
 

 
Stanowisko VI Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej VI 
kadencji z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie opinii na temat pierwszego 

projektu Krajowego Planu Strategicznego na lata 2023-2027 

Wielkopolska Izba Rolnicza wzięła aktywny udział w I etapie opiniowania projektu Krajowego Planu 
Strategicznego. Jest to dokument, który zastąpi dotychczasowe zasady Wspólnej Polityki Rolnej oraz 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dokument ten będzie miał fundamentalne znaczenie dla 
rozwoju wielkopolskich gospodarstw rolnych w przyszłości. 

Podsumowując nasze analizy pragniemy zauważyć, że projekt KPS jest na dość dużym poziomie 
ogólności, brakuje w wielu miejscach istotnych danych, niezbędnych do jego oceny, np. wysokości 
wsparcia. Nasze województwo charakteryzuje duży udział produkcji towarowej oraz duże nasycenie 
produkcją zwierzęcą. W tym kontekście projekt Krajowego Planu Strategicznego stwarza raczej 
zagrożenia aniżeli szanse rozwojowe. Projekt wspiera bowiem bardziej gospodarstwa rolne małe i  
średnie, których produkcja na rynek często nie jest zbyt duża. Na ten projekt należy również spojrzeć 
z perspektywy eksportu. Polska, w tym Wielkopolska są znaczącym eksporterem żywności. Dynamika 
wzrostu eksportu w 2020 r. przewyższała tempo wzrostu importu, w rezultacie dodatnie saldo 
wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z 2019 r. o 11,4%, osiągając 11,7 mld EUR. Jesteśmy 
największym producentem i eksporterem drobiu czy soku jabłkowego w UE. Eksportujemy duże 
nadwyżki mleka i jego przetworów, wołowiny czy też warzyw i owoców. Ten stan rzeczy nie jest 
dziełem przypadku. To efekt pracy i inwestycji poczynionych właśnie przez gospodarstwa rodzinne 
w Polsce. Te, które były aktywne i rozwijały się.  Cały sektor – rolnicy i przetwórcy w ostatnich 20 
latach inwestowali duże środki finansowe w rozwój produkcji pod działalność eksportową. Z tego 
punktu widzenia, projekt wydaje się być krokiem w tył oraz rodzajem wsparcia socjalnego. 

Doceniamy, że proponowane w projekcie rozwiązania w ramach ekoschematów będą korzystne 
dla środowiska, ale czy będą korzystne również dla produkcji rolniczej? Pierwszym istotnym 
zagrożeniem będzie ryzyko dużego zachwaszczenia upraw. Wiele chwastów a także roślin 
pozostawionych na okres zimowy jest miejscem przetrwania wielu szkodników i chorób. Przy 
obecnym procesie znacznego ograniczania i wycofywania wielu substancji czynnych stosowanych w 
środkach ochrony roślin istnieje poważne zagrożenie niedostatecznej ochrony i skażenia upraw i 
plonów chorobami grzybowymi, a w szczególności produktami przemiany materii grzybów – ogólnie 
nazywanych mykotoksynami. Te substancje w wielu przypadkach są bardzo szkodliwe dla zdrowia 
ludzi i zwierząt. Niektóre z nich naukowcy obarczają winą za powstanie nowotworów. Kolejnym 
zagrożeniem, którego można się obawiać to nadmierna liczebność zwierzyny dzikiej, której i tak już 
jest według wielu specjalistów zbyt dużo. Pozostawienie na czas zimy okrywy roślinnej i niezebranych 
plonów będzie stanowiło bazę pokarmową dla zwierząt łownych, które będą mogły łatwo przetrwać 
zimę, a na wiosnę wyrządzać więcej szkód w uprawach. Kolejnym ryzykiem jest stworzenie 
schronienia i bazy pokarmowej dla drobnych gryzoni. Proponowane rozwiązania mogą być przyczyną 
mniejszych plonów o gorszej jakości i parametrach, często porażonych chorobami. 

Zwracamy uwagę, że planowany budżet dla realizacji zawartych w projekcie ambitnych celów jest 
zbyt mały. Szczególnie dotyczy to II filara Krajowego Planu Strategicznego. Nie widzimy również 
szansy na wyrównanie dopłat bezpośrednich w ramach I filara Krajowego Planu Strategicznego. 
Ponadto, jako Wielkopolska Izba Rolnicza, wnosimy o uwzględnienie wsparcia branżowego dla 
krajowej produkcji trzody chlewnej. Ten sektor został zupełnie pominięty w ramach projektu KPS. 

W związku z niewystarczającą wielkością środków finansowych, będziemy apelować o większe niż 
do tej pory uwzględnienie rolnictwa w funduszach spójności oraz w Krajowym Planie Odbudowy. 


