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ChaRakteRystyka 
ogólNa

 � Na terenach wiejskich w Polsce mieszka 14,9 mln Polaków –  
stanowi to 38% mieszkańców Polski.

 � W Polsce mamy 1,583 mln gospodarstw rolnych o powierzchni 
powyżej 1 hektara.

 � Od 2002 roku liczba gospodarstw małych, o powierzchni 1-5 ha, 
zmniejszyła się o 22,7%. Jednocześnie o 28,8% wzrosła liczba 
gospodarstw największych, przekraczających 50 ha.

 � Według spisu rolnego średnia powierzchnia jednego gospodarstwa 
to 9,5 ha, co oznacza wzrost o 13,1% (2002–2010).
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Polska wieś  
w UNii eURoPeJskieJ

 � 13 grudnia 2012 roku mija 10 lat, od kiedy rząd  
Leszka Millera wynegocjował z sukcesem warunki 
członkostwa Polski w UE, w tym dla polskiego rolnictwa.  
Dzięki temu na polską wieś napłynęło ok 130 mld zł zarówno  
ze środków unijnych jak i własnych. 

 � W czasie rządów SLD bardzo dobrze wykorzystaliśmy 
środki płynące z UE do modernizacji polskiej wsi.  
Sukces ten był możliwy m.in. dzięki ówczesnemu Ministrowi 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciechowi Olejniczakowi.
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staN  
obeCNy

 � Dziś następuje degradacja wsi względem miasta.  
I to mimo tego, że w rządach prawicy mamy partie 
chłopskie (obecnie PSL, a wcześniej Samoobrona). 
Państwo odwróciło się od polskiej wsi.

 � Ta wielka szansa jaką daje członkostwo Polski  
w UE, nie jest w pełni wykorzystywana.  
Szansa na awans milionów Polaków.
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sytUaCJa  
sPołeCZNa

 � Cały czas dochody uzyskiwane w rodzinach 
rolniczych są znacznie niższe od przeciętnych 
dochodów.

 � W 2011 r. w gospodarstwach domowych przeciętny 
miesięczny dochód rozporządzalny na osobę ukształtował 
się na poziomie 1227 zł. W gospodarstwach domowych 
rolników kwota ta wynosi zaledwie 736 zł.
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sytUaCJa  
sPołeCZNa

 � W roku szkolnym 2010/2011 do przedszkoli  
uczęszczało ponad 69,9% dzieci w wieku  
3–6 lat. Spośród dzieci zamieszkałych na wsi  
do placówek przedszkolnych było to tylko 51,52%.

 � Do wykluczenia edukacyjnego dochodzi  
wykluczenie cyfrowe. Wyposażenie gospodarstw 
w komputer z dostępem do Internetu w miastach 
kształtowało się na poziomie 58,5%, a na wsi – 42,8%.
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wyZwaNia stoJąCe 
PRZed Polską wsią

 � Dziś głównym priorytetem jest  
zmniejszenie różnic w jakości życia  
na obszarach wiejskich i w miastach  
poprzez podniesienie poziomu życia na polskiej wsi.

 � Priorytetem jest  także modernizacja  
polskiej wsi dzięki kolejnej perspektywie  
finansowej UE na lata 2014–2020.
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śRodki  
eURoPeJskie

 � W latach 2007–2013 na płatności w ramach  
systemów wsparcia bezpośredniego produkcji rolnej 
przeznaczono kwotę 12,2 mld zł.

 � Stopniowo następuje specjalizacja  
i koncentracja produkcji rolnej w Polsce.  
Szczególnie dotyczy to rynków mleka i zboża.

 � Postępowanie koncentracji produkcji rolnej  
wymaga stymulowania przez państwo zmian  
o charakterze systemowym, opierających się  
na wspieraniu grup producenckich i spółdzielczości.



12

śRodki  
eURoPeJskie

 � Na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007–2013 Unia Europejska  
przeznaczyła 69 mld zł.

 � Do tej pory ze środków tych skorzystało  
1 115 187 beneficjentów, ale…  
znaczna część z nich uzyskała stosunkowo  
niewielkie wsparcie do produkcji.
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śRodki  
eURoPeJskie

 � Jak pokazuje podział środków z PROW  
na cztery osie, zdecydowana ich większość  
była przekazana na rzecz wsparcia produkcji  
rolnej i modernizację gospodarstw.

 � Znacznie mniejsze środki przeznaczono  
na rzecz poprawy jakości życia na wsi.
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śRodki  
eURoPeJskie

 � Polska może otrzymać w ramach Wspólnej  
Polityki Rolnej w perspektywie finansowej UE  
na lata 2014-2020 nawet 36 mld euro.

 � Mądre wydanie tych środków zadecyduje  
o przyszłości polskiego rolnictwa oraz polskiej wsi.  
SLD wie jak podzielić te środki, ażeby były  
najlepszą inwestycją w przyszłość.



Cele, któRe  
ZRealiZUJeMy

1. NowoCZesNa Polska wieś
2. baRdZieJ oPłaCalNa PRodUkCJa RolNa
3. iNstytUCJe słUŻąCe RolNikoM,  

a Nie biURokRaCJi
4. sPRawiedliwe Podatki i UbeZPieCZeNia
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1. NowoCZesNa  
 Polska wieś
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PoPRawa waRUNków ŻyCia  
Na obsZaRaCh wieJskiCh

 � Zapewnienie miejsca w żłobku i przedszkolu 
dla każdego dziecka.

 � Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego 
Internetu.

 � Zapewnienie dostępu mieszkańcom do bibliotek 
i innych instytucji kultury.

 � Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji 
blisko miejsca zamieszkania.
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PoPRawa waRUNków ŻyCia  
Na obsZaRaCh wieJskiCh

 � Zrównanie dostępności do lekarzy mieszkańców  
miast i wsi.

 � Zapewnienie dostępu do finansowanego ze środków 
publicznych systemu opieki nad osobami starszymi.

 � Zapewnienie dostępu do infrastruktury sportowej  
na wysokim poziomie.

 � Rozwój infrastruktury transportowej.
 � Zapewnienie dostępu do infrastruktury komunalnej.
 � Rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego.



2. baRdZieJ oPłaCalNa 
 PRodUkCJa RolNa
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Polska Nie 
wykoRZystUJe 
swoJego PoteNCJałU 
PRodUkCyJNego!

 � Nastąpił spadek produkcji roślinnej.

 � Zmniejszyła się ilość zwierząt gospodarskich.

 � W 1995 roku rolnictwo zapewniało nam 8% PKB.  
Dzisiaj jest to 3,8% PKB.
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baRdZieJ oPłaCalNa 
PRodUkCJa RolNa

 � DOPłaTy:

 � wyrównanie wysokości,
 � składanie uproszczonych wniosków o dopłaty  

co trzy lata,
 � bonus 30% dla rolnictwa ekologicznego.
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baRdZieJ oPłaCalNa 
PRodUkCJa RolNa

 � Stworzenie krajowej definicji aktywnego rolnika.

 � Wdrożenie programów wsparcia dla młodych rolników.

 � Wsparcie dla małych rolników.

 � Rozwój systemu zwrotu podatku akcyzowego  
za zakupione paliwo rolnicze.

 � Wsparcie dla komasacji gruntów.
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baRdZieJ oPłaCalNa 
PRodUkCJa RolNa

 � Przywrócenie rent strukturalnych.

 � Wspieranie spółdzielczości, grup producenckich  
i zrzeszeń plantatorów.

 � Wspieranie metod współpracy między różnymi 
podmiotami w rolnictwie i łańcuchu żywnościowym.

 � Dodatkowe wsparcie dla rolników gospodarujących  
na obszarach z niekorzystnymi warunkami. 
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baRdZieJ oPłaCalNa 
PRodUkCJa RolNa

 � Stworzenie powszechnego, wspieranego  
przez państwo, systemu ubezpieczeń produkcji  
rolnej i budynków.

 � Rozwój programu zalesiania gruntów słabych i nieużytków.

 � Wsparcie dla rozwoju odnawialnych źródeł energii 
(biogazownie, woda, wiatr).

 � Wsparcie przetwórstwa rolno-spożywczego.
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baRdZieJ oPłaCalNa 
PRodUkCJa RolNa

 � Wsparcie turystyki na obszarach wiejskich.

 � Uruchomienie programów polityki spójności  
na obszarach wiejskich.

 � GMO (żywność modyfikowana genetycznie):

 � uznanie za priorytet zdrowia konsumentów,

 � regulacje na poziomie europejskim.



3. iNstytUCJe  
 słUŻąCe RolNikoM, 
 a Nie biURokRaCJi
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iNstytUCJe  
słUŻąCe RolNikoM, 
a Nie biURokRaCJi

 � Połączenie agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa i agencji Rynku Rolnego.

 � Likwidacja agencji Nieruchomości Rolnych –  
przekazanie ziemi samorządom.
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iNstytUCJe  
słUŻąCe RolNikoM, 
a Nie biURokRaCJi

 � Połączenie inspekcji dbających o bezpieczeństwo żywności, 
utworzenie rządowej agencji na bazie Inspekcji Weterynaryjnej.

 � Utrzymanie publicznego charakteru ośrodków hodowli 
zarodowej.

 � Wsparcie ośrodków doradztwa rolniczego.

 � Zwiększenie kompetencji Izb Rolniczych.
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4. sPRawiedliwe  
 Podatki 
  i UbeZPieCZeNia
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sPRawiedliwe  
Podatki 
i UbeZPieCZeNia

 � Reforma KRUS.

 � Przejście do zmodyfikowanego sytemu KRUS  
nowych rolników otrzymujących wsparcie  
państwa przy zachowaniu przynależności  
do starego systemu KRUS pozostałych rolników.

 � Nowy system podatkowy w rolnictwie.
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