
 

 
Stanowisko VI Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

VI kadencji z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie niewystarczającego 
wsparcia dla rolnictwa w Krajowym Planie Odbudowy 

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności jest kompleksowym dokumentem 

programowym, który ma odbudować kondycję polskiej gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią 

COVID-19, jak również wzmocnić jej odporność gospodarczą i społeczną na przyszłość. 

Projekt stanowi podstawę do ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz 

Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF). Budżet tego 

Instrumentu to około 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich. Z całej puli nasz kraj ma 

otrzymać blisko 58 miliardów euro: tj. 23,9 mld euro w postaci bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld 

euro w formie pożyczek w celu zwiększenia szybkości i wzmocnienia konkurencyjności polskiej 

gospodarki. Krajowy Plan Odbudowy ma głównie trzy cele: przywrócenie odporności gospodarek Unii 

Europejskiej, naprawienie szkód gospodarczych oraz społecznych wywołanych pandemią 

koronawirusa, oraz przygotowanie Wspólnoty państw na przyszłe nieprzewidziane okoliczności. 

Pieniądze w ramach Krajowego Planu Odbudowy mają zostać przeznaczone na inwestycje w 

następujących obszarach: odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie 

energochłonności, transformacja cyfrowa, zielona i inteligentna mobilność oraz efektywność, 

dostępność i jakość ochrony zdrowia. 

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej apeluje o zwiększenie budżetu 

przeznaczonego w ramach Krajowego Planu Odbudowy na rolnictwo. Naszym zdaniem przeznaczenie 

z całej kwoty zaledwie 1% (2,5 mld zł) na rolnictwo i obszary wiejskie jest niesprawiedliwe i 

niewystarczające. Przypominamy, że rolnictwo stanowi znaczący sektor gospodarki żywnościowej. Jej 

głównym celem jest zapewnienie i dostarczenie człowiekowi żywności do bezpośredniej konsumpcji. 

Jako samorząd rolniczy uważamy, że wcześniej uruchomione pomoce dla poszkodowanych sektorów 

rolnictwa nie były wystarczające, a wiele branż nie było branych pod uwagę i nie otrzymało wsparcia. 

Wielu producentów rolnych zaznacza, że nie otrzymują pomocy COVID-owej i muszą stale dokładać 

do produkcji. 

W Krajowym Planie Odbudowy przewidziano środki m.in. na dążenie do neutralności 

klimatycznej, zmniejszenie energochłonności jak również stosowania alternatywnych źródeł energii.  

Zdaniem Wielkopolskiej Izby Rolniczej pominięte zostały działania dotyczące innowacyjnych 

technologii w rolnictwie. Uważamy, że innowacje mogą się okazać kluczem do bardziej 

zrównoważonego rolnictwa, które jest celem strategii Zielonego Ładu, wdrażanej w chwili obecnej 

przez Komisję Europejską. Warto pomyśleć o wsparciu na innowacje, ponieważ nauka połączona wraz 

z nową technologią mogą w znaczący sposób pomóc rolnikom produkować niedrogą, a co 

najważniejsze zdrową żywność bez wyczerpywania zasobów naturalnych czy negatywnego wpływu na 

nasze środowisko.  Zauważamy, że budżet na nową Wspólną Politykę Rolną przeznaczony dla Polski 

jest znacząco niższy od wcześniej realizowanych 7-letnich budżetów i Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Z drugiej strony na rolników nakłada się coraz to więcej obowiązków i obostrzeń 

wynikających z konieczności ochrony środowiska, klimatu oraz bioróżnorodności. W tej sytuacji 

mniejsze środki powinny zostać zrekompensowane poprzez fundusze spójności oraz Krajowy Plan 

Odbudowy. 

Jako wielkopolski samorząd rolniczy oczekujemy, że podczas trwających konsultacji, polski rząd 

zwiększy proponowaną na rolnictwo kwotę, która jest przewidziana na odbudowę polskiej gospodarki 

po pandemii. 


