodarstw

2. Poprawa konkurencyjności i orientacji 
rynkowej

3. Poprawa pozycji rolników w łańcuchu 
żywnościowym

4. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian 
klimatycznych

5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju

6. Ochrona różnorodności biologicznej, 
siedlisk  i krajobrazu

7. Zachęty dla młodych rolników i rozwoju 
działalności na obszarach wiejskich

8. Promowanie zatrudnienia, włączenia 
społecznego i wzrostu 

9. Uwzględnienie oczekiwań społecznych w 
zakresie żywności i zdrowia. 

SpołeczneGospodarcze Środowisko
i Klimat

Europejski Zielony Ład w tym Strategia od pola do stołu i bioróżnorodność

Źródło:KE



Reforma WPR - pakiet 3 propozycji prawnych Komisji

Nowe elementy – wybrane

 silniejsze ukierunkowanie na klimat i środowisko (40% i 30% odpowiednio WPR i EFRROW środowisko i klimat)

 nowy sposób wdrażania WPR: sprawdzanie rezultatów zamiast zgodności z przepisami UE; I filar jako element 

Planu Strategicznego

 zmiana tzw. zielonej architektury: wzajemna zgodność =>warunkowość, płatności za zazielenienie => 

ekoschematy

 nowe możliwości tzw. interwencji sektorowych (promocja działań grupowych ze środków I filara)

 wzmocnienie roli postępu technologicznego i innowacyjności; rosnąca waga doradztwa i nauki (AKIS)

Utrzymane dotychczasowe rozwiązania – wybrane 

 dwufilarowa struktura, uproszczony system płatności obszarowych (SAPS)

 płatność redystrybucyjna – ukierunkowanie na małe i średnie gospodarstwa

 płatności związane z produkcją



Główne cele dla obszaru rolnego 
strategii „od pola do stołu” F2F oraz „różnorodności biologicznej”

zmniejszyć ogólne zużycie i ryzyko niebezpiecznych pestycydów o 50% do 2030 r.

zmniejszyć straty składników pokarmowych o co najmniej 50%, zachowując żyzność gleby, 

co oznacza 20% mniej nawozów

ograniczyć sprzedaż środków przeciwdrobnoustrojowych dla zwierząt hodowlanych 

o 50% do 2030 r.

zwiększyć odsetek gruntów na uprawy ekologiczne do 25% powierzchni gruntów rolnych w UE; 

do 2030 r. 

objęcie obszarem chronionym co najmniej 30% gruntów w Europie, odbudowa zdegradowanych 

ekosystemów – ekologia, elementy krajobrazu, ochrona zapylaczy, ograniczenie stosowania pestycydów inne…

założenia 

strategii

różnorodności 

biologicznej

założenia 

strategii od pola 

do stołu

wartości docelowe wskaźników do osiągnięcia przez poszczególne państwa, będą ustalane indywidualnie! 



Rekomendacje Komisji Europejskiej dla Polski 

 18 grudnia 2020 roku Komisja Europejska przekazała Polsce 15 zaleceń kierunkowych wraz z rekomendacjami*

do opracowania Planu Strategicznego WPR;

 Zalecenia mają na celu zapewnienie:

• osiągnięcia dziesięciu celów przyszłej WPR (ujęte jako 4 kluczowe obszary)

• zgodności z ambicjami Zielonego Ładu (strategia „od pola do stołu” oraz strategia „na rzecz różnorodności biologicznej”)

 Zalecenia dotyczą 4 kluczowych obszarów, w ramach który adresowane powinno być wsparcie:

• obszar I: Wspieranie inteligentnego, odpornego i zróżnicowanego  sektora rolnego zapewniającego bezpieczeństwo 

żywnościowe (Cele 1,2,3);

• obszar II: Wspieranie ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu oraz przyczynianie się do realizacji celów Unii 

związanych ze środowiskiem i klimatem (Cele 4,5,6);

• obszaru III: Wzmocnienie społeczno-ekonomicznej struktury obszarów wiejskich i zaspokojenie potrzeb społecznych 

(Cele 7,8,9);

• obszaru IV: Wspieranie i dzielenie się wiedzą, innowacjami i cyfryzacją w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz 

zachęcanie do ich wykorzystywania (Cel przekrojowy).

 Analiza dokumentu pokazuje, że wiele rekomendacji jest zbieżnych z identyfikowanymi, w oparciu o diagnozę sektora rolno-

spożywczego i analizy SWOT, potrzebami.

* Komunikat KE dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów pt. „Zalecenia dla państw członkowskich w sprawie ich planów strategicznych dotyczących Wspólnej

Polityki Rolnej”.



Plan Strategiczny WPR na lata  2023–2027
stan prac

 18 grudnia 2020 r. opublikowano, do konsultacji społecznych, pierwszy projekt Planu Strategicznego WPR
w oparciu o następujące założenia:

• wzajemna synergia instrumentów wsparcia I i II filaru WPR, w tym unikanie nakładania się wsparcia

• realizowane będą wszystkie cele szczegółowe WPR (9) oraz cel przekrojowy

• zwiększenie udziału Polityki Spójności w realizację celów WPR poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną
na obszarach wiejskich, usługi publiczne oraz wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym szkolenia
przekwalifikujące

• większe ukierunkowanie na zazielenienie i transformację cyfrową (40% budżetu Planu ukierunkowane na cele
klimatyczne, 30% budżetu II filaru ukierunkowane na cele środowiskowe)

• kontynuowanie sprawdzonych instrumentów

• rozszerzenie stosowania Instrumentów Finansowych

• konieczność realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, Strategii „od pola do stołu” i strategii 
„różnorodności biologicznej”

• ograniczony budżet na II filar WPR



DOCHODOWE

ROLNICTWO

Konkurencyjność

Innowacyjność, automatyzacja, cyfryzacja, 
robotyzacja, przetwórstwo, jakość produktów, 
skracanie łańcucha dostaw, wzrost efektywności 
czynników produkcji w sposób zrównoważony. 
Wymiana pokoleniowa, dostęp do ziemi i kapitału.  

Wsparcie dochodów rolniczych

Wsparcie bezpośrednie, wsparcie dla obszarów o 
niekorzystnych warunkach gospodarowania, 
wsparcie związane z produkcją oraz rozwój 
działalności okołorolniczej.

Kooperacja

Współpraca między rolnikami, powiązania z innymi 
uczestnikami łańcucha żywnościowego.

Zarządzanie ryzykiem

Łagodzenie  skutków wystąpienia ryzyk
produkcyjnych i rynkowych. Udoskonalenie i 
upowszechnienie instrumentów zarządzania 
ryzykiem w gospodarstwach rolnych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

I KLIMATU

Reagowanie na zmiany klimatu 

Poprawa dostępności wody (różne formy 
retencji, nawodnienia), zmniejszenie emisji 
GHG i amoniaku (w zakresie efektywności 
energetycznej, OZE, produkcji zwierzęcej, 
nawożenia, agrotechniki) oraz ograniczanie 
skutków zjawisk klimatycznych, katastrof. 

Ochrona zasobów naturalnych

woda, gleba, powietrze i bioróżnorodność 
poprzez stosowanie korzystnych dla 
środowiska praktyk, inwestycji i wzmocnienie 
wiedzy.

Budowanie świadomości rolników

Racjonalne wykorzystanie zasobów, ochrona 
klimatu i bioróżnorodności.

BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ

– ZDROWY KONSUMENT

Zrównoważone stosowanie antybiotyków, 
nawozów i środków ochrony roślin

Promocja oraz wsparcie integrowanej ochrony 
roślin, podwyższonych standardów produkcji w 
zakresie stosowania środków ochrony roślin, 
antybiotyków, nawozów i dobrostanu zwierząt.

Krajowe pasze

Krajowe zasoby genetyczne roślin.  
Technologie produkcji pasz i rozwój rynku.  

Budowanie świadomości konsumentów 

Promocja rolnictwa ekologicznego i innych 
systemów jakości żywności i informowanie o 
produktach (etykietowanie), o marnowaniu 
żywności oraz skracanie łańcucha dostaw.

ŻYWOTNE

OBSZARY WIEJSKIE

Aktywizacja społeczna i ekonomiczna 
mieszkańców

Pomoc w aktywizacji osób z grup 
defaworyzowanych, zmarginalizowanych, 
wykluczonych społecznie. 

Inteligentne wsie 

Rozwój przedsiębiorczości

Miejsca pracy, rozwój usług na rzecz rolnictwa 

Rolnictwo społeczne (turystyka wiejska, 
zagrody edukacyjne, gospodarstwa 
opiekuńcze).

WYMIANA WIEDZY I INNOWACJI

POPRAWA SYSTEMU WYMIANY WIEDZY I INNOWACJI         PODNIESIENIE POZIOMU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNIKÓW I INNYCH MIESZKAŃCÓW  KOMPLEKSOWE WSPARCIE DORADCZE DLA ROLNIKÓW

Kluczowe (priorytetowe) potrzeby do realizacji w 

ramach Planu



Plan Strategiczny WPR  na lata 2023-2027
pierwsze konsultacje społeczne

 Konsultacje pierwszego projektu Planu Strategicznego WPR zakończyły się w dniu 15 lutego 2021 roku

• Konsultacje prowadzone były za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: 

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr

• Łącznie (poprzez ankietę elektroniczną i w formie pisemnej) wpłynęło około 2000 

komentarzy/uwag/postulatów

• W konsultacjach udział wzięły osoby fizyczne, organizacje i związki zawodowe reprezentujące rolników, 

organizacje pozarządowe reprezentujące społeczności lokalne, w tym LGD, podmioty doradztwa rolniczego, 

jednostki naukowo-badawcze oraz rolnicze uczelnie wyższe, samorządy lokalne i regionalne

• Obecnie prowadzona jest analiza zgłoszonych uwag

• Planowane jest zamieszczenie tabeli z informacją o sposobie uwzględnienia lub nieuwzględnieniu zgłoszonych 

komentarzy/uwag/postulatów  

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr


Harmonogram dalszych prac nad Planem WPR 

 luty/marzec 2021 r. - analiza zgłoszonych uwag i wprowadzenie zmian do Planu

• przegląd i modyfikacje części analitycznej (diagnoza i analizy SWOT dla 10 celów)

• rozbudowanie i uszczegółowienie opisu interwencji we współpracy z ARiMR i Samorządami Województw

• ustrukturyzowanie dokumentu zgodnie z projektowanymi przepisami rozporządzenia w sprawie planów strategicznych 

WPR, w tym uzupełnienie o elementy, które nie były uwzględnione w pierwszym projekcie Planu (wskaźniki, budżet)

 kwiecień 2021 r. – opracowanie 2 wersji Planu WPR, uwzględniającej wyniki 1 konsultacji oraz uwagi ewaluatora

zawarte 

w 1 raporcie ewaluacyjnym;

 drugi/trzeci kwartał 2021 r. - Plan Strategiczny WPR po konsultacji SOOS (wersja pełna);

 trzeci kwartał 2021 r. - oficjalne wysłanie Planu Strategicznego WPR do KE; 

 2021/2022 r. - negocjacje z KE.

Powyższy harmonogram uzależniony jest od postępu prac nad legislacją UE oraz tempa i wyników negocjacji z MF w zakresie wkładu krajowego przekazanego na 

wspófinansowanie Planu.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

PlanWPR@minrol.gov.pl

mailto:PlanWPR@minrol.gov.pl

