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Rada do spraw Rolnictwa zajmie się Planem Strategicznym
dla WPR
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Powołana przez prezydenta Andrzeja Dudę Rada do spraw Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich ma zajmować się aktualnymi problemami rolnictwa.
Przedmiotem obrad pierwszego posiedzenia był więc najważniejszy
dokument dla polskiego rolnictwa, czyli Plan Strategiczny dla Wspólnej
Polityki Rolnej.
Przypomnijmy, prezydent Duda powołał Radę miesiąc temu, a jej przewodniczącym został były
minister rolnictwa – Jan Krzysztof Ardanowski. W związku z tym, że Rada ma omówić Plan
Strategiczny były minister zaapelował do organizacji rolniczych o włączenie się w proces konsultacji.
Przedstawił także inne zadania, które planuje zrealizować Rada w najbliższym czasie.

Rada do spraw Rolnictwa i jej najważniejsze zadania
Rada ma pełnić różnorakie funkcje, z czego do najważniejszych należy sygnalizowanie problemów
pojawiających się w rolnictwie. Wspomniał o tym były minister rolnictwa:
,,Rada ma za zadanie sygnalizować najważniejsze problemy w rolnictwie, również wskazując
ewentualne drogi poprawy sytuacji. Nie jest żadnym superrządem, natomiast chcemy pełnić
funkcję analityczno-usługową wobec nie tylko prezydenta, ale również ministerstwa rolnictwa,
bo powodzenie polityki rolnej zależy od współpracy różnych ośrodków władzy i jednocześnie
od dobrego zrozumienia założeń tej polityki na najbliższe lata ze strony rolników.”

Omówienie Planu Strategicznego z udziałem organizacji rolniczych
W najbliższym czasie Rada do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich ma przeanalizować Plan
Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej. W związku z tym, Ardanowski zaapelował więc do
organizacji rolniczych o włączenie się w proces konsultacji – Nie powinno być żadnej organizacji
rolniczej, która nie wypowie się na temat tego dokumentu, bo to, co w nim teraz zapiszemy, będzie
realizowane z niewielkimi możliwościami korekty, przez kolejne siedem lat.
Rada do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich planuje przeanalizować zawarte w dokumencie cele
i zasady ogólne. Ponadto, ma ustalić działania, które należy podjąć, aby realizacja założeń była
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możliwa. Chodzi o to, żeby uczulić ministerstwo rolnictwa, że na rozwój obszarów wiejskich są
potrzebne środki. Nie ma możliwości wstrzymania inwestycji na wsi – podkreślił J.K. Ardanowski.

Zielony Ład – szansa dla rolnictwa, ale też zagrożenie?
Według byłego ministra rolnictwa ,, zielony ład europejski może być wielką szansa dla rolnictwa, ale
bez odpowiednich środków może też być zagrożeniem.” Natomiast na samą realizację europejskich
celów potrzebne są nakłady również w ramach WPR. Jeżeli nie jest możliwe finansowanie ze
Wspólnej Polityki Rolnej, to musi być wsparcie w ramach Polityki Spójności.
Rada do spraw rolnictwa – inne zadania
Oprócz prac nad Planem Strategicznym prezydencka rada ma zająć się systemem ubezpieczeń
majątkowych rolników, a także kwestami związanymi z retencją i gospodarką wodną.
Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich powołana z Ardanowskim na czele – CZYTAJ WIĘCEJ
Źródło: prezydent.pl; PAP
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