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Interpelacja poselska w przedmiocie wspólnej polityki rolnej

 

 

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997r. (Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 maja 
1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U.2018.1799 t.j. z dnia 2018.09.20), a 
także art. 192 ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992r. Regulamin 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P.2019.1028 t.j. z dnia 2019.10.25 składam interpelację w 
przedmiocie wspólnej polityki rolnej 

 

 

Ustawa z dnia z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2020.217 t.j. z dnia 
2020.02.11) realizuje program określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i 
uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 
487, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”, oraz w przepisach 
wydanych w trybie tego rozporządzenia, b) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, 
(WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 
1306/2013”, oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia, c) rozporządzeniu 



Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. 
UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”, oraz w 
przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia. 

 

Obecnie Europejski Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej: 
EFRROW) jest finansowany z budżetu Unii Europejskiej w wysokości około 100 miliardów Euro 
oraz z budżetów krajowych oszacowanych na około 50 miliardów Euro, co daje całkowity 
budżet na poziomie około 150 miliardów Euro. 

EFRROW jest rozdzielany między beneficjentów na podstawie programów rozwoju obszarów 
wiejskich (PROW) opracowanych na poziomie krajowym lub regionalnym.

W ramach PROW państwa członkowskie muszą ustalić priorytety wybrane spośród sześciu 
priorytetów określonych w rozporządzeniu UE ustanawiającym EFRROW. Każdemu 
priorytetowi przypisano określone obszary tematyczne. 

 

Z raportu wdrażania programu wynika, iż spośród planowanych 150 mld EUR (suma wkładów 
unijnych i krajowych) 66% rozplanowano, a 53% wydano skutecznie. 

 

Postęp wdrażania dla każdego państwa członkowskiego pokazano w postaci wykresu- w 
załączeniu (źródło: Rural Development Policy)

 

Na osi pionowej podano procent przydzielonych środków budżetowych, a na osi poziomej 
odsetek już wydanych środków. 

Analiza przedstawionego wykresu pozwala przyjąć, że z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 Polska wykorzystała najmniej z krajów EU – zaledwie 40%. Są kraje takie jak np. 
Finlandia, które wdrożyły 90-95% środków. 

Polska jest na ostatnim miejscu jeśli chodzi o wykorzystanie ze środków UE w opisywanym 
wyżejzakresie. 



1.  

 

Mając powyższe na uwadze zwracam się następującymi pytaniami: 

 

1. Jaki jest obecny stan postępu realizacji programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020? 

2. Czy w związku z tak niskim poziomem wdrożenia środków z ww. programu zagrożona jest 
jego realizacja jako całości i czy istnieje ryzyko zwrotu środków do UE?

3. Jakie są przyczyny tego, że Polska to najmniej zaawansowany kraj w korzystaniu ze środków
 Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrażaniu tego  
programu? Czy i ewentualnie jak Ministerstwo będzie starało się ten problem rozwiązać?

 

 

Jarosław Rzepa

Poseł na Sejm RP 

IX kadencji 

Załączniki

[Background brief] Rural development policy.pdf
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