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• Silna i sprawiedliwa WPR po 2020 r.

• zapewnić skuteczną realizację traktatowych celów WPR
• zachować w pełni wspólnotowy charakter tej polityki, także finansowy
• zapewnić równe warunki konkurowania polskiemu rolnictwu na jednolitym rynku,
• ujednolicenie: (i) wysokości rekompensat (płatności bezpośrednich) za jednakowe wymogi, 

(ii) stopnia elastyczności i kompetencji krajowych w zakresie wdrażania
• niwelować różnice w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – poprawa spójności społeczno-

gospodarczej 
• służyć rozwojowi małych i średnich gospodarstw rodzinnych - żywotność obszarów wiejskich 
• być proste i przejrzyste, ograniczać koszty administracyjne
• aspekty środowiskowe i klimatyczne 
• uwzględniać zmiany innych polityk UE, które wpływają na warunki funkcjonowania
• rolnictwa i obszarów wiejskich;
• uwzględniać aspekty zdrowotne żywności – zarówno kwestie jakości i bezpieczeństwa, 

struktury spożycia odpowiadającej potrzebom zdrowotnym populacji.

•

• . 

Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku
Polskie Priorytety

16 maja 2017 r.



KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, 
EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I 

KOMITETU REGIONÓW

Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności
29 listopada 2017 r.

•

• . 

1 czerwca 2018 r. 
pakiet trzech projektów rozporządzeń ustanawiających 
przepisy dotyczące realizacji WPR w latach 2021– 2027 



Mieszkańcy wsi – 55 % obywateli UE
Rolnicy gospodarują na 48 % gruntów UE
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• Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające 
przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013

• Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające 
rozporządzenie (UE) nr 1306/2013

• Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów 
rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków 
spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i 
ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 
228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów 
najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 

• . 

1 czerwca 2018 r. 
pakiet trzech projektów rozporządzeń ustanawiających 
przepisy dotyczące realizacji WPR w latach 2021– 2027 



• WPR  zmodernizowana i uproszczona
• Ochrona środowiska i klimat, badania naukowe, innowacje i doradztwo
• 365 mld Euro + Horyzont Europa – 10 mld Euro
• Cele: 
• a) wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i odporności w całej Unii 
• b) zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności, badania naukowe, technologia 

i cyfryzacja 
• c) poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości
• d) przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, 

zrównoważona energia
• e) wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami 

naturalnymi: woda, gleba i powietrze
• f) przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług 

ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu
• g) przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na 

obszarach wiejskich; 
• h) promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na 

obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa; 
• i) poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w 

tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, jak też 
dobrostanu zwierząt. 

Propozycje wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027



Ø Państwa członkowskie zapewniają wsparcie dobrowolnych systemów na rzecz 
klimatu i środowiska („ekoprogramy”) na warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.

Ø 40% całkowitej puli środków finansowych WPR będzie przyczyniać się do 
realizacji celów klimatycznych

• państwa członkowskie są zobowiązane do przeznaczenia 30% płatności w 
ramach pierwszego filaru na dodatkowe środki na cztery systemy, które byłyby 
dobrowolne dla rolników –rolnictwo ekologiczne, trwałe użytki zielone, obszary z 
ograniczeniami naturalnymi i linearne elementy krajobrazu – aby nadal wspierać 
działania na rzecz klimatu i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia na podstawie 

planów strategicznych sporządzanych przez państwa 
członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów 

strategicznych WPR) ….



cele środowiskowe WPR

….jako bardzo ambitną ocenia propozycje: 
(i) przeznaczenia na cele klimatyczne 40% środków I i II filara 
WPR, 
(ii) niezdefiniowanego bliżej w projekcie rozporządzenia 
obowiązku zwiększenia ogólnego wkładu WPR w realizację celów 
klimatycznych oraz 
(iii) przeznaczenia 30% środków II filara na cele środowiskowo-
klimatyczne w sytuacji wyłączenia wsparcia ONW 

Rząd RP stoi na stanowisku, że decyzja dotycząca włączenia do planu 
strategicznego WPR systemów na rzecz klimatu i środowiska (tzw. 
ekoprogramów) powinna mieć charakter dobrowolny dla państwa 
członkowskiego. 

Stanowisko Rządu RP
29 sierpnia 2018 r. 





§ Analiza SWOT, ocena potrzeb jest podstawą
§ Nowe elementy warunków płatności:

§ Ochrona terenów podmokłych i torfowisk
§ Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin
§ Zastosowanie narzędzi do zrównoważonego nawożenia 

§ Wzmocnione elementy np.:
§ Od “zróżnicowania upraw” (zazielenienie) to “płodozmian”( warunek)
§ Duża elastyczność wdrażania rzez kraje członkowskie
§ Komisja oceni sposoby wdrażania na podstawie KPS, zwiększenie 

przejrzystości, porównywalności między krajami 

Warunki – ambitne podejście



Filar I "Eko-program"

§ Nowy sposób wydatkowania z filaru I na środowisko i klimat, bez 
współfinansowania 

§ Stworzenie programu atrakcyjnego dla rolników, co pomoże osiągnąć 
ambitne cele 

§ Obowiązkowe dla krajów, dobrowolne dla rolników

§ Może być skierowane do regionów  o szczególnych problemach 
(np. azotany lub różnorodność biologiczna) 

§ Coroczne zobowiązania i płatności
§ Kraje będą miały swobodę decydowania o istocie eko-programów ….
§ …i elastyczność poziomu płatności – możliwość zachęt

§ environmental “top-ups” to basic income support; or compensation payments based on costs incurred, income foregone



§ Cały zakres dostępnych działań filaru II pozostaje dostępny …
§ Podstawowe trybu wsparcia :

§ Płatności za szczególne sposoby zarządzania (włącznie z programem 
rolnośrodowiskowym)

§ Płatności za szczególne utrudnienia (naturalne lub Natura 2000 / Ramowa 
Dyrektywa Wodna)

§ Wsparcie inwestycji, transfer wiedzy, innowacje, współpraca
§ “lista negatywna" dla wsparcia inwestycji (niezrównoważone nawadnianie & 

leśnictwo)

Filar II 



• WPR jest ważną polityką UE, która ma europejską wartość 
dodaną i przynosi szereg korzyści obywatelom UE;

• Dotychczasowe cele, w tym cele traktatowe, są nadal aktualne;
• WPR ma wnosić wkład w realizację priorytetów Junckera oraz 

celów zrównoważonego rozwoju ONZ;
• Unijne rolnictwo musi zwiększyć swój wkład w osiąganie celów 

środowiskowych i zobowiązań klimatycznych UE
• Główne cele przyszłej WPR: 

ü wspieranie inteligentnego i odpornego sektora rolnictwa;
ü zwiększenie troski o środowisko i intensyfikacja w dziedzinie klimatu;
ü wzmacnianie społeczno-gospodarczej struktury obszarów wiejskich.

Komunikat Komisji Europejskiej na temat
WPR po 2020 r.

„Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności”



• * cele środowiskowe i klimatyczne powinny być promowane jako środki 
służące transformacji, przynoszącej długofalowe, korzystne rezultaty zarówno 
producentom rolnym, jak i konsumentom. Powinny być traktowane jako 
gwarancja konkurencyjności i siły ekonomicznej polskich producentów rolnych, 
oparta o trwałość dostępu do czystej wody, gleby i powietrza, a tym samym 
możliwość osiągnięcia bezpiecznej ilościowo i jakościowo produkcji żywności

• * planowanie przyszłości polskiego rolnictwa w oparciu o zrównoważoną 
produkcję rolno-żywnościową, w której producenci rolni najbardziej 
przyczyniający się do ochrony środowiska  korzystają z najwyższego 
dofinansowania ze środków publicznych w ramach WPR

• * Minimalne, obowiązkowe wydatki na środowisko i klimat w każdym z planów 
strategicznych WPR powinny zostać ustalone na  poziomie 70%

Stanowisko Koalicji Żywa Ziemia 
w SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI WSPÓLNEJ POLITYKI 

ROLNEJ ORAZ KIERUNKÓW ROZWOJU 
POLSKIEGO ROLNICTWA

środowisko i klimat



• * Modernizacja i restrukturyzacja sektora rolno-spożywczego powinna 
być ściśle związana z realizacją celów środowiskowych i 
klimatycznych i powinna to odzwierciedlać w kryteriach dostępu.

Stanowisko Koalicji Żywa Ziemia 
w SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI WSPÓLNEJ POLITYKI 

ROLNEJ ORAZ KIERUNKÓW ROZWOJU 
POLSKIEGO ROLNICTWA

modernizacja



• * Instrumenty WPR dotyczące aktywizacji młodych rolników powinny 
zostać powiązane z wdrożeniem przez tę grupę beneficjentów rozwiązań 
służących realizacji celów środowiskowych i klimatycznych 

• Młodzi rolnicy nie mogą powielać metod produkcji rolnej, która 
przyczyniają się do kryzysu ekologicznego mogącego zagrozić 
bezpieczeństwu żywnościowemu. 

Stanowisko Koalicji Żywa Ziemia 
w SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI WSPÓLNEJ POLITYKI 

ROLNEJ ORAZ KIERUNKÓW ROZWOJU 
POLSKIEGO ROLNICTWA

Młodzi rolnicy



• * Ekoprogramy powinny być instrumentami obowiązkowymi, uzupełniającymi i 
kompatybilnymi do środków z II filaru przeznaczonych na cele środowiskowe i 
klimatyczne.

• * Polska powinna wykorzystać szansę na stworzenie Krajowego Planu 
Strategicznego w oparciu o założenie maksymalnej kompatybilności 
pomiędzy warunkowością, ekoprogramami oraz wsparciem działań dla 
celów środowiskowych i klimatycznych w ramach Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

• * zainteresowanie rolników wykorzystaniem środków na realizację celów 
środowiskowych i klimatycznych uwarunkowane jest atrakcyjnością 
tych programów, sposobem informowania o tych celach oraz 
zachęcania do ich wykorzystania w ramach kampanii informacyjno-
promocyjnej prowadzonej przez odpowiednie organy administracji 
państwowej

Stanowisko Koalicji Żywa Ziemia 
w SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI WSPÓLNEJ POLITYKI 

ROLNEJ ORAZ KIERUNKÓW ROZWOJU 
POLSKIEGO ROLNICTWA

Ekoprogramy



• * wsparcie dla poszczególnych sektorów, które mają szczególne 
znaczenie ze względów gospodarczych, społecznych i środowiskowych 
powinno zostać powiązane z metodą produkcji przyczyniającą się do 
jak najlepszej realizacji celów środowiskowych i klimatycznych

Stanowisko Koalicji Żywa Ziemia 
w SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI WSPÓLNEJ POLITYKI 

ROLNEJ ORAZ KIERUNKÓW ROZWOJU 
POLSKIEGO ROLNICTWA

Wsparcie dla sektorów rolnictwa



• * najważniejszym działaniem, które przyczyni się do ochrony rojów pszczół 
zarówno dzikich, jak i hodowlanych jest znaczne ograniczenie lub 
wyłączenie z produkcji rolnej użycia pestycydów, a zwłaszcza 
neonikotynoidów jako substancji skutkujących masowym wymieraniem 
owadów zapylających

Stanowisko Koalicji Żywa Ziemia 
w SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI WSPÓLNEJ POLITYKI 

ROLNEJ ORAZ KIERUNKÓW ROZWOJU 
POLSKIEGO ROLNICTWA

Znaczenie pszczół i owadów zapylających dla rolnictwa



• * główne działania środowiskowe powinny odnosić się do zmiany metod 
produkcji roślinnej i zwierzęcej, które z uwagi na swój charakter w 
największym stopniu przyczyniają się do degradacji zasobów 
naturalnych.

Stanowisko Koalicji Żywa Ziemia 
w SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI WSPÓLNEJ POLITYKI 

ROLNEJ ORAZ KIERUNKÓW ROZWOJU 
POLSKIEGO ROLNICTWA

Nowe technologie



• * Wypłata odszkodowań za straty spowodowane zjawiskami o charakterze 
katastroficznym powinna zostać powiązana z równoległym wdrażaniem 
równoległych działań polegających na powiązaniu produkcji rolno-
żywnościowej z jak największą realizacją celów środowisko-
klimatycznych

Stanowisko Koalicji Żywa Ziemia 
w SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI WSPÓLNEJ POLITYKI 

ROLNEJ ORAZ KIERUNKÓW ROZWOJU 
POLSKIEGO ROLNICTWA

Zjawiska katastroficzne



• * Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich powinno zostać 
połączone z celem zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Budżet 
„programu dla szkół” powinien zostać powiązany z lokalną produkcją 
żywności, zwłaszcza żywności ekologicznej i realizowany w formie 
tzw. zielonych zamówień publicznych.

Stanowisko Koalicji Żywa Ziemia 
w SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI WSPÓLNEJ POLITYKI 

ROLNEJ ORAZ KIERUNKÓW ROZWOJU 
POLSKIEGO ROLNICTWA
Wspieranie przedsiębiorczości



• * Wsparcie dla rozwoju inwestycji nie może wiązać się z rozwojem 
produkcji zwierzęcej z uwagi na jej negatywny wpływ na środowisko 
naturalne, przede wszystkim ślad wodny. Inwestycje dotyczące 
nawadniania powinny zostać powiązane ze wsparciem finansowym 
zmiany sposobu produkcji rolnej w kierunku najwyższej 
oszczędności i retencjonowania wody, zwłaszcza gromadzenia i 
zagospodarowania wody opadowej na cele rolnicze. 

Stanowisko Koalicji Żywa Ziemia 
w SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI WSPÓLNEJ POLITYKI 

ROLNEJ ORAZ KIERUNKÓW ROZWOJU 
POLSKIEGO ROLNICTWA

Inwestycje



• * System doradztwa powinien wspierać rolników nie tylko w aplikowaniu o 
pomoc finansową, ale także w dostosowaniu do nowych wymogów 
prawnych oraz w podejmowaniu decyzji w dziedzinie nowych technologii i 
dostępu do runku zbytu, by zmniejszyć zależność od doradztwa 
świadczonego przez tzw. agrobiznes. 

Stanowisko Koalicji Żywa Ziemia 
w SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI WSPÓLNEJ POLITYKI 

ROLNEJ ORAZ KIERUNKÓW ROZWOJU 
POLSKIEGO ROLNICTWA

Doradztwo



• 1. Kształtowanie polityki na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim, w tym 
Wspólnej Polityki Rolnej UE;

• 2. Działanie na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu rolnictwa na 
środowisko;

• 3. Promowanie i popularyzację agroekologii, w tym podnoszenie wiedzy 
rolników na temat ekologicznych metod produkcji żywności;

• 4. Promowanie i popularyzację certyfikowanej produkcji ekologicznej;
• 5. Podnoszenie świadomości społecznej na temat odpowiedzialnej konsumpcji;
• 6. Zapewnienie możliwości współpracy oraz wymiany wiedzy pomiędzy 

rolnikami, konsumentami, organizacjami społecznymi oraz przedstawicielami 
władzy publicznej.

Koalicja Żywa Ziemia 
10 organizacji – wspólny cel

kształtowanie polityki rolnej i żywnościowej w kierunku 
sprawiedliwej społecznie i odpowiedzialnej wobec 

środowiska naturalnego produkcji, dystrybucji 
i konsumpcji żywności



Dziękuję za uwagę

Zapraszamy do współpracy

www.koalicjazywaziemia.pl

koalicjazywaziemia@gmail.com

http://www.koalicjazywaziemia.pl/

