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Konsultacje do Planu Strategicznego - ponad 3,5 tys. uwag
wpłynęło do MRiRW
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Konsultacje do Planu Strategicznego dla WPR zakończone, czas więc na
podsumowanie I etapu. Z danych przedstawionych przez MRiRW wynika, że
rolnicy przekazali ponad 3,5 tys. wniosków, uwag, a także zastrzeżeń.
Przypomnijmy, że pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących Planu Strategicznego trwał od
18 grudnia 2020 r. do 15 lutego br. Jak zapowiedział podczas konferencji minister rolnictwa kolejny
ich etap rozpocznie się na przełomie maja i czerwca br.

Konsultacje do Planu Strategicznego – 3,5 tys. rolników przekazało
swoje uwagi
MRiRW podsumowując pierwszy etap konsultacji społecznych podkreślił, że większość uwag, które
wpłynęły do resortu rolnictwa pochodziły od rolników. Dokładne dane na ten temat przedstawiła
dyrektor departamentu wspólnej polityki rolnej Joanna Gierulska:
,,Wpłynęło ponad 3 i pół tysiąca wniosków, propozycji i postulatów, z których najwięcej
zgłosiły osoby fizyczne, czyli rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich. Stanowili oni 30 proc.
zgłaszających.”

Dyrektor Gierulska podkreśliła ponadto, że prace nad Planem trwały przez kilka miesięcy, a formalne
konsultacje przeprowadzono na przełomie 2019 i 2020 r.

Minister rolnictwa dziękuję rolnikom i przedstawia dalszy przebieg
prac
Konsultacje społeczne do Planu Strategicznego już ukończono, ale tylko na pierwszym etapie. Jak
przekazał szef resortu rolnictwa prowadzone będą również prace nad głównymi obszarami, które
dotyczą:
wsparcia gospodarstw rodzinnych czerpiących dochody z pracy w rolnictwie,
dobrostanu zwierząt – jeden z ekoprogramów, który może wpłynąć na poprawę sytuacji
ekonomicznej rolników zajmujących się produkcją zwierzęcą,
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wymiany pokoleń – przygotowanie rozwiązań, które zachęcą młodych rolników do
przejmowania gospodarstw, jednocześnie dając alternatywne rozwiązanie ich rodzicom.
Rodzinne gospodarstwa rolne – czas na zmiany w ustawie
Konsultacje społeczne do Planu Strategicznego – co dalej?
Minister rolnictwa podał również dalszy rozkład terminów dotyczących prac nad projektem Planu:
,, Przewidywany termin przekazania dokumentu do zatwierdzenia KE to listopad 2021 roku.
Natomiast zakończenie procesu negocjacyjnego przewidujemy w maju 2022 roku.”

W czasie konferencji Grzegorz Puda podziękował również rolnikom za liczny udział w konsultacjach
społecznych mówiąc:
,, Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tak licznie wzięli udział w konsultacjach społecznych.
Dziękuję rolnikom, organizacjom, producentom – wszystkim tym, którzy w ramach prac nad
projektem dzielili się ze mną swoimi uwagami, także w trakcie spotkań.”

Czytaj również: Zagrożenia młodych rolników w Planie Strategicznym WPR
Źródło: MRiRW
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