
        PROJEKT 
UCHWAŁA Nr VI/47/2011 
RADY GMINY LUBRZA 
z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 
 

w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej           
i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, 
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 191, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 
157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. 
Nr 21, poz. 113) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

Zwraca się do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska o to, by w ramach Prezydencji 
Polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. za jeden z priorytetów Polski uznana 
została kwestia rolnictwa, a w szczególności sprawa wyrównania poziomu dopłat rolniczych 
dla Polski, aby polscy rolnicy nie byli dyskryminowani w stosunku do rolników państw tzw. 
starej Unii. Wyrównanie dopłat Rada Gminy uwaŜa za sprawę kluczową dla przyszłości 
rolnictwa w Polsce i sprawa ta powinna być traktowana przez polski rząd jako problem 
najwyŜszej wagi. 
 

§ 2. 
 

Zobowiązuje Przewodniczącą Rady Gminy do niezwłocznego przesłania niniejszej uchwały 
Prezesowi Rady Ministrów Panu Donaldowi Tuskowi. 
 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uzasadnienie 
 

Polska jest jednym z najbardziej rolniczych krajów spośród wszystkich 27 krajów 

członkowskich Unii Europejskiej.  Mamy największą w Unii Europejskiej liczbę rolników - 

prawie 4 miliony osób czynnych zawodowo w rolnictwie.  

Polska ma trzeci pod względem wielkości areał gruntów rolnych i sadów (po Francji i 

Niemczech). Zajmujemy 3 miejsce w Unii pod względem produkcji zbóŜ oraz buraków 

cukrowych, 4 miejsce pod względem produkcji owoców i warzyw. W produkcji owoców 

miękkich i jabłek jesteśmy absolutnymi liderami. W większości innych działów produkcji 

rolniczej, w tym w produkcji zwierzęcej Polska zajmuje 4-5 miejsce w UE. Biorąc pod uwagę, Ŝe 

pod względem ogólnego potencjału gospodarki i wielkości PKB moŜna śmiało powiedzieć, Ŝe 

polskie rolnictwo jest naszym silnym atutem  w europejskiej konkurencji, silniejszym niŜ inne 

działy gospodarki.  

Wbrew temu, co często jest głoszone, polska wieś nie jest wcale zacofana, a polscy 

rolnicy dzięki swej cięŜkiej pracy i zdolnościom, skutecznie konkurują w Europie, mimo iŜ są 

dyskryminowani pod względem poziomu dopłat bezpośrednich. 

 
NaleŜy teŜ zwrócić uwagę na zmieniającą się sytuację w świecie. Ludzi na świecie jest 

coraz więcej, a ziemi pod uprawę coraz mniej. Według prognoz FAO produkcja rolnicza do 2050 

roku musi wzrosnąć o 70 procent, inaczej światu grozi głód. Wobec takich prognoz Ŝywność staje 

się w coraz większym stopniu produktem strategicznym. 

Szczególnego znaczenia nabiera w tych warunkach kwestia bezpieczeństwa 

Ŝywnościowego dla przyszłych pokoleń, zarówno pod względem ilości jak i jakości produktów 

Ŝywnościowych.  

O bezpieczeństwo Ŝywnościowe musi się równieŜ troszczyć Polska, mająca wszelkie 

warunki, by produkować duŜo Ŝywności. Dominujące w strukturze agrarnej Polski niewielkie 

gospodarstwa rodzinne stwarzają ponadto warunki do produkcji zdrowej Ŝywności organicznej i 

ekologicznej. 

 
Z racji swojego wielkiego potencjału rolniczego Polska powinna aktywnie kreować 

Wspólną Politykę Rolną Unii Europejskiej. Polska, jako wybitnie rolniczy kraj w Europie 

powinna aktywnie tworzyć unijną politykę rolną. Polska musi przemówić silnym głosem w 



sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej UE i musi to być głos na miarę siły polskiego 

rolnictwa w Unii. 

Szansę na zwiększenie siły polskiego głosu w Unii Europejskiej stwarza polska 

prezydencja w II połowie 2011. Warunkiem skorzystania z tej szansy jest priorytetowe 

potraktowanie spraw wsi i rolnictwa, w tym zwłaszcza przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 

2013 roku. 

Polska powinna w ramach prezydencji aktywnie zabiegać zwłaszcza o wyrównanie dopłat 

bezpośrednich i połoŜenie kresu dyskryminacji rolników z nowych państw członkowskich,  w tym 

Polski. 

NaleŜy, bowiem podkreślić, Ŝe poziom dopłat bezpośrednich w Polsce   w przeliczeniu na 

1 ha jest obecnie 2-3 krotnie niŜszy niŜ w krajach tzw. starej Unii i jeśli nie zmieni się system 

naliczania dopłat, to te dyskryminujące róŜnice w płatnościach utrzymają się równieŜ po 2013 

roku. 

Przedmiotowa uchwała ma w zamierzeniu wnioskodawców zmotywować rząd do 

większej troski o sprawy rolnicze w ramach prezydencji, troska  ta bowiem leŜy w interesie 

całego go społeczeństwa polskiego, nie tylko samych rolników.  

PoŜądana jest teŜ taka zmiana zasad Wspólnej Polityki Rolnej, która sprzyjać będzie 

większemu wsparciu gospodarstw rodzinnych oraz rolników aktywnych zawodowo, tym, którzy 

faktycznie prowadzą swoje gospodarstwa rolne i zajmują się rzeczywista produkcja rolną.  

Konieczne jest równieŜ uproszczenie i odbiurokratyzowanie Wspólnej Polityki Rolnej, tak 

by stała się ona mniej uciąŜliwa dla rolników.  

Za podjęciem przedmiotowej uchwały przemawia teŜ okoliczność,  

Ŝe Gmina Lubrza regionem w duŜej mierze rolniczym, w którym sprawy wsi i rolnictwa mają 

duŜe znaczenie gospodarcze i społeczne i są przedmiotem szczególnej troski  

i zainteresowania wielu mieszkańców. 

 


