
 

Krajowy Plan Strategiczny jest dokumentem, który zastąpi obowiązujące zasady Wspólnej 

Polityki Rolnej i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak również istotnie wpłynie na 

kształt i rozwój wielkopolskich gospodarstw rolnych. 

Wielkopolska Izba Rolnicza wzięła aktywny udział, zarówno w I, jak i II etapie konsultacji 

publicznych, dotyczących Krajowego Planu Strategicznego. Konsultacje pozwoliły opracować 

finalny kształt przyszłych instrumentów wsparcia oraz umożliwiły uwzględnienie 

zróżnicowanych potrzeb obywateli, środowisk oraz instytucji. 

Wielkopolska Izba Rolnicza, jako samorząd rolniczy dbający o dobro rolników, już po 

opublikowaniu projektu Krajowego Planu Strategicznego, dokonała szczegółowej analizy 

tego dokumentu pod kątem szans i zagrożeń dla wielkopolskich rolników. W wyniku analizy 

Wielkopolska Izba Rolnicza zgłosiła blisko 80 szczegółowych uwag do poszczególnych części 

Krajowego Planu Strategicznego. Pod koniec lipca br. pojawiła się II wersja Krajowego Planu 

Strategicznego i Wielkopolska Izba Rolnicza ponownie wzięła w nich aktywny udział. II wersja 

KPS uwzględniła szereg zgłaszanych przez samorząd rolniczy uwag. 

Obecnie przedstawiona została już III wersja Projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej 

Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wielkopolska Izba Rolnicza z niepokojem przyjęła 

informację, że w tak ważnym dokumencie, mającym fundamentalne znaczenie dla rolnictwa 

nie ma wsparcia dla producentów trzody chlewnej – samorząd rolniczy postulował o 

uruchomienie pomocy, zarówno podczas I, jak i II konsultacji publicznych. Władze rządowe 

nie dostrzegają wagi problemu afrykańskiego pomoru świń. Obecnie sytuacja na rynku 

trzody chlewnej znajduje się w dramatycznej zapaści i coraz więcej gospodarstw decyduje się 

na ich zamknięcie, gdyż produkcja ta staje się wysoce nieopłacalna. Brak dostatecznego 

wsparcia tego sektora spowoduje utratę dorobku wielu pokoleń wielkopolskich hodowców 

trzody chlewnej, w postaci zasobów genowych polskich ras świń oraz całkowitego 

uzależnienia rolników od globalnych koncernów. Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby 

Rolniczej apeluje o uwzględnienie wsparcia branżowego dla krajowej produkcji trzody 

chlewnej, gdyż ten sektor został zupełnie pominięty w ramach Krajowego Planu 

Strategicznego. 

III wersja Krajowego Planu Strategicznego zawiera stawki dopłat dla poszczególnych działań. 

Wielkopolska Izba Rolnicza dokonała analizy wysokości tych stawek, w wyniku której 

występują obawy samorządu rolniczego, gdyż wyznaczono rolnictwu olbrzymie ambitne cele 

środowiskowe oraz klimatyczne, a zaproponowane w KPS finansowanie nie rekompensuje 

dodatkowych kosztów realizacji tych celów. Przeprowadzone przez Wielkopolską Izbę 

Rolniczą symulacje wykazują, iż gospodarstwa rolne – zarówno te mniejsze oraz większe 

stracą na implementacji Zielonego Ładu. Dobranie podstawowych i najprostszych 
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ekoschematów nie pozwoli na utrzymanie sumy dopłat analogicznych do tych 

otrzymywanych w obecnym okresie. Wnioskujemy zatem o możliwość jak najszerszego 

łączenia ekoschematów w ramach jednego gospodarstwa rolnego. Nie zgadzamy się również 

na zapis, że stawka pomocy w ramach ekoschamatu może ulec redukcji w wyniku dużej 

liczby złożonych wniosków. 

Zauważamy, że nowy Krajowy Plan Strategiczny wprowadza bardzo dużo nowych działań i 

stawia wysoko poprzeczkę rolnikom oraz doradcom rolniczym, a także Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Apelujemy w związku z tym, o jak najszybsze 

uruchomienie środków na doradztwo rolnicze, w tym to, realizowane przez Izby Rolnicze. 

Z niepokojem przyjmujemy zapisy o przeniesieniu środków wydatkowanych na lokalne 

inicjatywy KSOW z poziomu urzędów marszałkowskich na poziom Centrum Doradztwa 

Rolniczego. Naszym zdaniem niepotrzebnie obciąży to CDR weryfikacją wielu małych 

projektów i zaprzepaści doświadczenia i know-how nabyte w tym zakresie przez samorządy 

województw. 

Jako rolnicy rozumiemy, że wpływ działalności rolniczej na klimat i środowisko musi podlegać 

procesowi redukcji. Jest to również bardzo ważne dla naszych gospodarstw rolnych 

ponieważ, jako rolnicy jesteśmy ofiarą zmian klimatu. Nie zgadzamy się jednak na zbyt 

szybkie tempo wprowadzania zmian oraz brak ich dostatecznego finansowania. Podobnie jak 

inne organizacje rolnicze, polskie i międzynarodowe, zauważamy, że wdrożenie nowej 

polityki rolnej doprowadzi w dłuższej perspektywie do redukcji wielkości produkcji, a co za 

tym idzie do obniżenia naszych dochodów. Nie dostrzegamy w nowym Krajowym Planie 

Strategicznym dostatecznych środków, które proces ten rolnikowi zrekompensują. 

Apelujemy zatem do strony rządowej o ujęcie rolnictwa w innych planach strategicznych, 

takich jak np. Krajowy Plan Odbudowy czy wieloletnie plany finansowe naszego Państwa. 


