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N a  konferencji obecni byli 
m.in. europoseł, wice-
przewodniczący Komisji 
Rolnictwa w Parlamencie 

Europejskim dr Czesław Siekierski, 
minister pracy i polityki społecznej 
dr Władysław Kosiniak-Kamysz, 
doradca w  Kancelarii Prezydenta 
RP dr Andrzej Hałasiewicz, prze-
wodniczący Krajowej Organizacji 
Kółek i Organizacji Rolniczych Wła-
dysław Serafi n, pierwszy wicemar-
szałek województwa małopolskiego 
Wojciech Kozak, zastępca  dyrekto-
ra w  Departamencie Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich Ministerstwo Rol-
nictwa i  Rozwoju Wsi Magdalena 
Nowicka. Pojawili się też liczni go-
ście z zagranicy na czele z młodą eu-
roposłanką z Austriackiej Partii Lu-
dowej, przewodniczącą Austriackie-
go Stowarzyszenia Młodych Rolni-
ków Elisabeth Köstinger oraz m.in. 
prof. Sergii Kvasha z  Ministerstwa 
Polityki Agrarnej i Żywności Ukra-
iny, dr Cecylia Alexandri z  Rumu-
nii, dr Gergel Papp z Węgier.

Konferencję otworzył rektor UR 
prof. dr hab. Janusz Żmija. – Chodzi 
nam o to, żeby nie była to jedynie 
konferencja naukowa, ale konferen-
cja połączona z praktyką – zaznaczył. 
W swoim wykładzie prof. Żmija pod-
kreślił, że w UE potrzeba jasnego pro-
gramu pomocy skierowanej do ma-
łych gospodarstw rolnych. – W polity-
ce rolnej należy wyeliminować barie-
ry ograniczające dostęp drobnych go-
spodarstw do pomocy i zapewnić im 
wsparcie, zwłaszcza tym, które chcą 
się rozwijać gospodarczo. Konieczna 
jest w tym względzie rozsądna polity-
ka, bo rolnictwo nadal jest kluczową 
dziedziną gospodarki. To nie jest tak, 
jak mówią niektórzy politycy w kra-
ju, że rolnictwo to poniżej 4 proc. na-
szego PKB. Zapominają jednak do-
dać do tego niezwykle istotny i pręż-
ny w naszym kraju przemysł rolno-
-spożywczy i drzewny – tłumaczył 
prof. Żmija. Prof. uznał też, że pro-
blemy drobnego rolnictwa powinny 
być rozwiązywane na poziomie re-
gionalnym, a nie w sposób ujednoli-
cony w całej UE. – W Polsce jest jed-
na polityka rolna. Tymczasem w Pol-
sce powinny być co najmniej trzy po-
lityki rolne. W północno-zachodniej 
Polsce mamy wielkie, liczące na-
wet 2-3 tys. ha farmy po byłych Pań-
stwowych Gospodarstwach Rolnych. 
W Polsce Środkowej, czyli w Wielko-
polsce i na Mazowszu, mamy średnie 
gospodarstwa rolne, natomiast połu-
dnie kraju, to gospodarstwa rozdrob-
nione – tłumaczył przybyłym z zagra-
nicy gościom prof. Żmija.

Co z małymi 
gospodarstwami rolnymi?
Również europoseł dr Czesław Sie-
kierski przyznał w wielu aspektach 
rację rektorowi UR. Dodał jednak, że 
także w innych krajach widać zróżni-

cowanie rolnictwa np. w Niemczech, 
gdzie mamy wielkie gospodarstwa 
na terenie byłej NRD powstałe po go-
spodarstwach państwowych, średnie 
rolnictwo w zachodnich i północnych 
Niemczech oraz małe gospodarstwa 
rolne w Bawarii. – Oczywiście skala 
tych małych gospodarstw jest zupeł-
nie inna niż w Polsce – zaznaczył. Nie-
mniej, jak dowodził nie tylko polskie, 
ale i europejskie rolnictwo jest zróżni-
cowane. Także z perspektywy Bruk-
seli te różnice można dostrzec. Zazna-
czył, że w poprzedniej perspektywie 
budżetowej zauważono różnicę mię-
dzy rolnictwem nowych krajów UE, 
a tzw. starą UE. Stąd m.in. podział 
środków między I a II fi larem (czyli 
między środkami na płatności bez-
pośrednie oraz na modernizacje rol-
nictwa i obszarów wiejskich) wyniósł 
w Polsce 50 do 50 proc. Tymczasem 
w krajach starej Unii II fi lar WPR ist-
niał w ograniczonym obszarze. Z kolei 
w budżecie WPR na lata 2014-2020 sil-
ny nacisk kładzie się na kwestie eko-
logizacji rolnictwa. Istotnym proble-
mem jest też kwestia małych gospo-
darstw rolnych. – Zasadnicze staje się 
pytanie: Jaka jest przyszłość małych 
gospodarstw rolnych? Tutaj trzeba 
się zastanowić, czy w pewnych sytu-
acjach skrajnych nie należy dopuścić 
udział środków krajowych wspierają-
cych niektóre obszary WPR. Do tego 
trzeba też dołączyć środki z polityki 
spójności – ocenił Siekierski.

Do podobnego zdania skłaniał się 
też minister pracy i polityki społecznej 
Władysław Kosiniak-Kamysz. W swo-
im przemówieniu podkreślił koniecz-
ność powiązania przemian struktural-
nych na wsi z odpowiednią polityką 
państwa. – Sprawy rolnictwa i drob-
nych gospodarstw rolnych to nie tylko 
domena ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi. W moim odczuciu to też współ-
odpowiedzialność resortu pracy i po-
lityki społecznej. Na wsi mieszka ol-
brzymia grupa ludzi z wielkim poten-
cjałem i wielkimi możliwościami. Tej 
grupie ludzi musimy wyjść naprzeciw, 

naprzeciw ich potrzebom, naprzeciw 
ich oczekiwaniom. Ja tu szczególnie 
mówię o młodych ludziach, o proble-
mach na rynku pracy, gdzie na tere-
nach wiejskich problem wykluczenia 
społecznego jest ogromny. W woje-
wództwie małopolskim takim typo-
wo rolniczym powiatem, gdzie zara-
zem odnotowujemy największe bez-
robocie jest powiat dąbrowski. Dlate-
go w tym właśnie powiecie i powiecie 
nowosądeckim uruchomiliśmy spe-
cjalny program skierowany do ludzi 
młodych do 30. roku życia, aby umoż-
liwić im wejście na rynek pracy – po-
wiedział minister Władysław Kosi-
niak-Kamysz.

Wiele ciekawych opinii
Wśród licznych wystąpień warto 
zwrócić uwagę na wystąpienie euro-
posłanki z Austrii Elisabeth Köstinger. 
Scharakteryzowała ona krótko obraz 
rolnictwa w Austrii. W wielu aspek-
tach jest to obraz zbliżony do rolnic-
twa polskiego. Austriackie gospodar-
stwa liczą średnio 20 ha, więc nie są 
tak duże, jak np. we Francji. Ale dzię-
ki wzajemnej współpracy, zastoso-
waniu wielu innowacji, co przekłada 
się na jakość oferowanych towarów, 
rolnicy z Austrii są w stanie konku-
rować na europejskim rynku. Dużą 
rolę odegrał i nadal ogrywa w tym 
II fi lar WPR. Z tych powodów w Au-
strii wcale nie przekreśla się małych 
gospodarstw rolnych, a np. na obsza-
rach górskich są one wspierane szcze-
gólnie po to, by zachować specyfi kę 
i charakter środowiska (np. pastwi-
ska). Większe związanie rolnictwa 
z polityką spójności uznała za cieka-
wy pomysł, ale jednocześnie wyraziła 
pewne obawy. – Mnie trochę martwi, 
że o rolnictwie mogą decydować oso-
by z nim nie związane – zaznaczyła.

Z kolei wicemarszałek wojewódz-
twa małopolskiego Wojciech Kozak 
szansę na rozwój wielu obszarów 
wiejskich na terenie Małopolski wi-
dzi w produkcji tzw. produktów trady-
cyjnych i agroturystyce. – Zasiadając 

w kapitule Rady Produktów Tradycyj-
nych miałem okazję poznać naszych 
rodzimych producentów żywności. 
To jest właśnie to, czego potrzebu-
je Europa – podkreślił. Dodał także, 
że w najbliższej perspektywie unij-
nej należy położyć szczególny nacisk 
na stworzenie alternatywy dla osób 
zatrudnionych w sektorze rolniczym.

Wśród panelistów konferencji 
znalazł się również wiceprzewodni-
czący Sejmiku Województwa Mało-
polskiego Jacek Soska, który scha-
rakteryzował opracowany w marcu 
tego roku „Memoriał Racławicki”. 
W memoriale przedstawiciele woje-
wództw małopolskiego, lubelskiego, 
podkarpackiego, śląskiego, święto-
krzyskiego oraz reprezentanci śro-
dowisk opiniotwórczych, zobowią-
zali się do działań i lobbingu w celu 

stworzenie małopolskiego-makro-
regionalnego PROW, który objąłby 
specjalną polityką teren pięciu wo-
jewództw, które charakteryzują się 
rozdrobnionym rolnictwem. Jacek 
Soska ocenił, że filarami tego pro-
jektu oprócz stworzenia PROW dla 
Polski południowo-wschodniej, jest 
wprowadzenie w obszarze wspólnej 
polityki rolnej pojęcia gospodarstwa 
drobnotowarowego oraz stworzenie 
katalogu działań służących poprawie 
ich dochodowości. Ważnym zagadnie-
niem jest także inicjatywa powołania 
Instytutu ds. Rozwoju i Kształtowa-
nia Wsi, który stałby się instrumen-
tem reprezentowania interesów pol-
skich rolników wobec działań urzęd-
ników UE i resortu rolnictwa.

Seweryn Pieniążek
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W Krakowie dyskutowano o wpływie WPR 
na małe gospodarstwa rolne

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

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

Projekt współfi nansowany 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

Przy okazji rocznicy wprowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 6 lipca br. zorganizował 
międzynarodową konferencję pt. „Wspólna Polityka Rolna wobec drobnych gospodarstw rolnych”. Na konferencji pojawili się liczni goście 
z kraju i z zagranicy.

W dniu 6 lipca br. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi odbyło się IX posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich. Posiedzeniu przewodniczył Ta-
deusz Nalewajk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Podczas spotkania pozytywnie zaopiniowa-
no: zmianę Regulaminu Grupy Roboczej ds. KSOW oraz zmiany 
do Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 
2012-2013 w części dotyczącej województw dolnośląskiego 
i zachodniopomorskiego oraz Sekretariatu Centralnego KSOW.

Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. Janusz Żmija i eu-
roposeł Czesław Siekierski

Konferencja w Krakowie przyciągnęła wielu gości z kra-
ju i z zagranicy


