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WPR po roku 2013 to ważne wyzwanie dla nauk rolniczych 

l. Aktualna i przewidywana do realizacji po roku 2013 Wspólna Polityka Rolna jest i będzie 

istotnym wyznacznikiem kierunków badań i analiz prowadzonych w instytutach 

badawczych, podległych MRiRW i innych placówkach naukowych. Jest też wyzwaniem 

do wielu analiz. 

2. WPR po roku 2013 będzie nakierowana na podnoszenie konkurencyjności europejskiego 

rolnictwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego z jednoczesną promocją 

wysokiej jakości produktów, ochroną środowiska i rozwojem obszarów wiejskich.  

3. Tak ogólnie zarysowany kierunek WPR po roku 2013 wskazuje na konieczność 

prowadzenia szeregu działań, wspieranych wynikami badań naukowych, m.in., instytutów 

resortowych.  

4. Najważniejsze z tych działań to:  

a) racjonalne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zwłaszcza ograniczenie 

wyłączania z produkcji rolniczej gruntów o najlepszej jakości, zapewniających 

pokrycie potrzeb żywnościowych kraju, 

b) poprawa odczynu i zasobności gleb w składniki pokarmowe. Problem ten dotyczy nie 

tylko Polski, 

c) racjonalne gospodarowanie glebową materią organiczną, zapobieganie degradacji 

potencjału produkcyjnego gleb poszczególnych krajów, w tym także Polski. 

Konferencja w Brukseli we wrześniu 2011 r. dobitnie potwierdziła wagę tego 

problemu, 

d) analizy zróżnicowania skutków (efektów) WPR w zależności od regionu a nawet 

subregionu oraz od kondycji ekonomicznej gospodarstw i kierunków produkcji. 

O celowości tego ostatniego działania świadczą m.in. wyniki badań IUNG PIB w 

Puławach. Z badań IUNG PIB prowadzonych w gospodarstwach rolniczych o różnych 

kierunkach produkcji (wielokierunkowe, produkcja mleka, tucz trzody chlewnej, produkcja 

roślinna) wynika, że:  

1. Poziom i struktura dochodów rolniczych są zróżnicowane w zależności od prowadzonego 

kierunku i intensywności produkcji.  

2. Dla gospodarstwo niższej dochodowości duże znaczenie mają dopłaty i dotacje w ramach 

WPR. W badanych gospodarstwach wielokierunkowych (niespecjalistycznych) w okresie 

2009-2010 stanowiły one nawet około 79% całego dochodu. W gospodarstwach 

produkujących mleko udział ten wynosił około 19%, prowadzących tucz trzody chlewnej 

– około 17%, a w specjalizujących się w produkcji roślinnej – około 40%.  

3. Znaczna część wpływów w ramach WPR jest uzależniona od posiadanego areału (dopłaty 

bezpośrednie oraz dopłaty z tytułu ONW). Dopłaty te mają największe znaczenie dla 

gospodarstw reprezentujący ziemiochłonny typ produkcji (gospodarstwa specjalizujące się 

w produkcji roślinnej). W gospodarstwach realizujących kapitałochłonny model 

gospodarowania (produkcja mleka, tucz trzody chlewnej) znaczenie dopłat jest relatywnie 

mniejsze. Jeśli ten stan będzie się na szerszą skalę utrzymywał, część gospodarstw 

mniejszych, słabszych ekonomicznie, ekstensywnie prowadzonych może rezygnować z 

prowadzenia produkcji zwierzęcej. Może to mieć niekorzystny wpływ na obniżenie 



produkcji mleka i mięsa. Będzie także niekorzystnie oddziaływać na żyzność gleb w 

wyniku dalszego spadku zużycia nawozów pochodzenia zwierzęcego (obornik, 

gnojowica). 

 

Wbrew pozorom są to kwestie istotne nie tylko dla pojedynczego gospodarstwa czy grupy 

gospodarstw, ale mogą mieć one także znaczące skutki dla kraju a nawet całej UE. 

Uświadamianie tego faktu i ocena przewidywanych skutków WPR to ważne wyzwania dla 

nauk rolniczych. Może jest to jednak spojrzenie subiektywne? 


