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O  wspólnych ustaleniach mi-
nistrowie rolnictwa wspo-
mnianych państw, poinfor-
mowali na specjalnie zorga-

nizowanej 3 lipca konferencji praso-
wej w Jasionce. Otwierając konferen-
cję minister rolnictwa i  rozwoju wsi 
Marek Sawicki przypomniał, że do-
tychczas w wielu sprawach państwa 
Grupy Wyszechradzkiej zajmowały 
zbieżne stanowisko. – Tak też dzieje 
się w  kwestii Wspólnej Polityki Rol-
nej. Sprzed ponad roku mamy de-
klarację bratysławską, potem poro-
zumienie brukselskie, a  dzisiaj mo-
żemy powiedzieć, że mamy deklara-
cję z  Jasionki koła Rzeszowa. Bar-
dzo jednoznacznie stwierdzamy, jako 
przedstawiciele Grupy Wyszechradz-
kiej, że obecna reforma Wspólnej Po-
lityki Rolnej jest zbyt mało ambitna 
i  nie w  pełni odpowiada współcze-
snym wyzwaniom – podkreślił polski 
minister rolnictwa. Za te wyzwania 
Sawicki uznał m.in. zrównoważony 
rozwój całej Unii Europejskiej, a więc 
także obszarów wiejskich oraz za-
pewnienie wszystkim ludziom zdro-
wej żywności. Minister zaznaczył, że 
w 2030 r. produkcję żywności trzeba 
będzie zwiększyć o ok. 50 proc., nato-
miast w 2050 r. o ponad 70 proc. Po-
dobnego zdania są też ministrowie 
rolnictwa pozostałych krajów. Bli-
ska współpraca ministrów rolnictwa 
państw Grupy Wyszechradzkiej oraz 
Rumunii i Bułgarii nie jest zaskaku-
jąca. Kraje te są w UE dopiero od kil-
ku lat, a ich rolnictwo wiele łączy.

Lista zbieżności
Deklaracja z Jasionki jest w zasadzie 
protokołem zbieżności opracowanym 
i uzgodnionym przez ministrów rolnic-
twa sześciu państw, a dotyczącym pro-
pozycji reformy WPR. Ministrowie uwa-
żają m.in., że „należy wspierać propozy-
cje prowadzące do szybszej konwergen-
cji płatności bezpośrednich tych państw 
członkowskich, których stawki w 2013 
r. będą poniżej średniej UE”. W sposób 
szczególny podkreślają w dokumen-
cie także potrzebę odbiurokratyzowa-
nia i uproszczenia WPR. – W tej chwi-
li jest tak, że mamy jedynie uproszcze-
nia wobec najmniejszych gospodarstw 
rolnych – ocenił Sawicki. Ministrowie 
rolnictwa sześciu państw uważają też, 
że „państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość utrzymania systemu 
jednolitej płatności obszarowej (SAPS) 
w połączeniu z rozwiązaniami dla sek-
torów wrażliwych, jako dobrej, prostej 
i sprawdzonej alternatywy dla systemu 
opartego na uprawnieniach do płatno-
ści”. Tutaj trzeba zaznaczyć, że Komi-
sja Europejska proponuje likwidację 
dotychczasowego system SAPS (czyli 
płatności obszarowych) obwiązujące-
go w tzw. nowych krajach UE, zupeł-
nie nowym systemem BPS (powiąza-

ny z kwalifikującymi się gruntami), co 
oznacza poważne koszty wdrożenia no-
wego systemu i nasuwa oczywiste py-
tanie, po co likwidować to, co dotych-
czas dobrze się sprawdziło? Ministrowie 
rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej oraz 
Bułgarii i Rumunii zwrócili także uwa-
gę, że ich kraje mają niewykorzystane 
możliwości produkcyjne. – Trzeba tak 
kształtować finansowanie, by środki 
podatników europejskich kierowane 
były w regiony, gdzie przy niewielkich 
nakładach można rzeczywiście urucho-
mić ten śpiący potencjał produkcyjny – 
podsumował tą kwestię Marek Sawicki. 
Przedstawiciele Polski, Czech, Słowa-
cji, Węgier, Bułgarii i Rumunii uznali 
też, że obecna propozycja zazieleniania 
jest nie do przyjęcia i wymaga przynaj-
mniej poważnych zmian. – Jednoznacz-
nie podkreślamy, że będziemy współ-
działać w zakresie nowych warunków 
zazieleniania, tak, aby to zazielenianie 
nie powodowało dodatkowych obciążeń 
administracyjnych, było proste i łatwe 
do wykonania dla rolników – wyjaśnił 
Sawicki. Dlatego też m.in. propozycje, 
by gospodarstwa rolne do 15-20 ha z de-
finicji uznać za gospodarstwa zielone 
(w dotychczasowych propozycjach za 
takie uznaje się gospodarstwa do 5 ha).

Wspólnie możemy coś ugrać
Dziennikarzy przybyłych na konfe-
rencję prasową szczególnie intereso-
wał fakt, czy państwa Grupy Wysze-
chradzkiej są w stanie przeforsować 
chociaż część swoich propozycji do-
tyczących kształtu WPR na lata 2014-
2020. Jak tłumaczył minister rolnic-
twa i rozwoju wsi Marek Sawicki Gru-
pa Wyszechradzka w UE zawsze była 
traktowana bardzo poważnie i z tego 
tytułu w jej głos decydenci unijny będą 
uważnie się wsłuchiwać. – Siły grupy 
nie liczy się głosami, ale czasem aktyw-
ności. Myślę, że ta wyszechradzka ma 
długie tradycje, dobre doświadczenia 
oraz dużą siłę perswazji wobec part-
nerów zewnętrznych – podkreślił Sa-
wicki. Niewątpliwie trzeba obiektyw-
nie przyznać, że ów dar przyciągania 
może okazać się atrakcyjny dla czę-
ści nowych członków UE, których rol-
nictwo często boryka się z podobnymi 
problemami, jak w krajach Grupy Wy-
szechradzkiej. Świadczy o tym fakt, że 
do czterech krajów grupy przystąpiły 
też Rumunia i Bułgaria, które także 
podpisały deklarację w Jasionce. Co 
ważne, te sześć krajów chce dokład-
nie opracować jedno wspólne stanowi-
sko wobec propozycji reformy WPR. – 

Wspólnie zobowiązujemy się, że mimo 
wakacji będziemy intensywnie praco-
wać, tak, aby już na okres powakacyj-
ny występować wobec innych państw 
unijnych, jako zorganizowana, dobrze 
przygotowana grupa negocjacyjna – za-
pewnił polski minister rolnictwa. Nie-
wątpliwie to dobry prognostyk na przy-
szłość, bowiem na polu unijnym o wiele 
łatwiej cokolwiek osiągnąć grając dru-
żynowo niż, przysłowiowo już, wyma-
chując w pojedynkę szabelką (z czego 
niestety Polska na forum unijnym za-
słynęła w latach 2005-2007, czyli za rzą-
dów Prawa i Sprawiedliwości).

Nieformalne rozmowy
Goście przybyli do Jasionki zwiedzili 
również Zamek i Muzeum Gorzelnictwa 
w Łańcucie oraz mieli możliwość spró-
bowania polskich, regionalnych produk-
tów. Spotkanie w Jasionce było oczywi-

ście także okazją do rozmów na różno-
rodne tematy, choć siłą rzeczy domino-
wała tematyka związana z rolnictwem. 
– Wczoraj przy kolacji mówiłem naszym 
gościom, że jesteśmy w regionie szcze-
gólnym, który zmaga się z problemem 
rozdrobnionego rolnictwa, gdzie śred-
nia wielkość gospodarstwa rolnego oscy-
luje wokół 5 ha. Mówiłem, że ten region 
ze szczególnym niepokojem wsłuchu-
je się w dyskusję europejską dotyczą 
WPR. Stąd też wzięła się nasza propo-
zycja nieco innego podejścia do zaziele-
niania. Bo gdybyśmy uznali, że gospo-
darstwo do 15 ha lub, jak chcą tego ko-
niecznie nasi węgierscy koledzy do 20 
ha, za gospodarstwa z definicji zielone, 
to dodatkowych obowiązków z tego ty-
tułu podkarpaccy rolnicy praktycznie 
by nie mieli – opowiadał dziennikarzom 
polski minister rolnictwa.

Seweryn Pieniążek

W Jasionce ministrowie rolnictwa mówią  
jednym głosem na temat Wspólnej Polityki Rolnej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt opracowany przez Wydawnictwo Ludowe Sp. z. o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Europejski Fundusz Rolny  
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

2-3 lipca br. w Jasionce pod Rzeszowem spotkali się ministrowie rolnictwa krajów 
Grupy Wyszechradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) oraz Rumunii i Bułga-
rii. Efektem spotkania jest podpisanie deklaracji na temat wspólnego stanowiska 
w sprawie kluczowych elementów WPR na lata 2014-2020. Od 1 lipca br. Polska spra-
wuje półroczne przewodnictwo w ramach prac państw tworzących Grupę Wysze-
chradzką.

Już po raz czwarty w Kielcach odbyły się targi AGROTRAVEL, 
których jednym z organizatorów był Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, przy dużym zaangażowaniu Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich. Targi cieszyły się sporym zainteresowaniem, 
zarówno wystawców, jak i zwiedzających. Agrotravel to niezwy-
kle ważna impreza wystawiennicza – przyciąga polskich i za-
granicznych wystawców prezentujących oferty i atrakcje agro-
turystyki, turystyki wiejskiej, przedsiębiorców, którzy chcą roz-
wijać markowe produkty terenów wiejskich. Na stoiskach wy-
stawienniczych prezentowały się przede wszystkim organiza-
cje i stowarzyszenia agroturystyczne, lokalne grupy działania, 
lokalne grupy rybackie oraz urzędy marszałkowskie przedsta-
wiając zasoby turystyczne regionów. Polscy i zagraniczni wy-
stawcy zadbali nie tylko o pełną informację turystyczną o swo-
jej ofercie w postaci broszur i ulotek. Stoiska przyciągały barw-
nością, ludowym śpiewem, możliwością degustacji lokalnych 
przysmaków. W ramach targów zorganizowano także jarmark 
rękodzielnictwa i wyrobów artystycznych oraz konkursy: na naj-
ciekawsze stoisko i na najciekawszą pamiątkę agroturystycz-
ną. W Targach AGROTRAVEL 2012 udział wzięli przedstawicie-
le Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), europejskich fe-
deracji turystyki wiejskiej oraz organizacji należących do Euro-
pejskiej Sieci Obszarów Wiejskich. Krajem partnerskim targów 
była Słowacja, a partnerskim regionem województwo warmiń-
sko-mazurskie.
Więcej informacji na stronie internetowej www.ksow.pl

Konferencja prasowa w Jasionce

Razem możemy więcej – zapewniał Marek Sawicki


