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9 lutego Dolnośląska Izba Rolni-
cza wydała oświadczenie, w którym 
wyraża zaniepokojenie kierunkiem  
i sposobem realizowania działań WPR 
w kolejnych latach. Pisze, że Plan Stra-
tegiczny jest niezgodny z Konstytucją 
RP, wg której za rodzinne uważa się go-
spodarstwa o powierzchni do 300 ha. 

Wszystkich jedną miarą
Tymczasem rząd w niektór ych 

działaniach wspiera gospodarstwa do  
50 ha. W niektórych województwach 
rolnicy otrzymają dopłaty do pierwszej 
i kolejnych sztuk zwierząt hodowla-
nych, a w innych od trzeciej sztuki. 
Zdaniem DIR, niezrozumiałe jest dzie-
lenie rolników na lepszych i gorszych. 
„Jako samorząd rolniczy stoimy na 
stanowisku, że rolnictwo w naszym 
kraju musi mieć jednolity, jasny  
i gwarantowany system wsparcia,  
w dłuższej perspektywie czasowej, po-
zwalającej na rozważne planowanie” 
– czytamy w oświadczeniu. 

Ponadto DIR nie zgadza się  
z definicją aktywnego rolnika propo-
nowaną przez rząd, która skutkować 
będzie tym, że ograniczy się wsparcie 
faktycznie gospodarującym na roli,  
a polepszy dofinansowanie osób po-
siadających grunty, ale nieprowadzą-
cych działalności rolniczej. DIR uważa, 

że będzie to zwiększać patologie na 
polskiej wsi. Nadal wg ewidencji bę-
dziemy mieli prawie półtora miliona 
gospodarstw, z czego działalność 
rolniczą prowadzi co trzecie.  

Samorząd zauważa również potrze-
bę zmian płatności w zaproponowa-
nych ekoschematach, ponieważ nie 
wszystkie będą cieszyły się zaintere-
sowaniem, a te które są najprostsze 
do spełnienia, po zsumowaniu hekta-
rów w kraju i podzieleniu puli środków 
na konkretny ekoschemat, staną się 
dla rolników nieatrakcyjne. 

Pilnie wstrzymać prace
W ocenie DIR niedopuszczalne jest 

również żonglowanie przekazywany-
mi informacjami w celu osiągnięcia 
korzyści przez rządzących i populary-

zowanie materiałów informacyjnych, 
których efekty będą inne niż przekazy-
wane. – Niestety niekorzystne. Ale to 
pokaże dopiero grudzień 2023 roku. 
Dlatego nikt dzisiaj nie łudzi się, że 
planowane zmiany w rzeczywistości 
mają służyć rolnikom. Z ogromnym 
rozgoryczeniem musimy powtórzyć, 
iż po raz kolejny szumne hasła  
o wsparciu niosą za sobą zupełnie od-
mienne działania. Koszty poniosą nie 
tylko rolnicy, ale całe społeczeństwo  
– stwierdza Ryszard Borys, prezes DIR. 

Samorząd rolniczy woj. dolnoślą-
skiego żąda więc zaprzestania pro-
cedowania WPR w przyjęty przez 
rządzących sposób, oczekuje pełnego, 
rzeczywistego udziału przedstawicieli 
samorządu rolniczego w pracach nad 
strategicznymi dla rolnictwa dokumen-
tami i uwzględnienie zgłaszanych przez 
rolników i ich przedstawicieli wniosków. 
„Równocześnie zarząd DIR wyraża po-
parcie dla działań rolników w postaci 
protestów, które są po raz kolejny wo-
łaniem o wysłuchanie i uwzględnienie 
ich głosu w podejmowanych decyzjach. 
Mamy nadzieję, że to ostatni raz, gdy 
zmusza się rolników do wyjścia na 
ulice z flagami, gdyż ten czas mogliby 
spożytkować na pracę w gospodarstwie 
rolnym” – napisał prezes DIR. 

(Fem), (zac)

Średnie i duże podmioty mają powody do niezadowolenia

Dyskryminacja
gospodarstw

Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, który  
w grudniu trafił do Komisji Europejskiej budzi coraz większe emocje. Już wiadomo, 
że bez wielu istotnych poprawek się nie obejdzie. 

R E K L A M A

Janusz Wojciechowski, 
unijny komisarz ds. 
rolnictwa wielokrotnie 
podkreślał, że Krajowy 
Plan Strategiczny dla 
WPR na lata 2023-2027 
został „bardzo dobrze 
przygotowany”, ale do 
końca czerwca br. może 
być jeszcze poprawiany.


