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Od redakcji

szanowni Państwo,

Przed Państwem specjalne wydanie publikacji „PROWieści”. Zamieściliśmy w nim najbardziej aktualne 
informacje dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz polskiej Prezydencji  
w Radzie Unii Europejskiej.
W numerze polecamy wywiad z Markiem Sawickim, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz artykuł na temat 
przygotowań resortu rolnictwa do objęcia przez Polskę Prezydencji w Radzie UE. Ponadto w numerze artykuł 
dotyczący współpracy resortu rolnictwa z instytucjami UE oraz państwami trio podczas przygotowań i w trakcie 
samego przewodnictwa w Radzie UE oraz artykuł „Czym się będzie zajmowała polska Prezydencja?”.
Poza tym prezentujemy przykłady dobrych praktyk w ramach wybranych działań PROW 2007-2013, a także  
efekty wdrażania PROW 2007-2013 w Polsce.

Zachęcam do lektury i współpracy przy redakcji „PROWieści”.
redakcja „proWieści”

Letter from the Editor

Dear ladies and gentlemen,

You are holding a special issue of „RDPnews”, which contains current information on issues concerning Rural 
Development Programme 2007-2013 and Polish presidency in the Council of the European Union.
We recommend to you especially an interview with Marek Sawicki, the Minister of Agriculture and Rural 
Development, together with an article on preparations of the Ministry of Agriculture to the Polish presidency 
of the EU Council. This issue features also an article on cooperation of the Ministry of Agriculture with the trio 
states in the period preceding the presidency of Poland and during thereof, as well as an article on the Polish 
presidency agenda.
Moreover, we present you with examples of good practices within selected RDP Measures along with the 
outcomes of RDP 2007-2013 implementation in Poland.

We cordially encourage you to read and contribute to „RDPnews”.
„rdpnews” editors

De la rédaction

Mesdames, Messieurs,

Nous vous présentons l’édition spéciale de la publication « Nouvelles du PDR ». Nous y avons mis les 
informations les plus récentes concernant le programme de développement rural pour la période 2007-2013 et 
la présidence polonaise du Conseil de l’Union européenne.
Dans ce numéro nous vous recommandons l’interview avec le ministre de l’Agriculture et du Développement 
Rural Marek Sawicki et l’article concernant les préparations du ministère de l’agriculture à la présidence 
polonaise du Conseil de l’UE. En outre, vous y trouverez un article concernant la coopération du ministère de 
l’agriculture avec les institutions de l’UE et le trio de présidences avant et pendant la présidence du Conseil de 
l’UE ainsi que l’article « De quoi la présidence polonaise s’occupera-t-elle ? ».
Nous présentons ici également les exemples de bonnes pratiques dans le cadre des actions choisies du PDR 
2007-2013 ainsi que les résultats de la mise en œuvre du PDR 2007-2013 en Pologne.

Nous vous encourageons à la lecture et à la coopération dans la rédaction des « Nouvelles du PDR ».
La rédaction des « Nouvelles du PDR »

isbn: 978-83-62164-72-1
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zdanieM Ministra / the Minister’s VieW / d’après le Ministre
Rozmowa z Markiem Sawickim, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

An interview with Marek Sawicki, Minister of Agriculture and Rural Development
Entretien avec Marek Sawicki, ministre de l’Agriculture et du Développement Rural

Panie Ministrze, wielkimi krokami Pol
ska zbliża się do objęcia przewodnictwa  
w Radzie UE. Jak przebiegają przygotow
ania resortu rolnictwa?
- Na czas naszej prezydencji przypadać będą 
istotne decyzje, zwłaszcza w dziedzinie 
rybołówstwa. To wówczas zostanie określona 
nowa Wspólna Polityka Rybacka po roku 
2012. Będą też krystalizować się poglądy co 
do podstawowej reformy Wspólnej Polityki 
Rolnej. Dlatego też za jeden ze swoich priory-
tetów przyjąłem aktywny udział na wszystkich 
unijnych forach, jak i w kontaktach dwus-
tronnych oraz wielostronnych dotyczących 
kierunków zmian we Wspólnej Polityce Rol-
nej. Nowa perspektywa finansowa określi 
bowiem przyszłość europejskiego rolnictwa. 
Techniczne przygotowania do prezydencji 
zostały sformalizowane w październiku 2008 
roku. Wówczas powołany został Zespół ds. 
koordynacji przygotowań resortu oraz jed-
nostek podległych i nadzorowanych do re-
alizacji zadań wynikających z obowiązków 
kraju przewodniczącego w Radzie Unii  
Europejskiej. Prace przebiegają planowo. Spot-
kania odbywają się regularnie. Oczywiście 
współpracujemy też z innymi resortami i nie 
mam wątpliwości, że będziemy dobrze przy-
gotowani do czekającego nas wyzwania.
Jakie są priorytety polskiej Prezydencji  
w obszarze rolnictwa?
- Rząd przyjął stanowisko w sprawie reformy 
Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013 już 
w czerwcu 2009 roku. Nasze stanowisko jest 
jasno określone. Nie raz prezentowałem je 
swoim kolegom w Unii Europejskiej. Liczne 
spotkania, które odbyłem do tej pory, a było 
ich ponad 80, pozwalają na lepsze wzajemne 
zrozumienie i budowanie porozumienia. Dziś 
już nikt nie ma wątpliwości, że potrzebne są 
zmiany. Większość zgadza się, że powinno się 
odejść od historycznych tytułów do płatności. 
Polska opowiada się za rzeczywistą i głęboką 
reformą dotychczasowej Wspólnej Polityki 
Rolnej, która w obecnym swoim kształcie 
prowadzi do stagnacji europejskiego rol-
nictwa. Musimy tą najstarszą wspólnotową 
politykę uprościć tak, aby była zrozumiała 

The moment when Poland will take on 
the Presidency in the EU Council is fast  
approaching. What is the stage of prepara-
tions in the ministry in charge of agriculture?
- During our Presidency, major decisions will 
be made, especially in the domain of fisheries. 
This will be the time of formulating the new 
common fisheries policy past 2012. Views will 
also be elaborated with regard to the funda-
mental reform of the common agricultural pol-
icy. For this reason, I have included it among 
my priorities to take active part in all EU dis-
cussion forums as well as bilateral and multi-
lateral encounters regarding the directions of 
changes in the common agricultural policy. 
Indeed, the future of European agriculture will 
be determined by the new financial framework. 
The preparations concerning technical aspects 
of the Presidency were formalised in October 
2008. At that time, a team was appointed for 
coordinating the preparations of the Ministry 
and its subordinate and supervised units with 
regard to performing the tasks resulting from 
the responsibilities of the country assuming the 
Presidency in the Council of the European Un-
ion. Work is being carried out as planned. Meet-
ings ale held at regular intervals. Of course, we 
collaborate with other ministries, and I have no 
doubt that we will be well prepared to face the 
challenge ahead of us.
What are the priorities of the Polish Presiden-
cy in the area of agriculture?
- The Government took a stance on the reform 
of the common agricultural policy past 2013 
in June 2009. Our position is clear. I have 
presented it to my colleagues in the European 
Union many times. The numerous meetings 
that I have attended thus far, and there were 
over 80 of them, have allowed for achieving 
a better mutual understanding and for work-
ing towards agreement. Nowadays, there is no 
doubt that changes are necessary. The majority 
agrees that historical entitlements to payments 
should be abandoned. Poland speaks in favour 
of a genuine and profound reform of the current 
common agricultural policy, which leads in its 
present form to stagnation in European agri-
culture. We need to simplify the oldest common 

Monsieur le Ministre, la Pologne s’approche 
à grands pas à la présidence du Conseil de 
l’Union européenne. Comment le Ministère 
de l’Agriculture se prépare-t-il à cet événe-
ment?
- Au cours de la période de notre présidence, 
des décisions importantes seront prises, surtout 
concernant le secteur de la pêche. C’est le mo-
ment où la nouvelle politique commune de la 
pêche après l’an 2012 sera élaborée. Des opin-
ions sur la reforme de base de la politique ag-
ricole commune vont également se concrétiser. 
C’est pour cela que j’ai parmi mes priorités la 
participation active dans toutes les forums eu-
ropéens, ainsi que dans les contacts bilatéraux 
et multilatéraux concernant le caractère des 
changements dans la politique agricole com-
mune. C’est la nouvelle perspective financière 
qui déterminera l’avenir de l’agriculture eu-
ropéenne. Au niveau formel, nos préparations 
à la présidence ont été conclues en octobre 
2008. Nous avons alors formé le Groupe pour 
la coordination des travaux du Ministère ainsi 
que des unités dépendantes et contrôlées pour 
la réalisation des tâches résultants des obliga-
tions du pays qui préside le Conseil de l’UE. 
Les préparatifs se déroulent conformément au 
plan prévu. Des réunions ont lieu régulière-
ment. Nous coopérons naturellement avec 
d’autres ministères et je suis sûr que nous se-
rons bien préparés à ce défi qui nous attend.
Quelles sont les priorités pour la présidence 
polonaise dans le domaine de l’agriculture ?
- Le gouvernement a pris une position par rap-
port à la réforme de la politique agricole com-
mune après l’an 2013 déjà en juin 2009. Notre 
position est clairement définie. Je l’ai présentée 
plusieurs fois à mes collègues européens. De 
nombreuses rencontres auxquelles j’ai partic-
ipé jusqu’à maintenant, il y en avait plus de 
quatre-vingt, ont permis une meilleure com-
préhension mutuelle ainsi que la construction 
progressive d’un accord. Aujourd’hui, tout le 
monde est sûr que des changements sont néces-
saires. La plupart des acteurs sont d’accord 
que nous devrions renoncer au système de paie-
ment fondé sur le modèle historique. La Po-
logne est pour une réforme réelle et profonde 
de la politique agricole commune qui actuel-
lement provoque la stagnation de l’agriculture 
européenne. Nous devons simplifier cette poli-
tique communautaire la plus ancienne afin de 
la mettre compréhensible non seulement pour 
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zarówno dla rolników, jak i konsumentów.  
Chcemy wykorzystać czas naszej prezydencji 
na rzetelną dyskusję na argumenty, na zbliżenie 
stanowisk. Podsumowując określiłbym nasze 
priorytety w trzech następujących punktach:
1: Reforma systemu płatności bezpośrednich 
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2013r 
2: Kompleksowa i komplementarna polityka 
rozwoju obszarów wiejskich po 2013r ,
3: Biomasa, zasoby odnawialne – elementem 
poprawy bezpieczeństwa energetycznego 
i rozwoju gospodarczego UE. 
Jakie główne cele chciałby osiągnąć resort 
rolnictwa w czasie polskiej Prezydencji?
- Jak już wspomniałem będzie to czas, w 
którym zapadną decyzje dotyczące przyszłości 
Wspólnej Polityki Rybackiej. W tej dziedzinie, 
podobnie, jak i w odniesieniu do Wspólnej 
Polityki Rolnej, musimy stanąć na wysokości 
zadania, aby była ona efektywna i prorozwo-
jowa, nowoczesna i przejrzysta.Chcemy także 
dyskutować na temat przyszłości obszarów wie-
jskich. Wiąże się to nierozerwalnie z przyszłą 
Wspólną Polityką Rolną. Od jej kształtu i us-
talonych priorytetów zależeć będzie to, jak te 
tereny będą się rozwijać w przyszłości. Czy 
będziemy mieli do czynienia ze stagnacją, czy 
też ich rozwojem. Rosną wymagania dotyczące 
ochrony środowiska, ekologii, zmian klimaty-
cznych. To są szczytne założenia i słuszne, 
ale też są wymiernym kosztem dla rolnika.  
O tym wszystkim musimy rzetelnie rozmawiać 
i szukać sprawiedliwych rozwiązań.
Jaki kształt, zdaniem Polski, powinna 
osiągnąć WPR po 2013 roku?
- Nie mam wątpliwości, ze Wspólna Poli-
tyka Rolna po roku 2013 musi odpowiadać 
wyzwaniom współczesności. Z jednej strony 
musi sprostać zapewnieniu bezpieczeństwa 
żywnościowego, z drugiej odpowiadać na za-
potrzebowania związane z ochroną środowiska, 
ekologii i zmian klimatycznych. To wszystko 
sprawia, że czekająca nas reforma musi być 
ambitna i głęboka. Przede wszystkim musi 
odejść od historycznych tytułów do płatności 
i określić nowe, jasne i przejrzyste ich za-
sady, jednakowe dla wszystkich. Muszą być 
one proste i zrozumiałe dla każdego. Nowe 
kryteria powinny uwzględniać takie kwestie, 
jak powierzchnię użytków rolnych, realizację 
wymogów w zakresie ochrony środowiska, za-
trudnienie oraz wsparcie dla obszarów o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania.
Jaki powinien być podział środków w ra
mach I i II filaru WPR?
- Rzeczywiście istotnym problemem jest 
podział unijnych środków pomiędzy I i II 
filarem Wspólnej Polityki Rolnej. Dziś ten 
podział jest bardzo zróżnicowany i w niek-
tórych krajach na wsparcie bezpośrednie 
przeznaczane jest ponad 80 % środków. To w 
ewidentny sposób zakłóca warunki konkurencji 
na rynku. Opowiadam się za podziałem 50:50. 
Pozwala to z jednej strony na wsparcie rol-
niczych dochodów wraz ze wzrastającymi 
wymaganiami dotyczącymi prowadzenia gos-
podarstw, a z drugiej strony wspiera inicjatywę 
i przedsiębiorczość. Zrównoważony podział 
środków na wsparcie bezpośrednie i rozwój 
obszarów wiejskich zapewni europejskiemu 
rolnictwu perspektywę rozwoju i poprawę jego 

policy in such a way to make it comprehensible 
both to farmers and consumers. We want to de-
vote the period of our Presidency to discussing 
arguments thoroughly, to approximating views. 
In sum, I would group our priorities into the 
following three points:
1: Reform of the direct payments system within 
the common agricultural policy past 2013; 
2: Comprehensive and complementary rural 
development policy past 2013;
3: Biomass, renewable resources – as a factor 
improving the energy security and economic 
development of the EU. 
What are the main objectives that the ministry 
in charge of agriculture would like to achieve 
during the Polish Presidency?
- As I said, this will be the time of making the 
decisions on the future of the common fisheries 
policy. In this area, similarly as in the case of 
the common agricultural policy, we need to step 
up in order to make it effective, conducive to 
development, modern and transparent.
We also want to discuss the future of rural 
areas. It is inextricably related to the future 
common agricultural policy. The shape and 
priorities of this policy will determine the fu-
ture development of these areas. And whether 
we will experience stagnation or advance. 
The requirements regarding nature conserva-
tion, ecology and climate change are growing. 
These are worthwhile and sound ideas, but at 
the same time they present a notable cost for 
farmers. We need to discuss all these matters 
thoroughly and seek fair solutions.
What shape, in the opinion of Poland, should 
CAP past 2013 take?
- I have no doubt that the common agricultural 
policy past 2013 must provide a response to the 
challenges of today’s world. On the one hand, 
it must rise to the challenge of ensuring food 
security, but on the other hand, it needs to cope 
with the demands related to environmental pro-
tection, ecology and climate change. All these 
circumstances require that the upcoming re-
form be ambitious and profound. Most of all, 
it needs to abolish historical entitlements to 
payments and specify new, unambiguous and 
transparent rules that will be the same for all. 
They must be simple and comprehensible to 
everyone. The new criteria should take such 
factors into account as the area of agricultural 
land, satisfaction of environmental protection 
requirements, employment rate and support for 
less favoured areas.
What should be the division of funds under 
the first and second CAP pillars?
- Indeed, the distribution of funds between the 
first and second pillars of the common agri-
cultural policy is a vital problem. Presently, 
this division varies significantly, and in some 
countries almost 80% of funds are allocated 
for direct support. This obviously distorts con-
ditions of competition on the market. I am in 
favour of the fifty fifty distribution. Firstly, it 
will allow for supporting agricultural income 
as the requirements for operating holdings are 
raised, secondly, it will promote initiative and 
entrepreneurship. A balanced distribution of 
funds for direct support and rural development 
will provide European agriculture with devel-
opment opportunities and improve its competi-

les agriculteurs mais aussi pour les consom-
mateurs. Nous voulons profiter de notre prési-
dence pour un vrai débat argumenté, pour le 
rapprochement des positions. Pour conclure, 
je pourrais définir nos priorités en trois points 
suivants :
1 : La réforme du régime des paiements directs 
dans le cadre de la politique agricole commune 
après 2013. 
2 : La politique du développement rural globale 
et complémentaire après l’an 2013.
3 : La biomasse et les ressources renouvela-
bles an tant que facteur de l’amélioration de 
la sécurité énergétique et du développement 
économique de l’UE. 
Quels sont les objectifs principaux du Min-
istère de l’Agriculture lors de la présidence 
polonaise?
- Comme j’ai déjà dit, dans cette période des 
décisions sur l’avenir de la politique commune 
de la pêche seront prises. Dans ce domaine, 
de même qu’au sujet de la politique agricole 
commune, nous devons être à la hauteur de 
notre tâche pour que la politique soit efficace, 
moderne, transparente et pour qu’elle vise au 
développement.
Nous avons également l’intention de discuter 
l’avenir des terrains ruraux. Cela est stricte-
ment lié à la future politique agricole com-
mune. Sa forme et les priorités adoptées dé-
termineront la direction du développement de 
ces terrains dans l’venir : leur stagnation ou 
leur épanouissement. Les exigences relatives à 
la protection de l’environnement, à l’écologie, 
aux changements climatiques deviennent de 
plus en plus élevées. Ce sont des principes 
justes et pertinents, mais en même temps coû-
teux pour l’agriculteur. Il faut discuter tout cela 
d’une manière honnête et rechercher des solu-
tions justes. 
Selon la Pologne, quelle forme la politique 
agricole commune devra-t-elle prendre après 
l’an 2013 ?
- Je n’ai aucun doute que la politique agri-
cole commune après l’an 2013 doit répon-
dre aux défis d’aujourd’hui. D’un côté, elle 
doit pouvoir assurer la sécurité alimentaire 
et de l’autre répondre aux exigences liées à 
l’environnement, à l’écologie et aux change-
ments climatiques. Ainsi la réforme qui nous 
attend devra être profonde et ambitieuse. Avant 
tout, elle doit abandonner le système de paie-
ment fondé sur le modèle historique et formuler 
de nouvelles règles qui seront transparentes et 
égales pour tous. Il faut qu’elles soient simples 
et compréhensibles pour chacun. De nouveaux 
critères devraient englober les questions telles 
que : la superficie agricole utilisée, les exigenc-
es environnementales, l’emploi et l’aide pour 
les zones défavorisées.
Quel système d’attribution des fonds dans le 
cadre du premier et deuxième pilier de la poli-
tique agricole commune devrait être proposé ?
- En effet, le partage des crédits entre le pre-
mier et le deuxième pilier de la politique ag-
ricole commune est un problème sérieux. 
Aujourd’hui, l’attribution des fonds est très 
différente selon le pays, dans certains plus de 
80 pour cent des crédits sont destinés au sout-
ien direct. Bien sûr, cela perturbe les condi-
tions normales de concurrence sur le marché. 
Je suis pour l’attribution 50:50. D’une part, 
elle permet à aider les agriculteurs financière-
ment, et d’autre part elle encourage l’initiative 
et l’esprit d’entreprise. L’attribution équilibrée 
des crédits pour le soutien direct et le dével-
oppement rural garantirait à l’agriculture eu-
ropéenne une vraie perspective de développe-
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konkurencyjności na rynku światowym. 
Finansowanie I filaru powinno pochodzić tylko 
i wyłącznie ze środków wspólnotowych. Nato-
miast w II filarze niezbędne jest ograniczenie 
zakresu krajowego współfinansowania na rzecz 
wymogu posiadania wkładu własnego przez 
beneficjenta.Dopiero na podstawie określonych 
zadań i celów powinno nastąpić nałożenie 
konkretnych ram finansowych. W mojej, ale 
nie tylko, ocenie środki na realizację Wspólnej 
Polityki Rolnej po roku 2013, ze względu na 
rosnące wymagania dotyczące sposobu pro-
wadzenia gospodarstwa rolnego, nie mogą być 
mniejsze od obecnego poziomu.
Jakie wydarzenia w trakcie trwania polskiej 
Prezydencji będą najważniejsze dla resortu 
rolnictwa?
- Wszystkie spotkania będą bardzo ważne. 
Każde rozmowy, i te oficjalne, i te nieoficjalne, 
pozwalają na lepsze poznanie wzajemnych 
argumentów i dają szansę na wypracowanie 
wspólnego stanowiska. Z punktu widzenia 
typowych zdarzeń w ramach prezydencji 
najważniejsze będzie nieformalne posiedzenie 
unijnej Rady Ministrów we wrześniu br., które 
odbędzie się we Wrocławiu.

Dziękuję za rozmowę.
Redakcja „PROWieści”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 w Polsce  efekty wdrażania
We wrześniu 2007 roku został formalnie zatwierdzony na poziomie unijnym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Należy 
odnotować, że w roku 2009 w wyniku dokonanego na poziomie unijnym przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej budżet polskiego PROW w roku 2009 
został zwiększony o ok. 169 mln euro. Środki Programu wynoszą obecnie 17 417 472 995 euro w tym wkład UE 13 398 928 156 euro. Środki te 
mogą być wydatkowane do końca roku 2015.
Program realizowany jest poprzez 23 działania zgrupowane w osiach tematycznych:
• oś 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,
• oś 2 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,
• oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
• oś 4 - LEADER.
Nabór wniosków na pierwsze z działań Programu rozpoczął się już w roku 2007. Pełne uruchomienie Programu, które nastąpiło w roku 2010 
musiało być poprzedzone odpowiednimi przygotowaniami prawnymi i organizacyjnymi.
Tempo wydatkowania środków PROW uzależnione jest od mechanizmów funkcjonowania poszczególnych działań - w działaniach polegających na 
współfinansowaniu kosztów inwestycji płatność na rzecz beneficjenta może nastąpić po zatwierdzeniu projektu jego realizacji i rozliczeniu. 
W innych działaniach mamy do czynienia z płatnościami okresowymi (miesięcznymi, rocznymi).

Wielkość wypłat na rzecz beneficjentów w kolejnych latach realizacji Programu.

Tempo wypłat dla beneficjentów PROW

tiveness on the world market. 
The first pillar should be financed solely and 
entirely from Union funds. Whereas the second 
pillar will require a certain extent of national 
financing in connection with the requirement of 
the beneficiary’s own contribution.
Only after tasks and objectives are defined 
should a specific financial framework be im-
posed. I am not the only one to believe that 
owing to the ever more stringent requirements 
concerning the manner of operating an agricul-
tural holding, funds for the implementation of 
the common agricultural policy past 2013 may 
not be lower than today.
Which events during the Polish Presidency 
will be the most important for the ministry in 
charge of agriculture?
- All meetings will be very important. All talks, 
both the official and unofficial ones, allow for 
better mutual understanding of arguments and 
provide an opportunity for elaborating a com-
mon position. As far as the usual Presidency 
events are concerned, the greatest importance 
will be attached to the informal meeting of the 
EU Council of Ministers, which will be held 
this September in Wrocław.

Thank you.
Editorial office of “PROWieści”

ment et d’amélioration de sa compétitivité sur 
le marché mondial. 
Il faudrait que le premier pilier soit financé 
uniquement par les crédits communautaires. 
Le deuxième pilier exige pourtant une réduc-
tion du cofinancement national en faveur de la 
contribution propre du bénéficiaire.
C’est seulement sur la base des tâches et des 
objectifs bien définis que nous devrions intro-
duire des règles financières concrètes. Selon 
moi, et ce n’est pas une opinion unique, vu les 
exigences concernant la production agricole 
qui sont de plus en plus grandes, les ressources 
financières pour l’implémentation de la poli-
tique agricole commune après l’an 2013 ne 
devraient pas diminuer par rapport aux res-
sources actuelles. 
Quels événements lors de la présidence polo-
naise seront-ils les plus importants pour le 
Ministère de l’Agriculture ?
- Toutes les rencontres seront d’une importance 
majeure. Toutes les discussions et les entretiens, 
qu’ils soient officiels ou non officiels, permet-
tent de mieux comprendre tous les arguments et 
offrent une possibilité d’arriver à une position 
commune. Parmi les événements habituels de 
la présidence, c’est la session du Conseil des 
Ministres en septembre prochain à Wrocław qui 
sera la plus importante.

Je vous remercie.
La rédaction de „PROWieści”
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Od początku realizacji Programu do dnia 15 kwietnia 2011 r. zostało złożonych 3 755 397 wniosków o przyznanie pomocy, natomiast liczba 
zawartych umów i wydanych decyzji wyniosła 3 424 526. Wykorzystanie limitu według złożonych wniosków wynosi ok. 97%, a według zawartych 
umów i wydanych decyzji – blisko 63%.
Od początku realizacji Programu do dnia 15 kwietnia 2011 r. dokonane zostały płatności na kwotę 22,44 mld zł, w tym ok. 17,20 mld zł pochodzi ze 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, co stanowi 32,25% alokacji środków EFRROW przeznaczonych 
na realizację PROW 2007 – 2013.

Zrealizowane płatności – % wykorzystania alokacji środków EFRROW

Zrealizowane płatności z PROW 2007 – 2013 w poszczególnych krajach UE (środki EFRROW w mln. euro ).Stan na 31.03.2011
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Rural Development Programme 2007-2013 in Poland - Implementation Outcomes
Rural Development Programme 2007-2013 was formally agreed at the EU level in September 2007. It is to be remembered that in 2009, as a result 
of CAP reform, the budget of the Polish RDP was increased by approx. EUR 169 million. Currently, the funds allocated for RDP amount to EUR  
17,417,472,995.00, including the EU share of EUR 13,398,928,156.00. The funds concerned should be spent by the end of 2015.
RDP is implemented through 23 Measures which are grouped in the following thematic axes:
• Axis 1 – Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector,
• Axis 2 – Improving the environment and the countryside,
• Axis 3 – The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy,
• Axis 4 - LEADER.
A call for proposals for the first Measure of RDP began as early as 2007. Full launch of the Programme, which took place in 2010, had to be 
preceded by a proper preparation in legal and administrative terms. 
The rate of spending RDP funds depends on the mechanisms of operation of particular Measures – in Measures involving co-funding of investment 
costs a beneficiary can receive funds only after his project has been approved, implemented and settled. As far as other Measures are concerned, 
periodical (monthly, annual) payments apply.

Amount of payments to beneficiaries in subsequent years of RDP implementation.

Rate of payments to RDP beneficiaries

From the launch of RDP until 15 April 2011, 3,755,397 applications for funds have been filed, while the number of agreements made and decisions 
issued amounted to 3,424,526. According to applications filed, the funds have been used in approx. 97%, and according to agreements made and 
decisions issued – in nearly 63%.
From the launch of RDP until 15 April 2011 r. payments have been effected in an amount of PLN 22.44 billion, including ca. PLN 17.20 billion 
originating from European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), which accounts for 32.25% allocations of EAFRD funds earmarked 
for the implementation of RDP 2007 – 2013.

Payments effected – % of use of EAFRD allocations
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Effected payments from RDP 2007 – 2013 against the EU Member States (EAFRD funds in ml euros).Situation as at 31.03.2011

Le programme de développement rural pour la période 2007-2013 en Pologne - les résultats de 
la mise en œuvre
En septembre 2007, le programme de développement rural pour la période 2007-2013 a été formellement approuvé au niveau de l’Union européenne. 
Il faut noter qu’en 2009, suite au bilan de santé de la politique agricole commune au niveau de l’Union européenne, le budget du PDR polonais  
a augmenté d’environ 169 millions d’EUR. Les ressources du programme s’élèvent à présent à 17 417 472 995 EUR, y compris la contribution de 
l’UE de 13 398 928 156 EUR. Ces ressources peuvent être dépensées jusqu’à la fin de l’année 2015.
Le programme est mis en œuvre à travers 23 actions groupées en axes thématiques:
• axe 1 - amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier,
• axe 2 - amélioration de l’environnement et de l’espace rural,
• axe 3 - qualité de la vie en milieu rural et diversification de l’économie rurale,
• axe 4 - LEADER.
La procédure de sélection des demandes pour la première des actions du programme a commencé déjà en 2007. Le lancement du programme en 
2010 a dû être précédé des préparations juridiques et organisationnelles appropriées.
La rapidité de versement des ressources du PDR dépend des mécanismes régissant le fonctionnement des actions particulières – dans le cas des 
actions qui consistent en cofinancement des coûts d’investissement le paiement au bénéficiaire peut s’effectuer après l’approbation du projet de sa 
réalisation et son apurement. Dans le cas des autres actions, il y a des paiements intermédiaires (mensuels, annuels).

Le montant des versements aux bénéficiaires dans les années successives de la mise en œuvre du programme.

La vitesse des versements aux bénéficiaires du PDR
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Depuis le début de la mise en œuvre du programme jusqu’au 15 avril 2011, 3 755 397 demandes d’aide ont été déposées et le nombre de contrats 
conclus et de décisions prises a été de 3 424 526. Selon les demandes déposées l’utilisation des limites s’élève à environ 97%, selon les contrats 
conclus et les décisions prises elle est à presque 63%.
Depuis le début de la mise en œuvre du programme jusqu’au 15 avril on a effectué les paiements pour le montant de 22,44 milliards de PLN,  
y compris environ 17,20 milliards de PLN proviennent des ressources du Fonds européen agricole pour le développement rural ce qui constitue 
32,25% du concours du Feader destiné à la mise en œuvre du PDR 2007-2013.

Paiements exécutés - % de l’utilisation du concours du Feader

Paiements exécutés du PDR 2007-2013 dans les pays de l’UE (les ressources du Feader en millions d’EUR). Situation au 31 mars 2011
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Wybrane działania realizowane w ramach osi I
Ogromne zapotrzebowanie na środki odnotowywane jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Jego pierwotny budżet wynosił 
1 779 932 000 euro, a wraz z zapowiedzią zmian w warunkach funkcjonowania rynku mleka zwiększony został o dodatkowe środki w wysokości 
69 136 111 na cele związane z dostosowaniami gospodarstw mleczarskich. Na początku 2011 roku nastąpiło przesunięcie środków na inwestycje 
w gospodarstwach rolnych na kwotę 70 mln euro i planowane jest jeszcze zwiększenie budżetu działania o około 154 mln euro. Do chwili obecnej 
zawarto ponad 34,4 tys. umów na kwotę ponad 4,76 mld zł. Udzielane wsparcie ma na celu modernizację gospodarstw w celu zwiększenia ich 
efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, w tym wprowadzenie nowych technologii produkcji, poprawę jakości produkcji, 
różnicowanie działalności rolniczej, a także zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska 
naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt. Dotychczas dokonano płatności na rzecz ok 27 788 tys. beneficjentów,  
i wydatkowano ok. 48 % aktualnego budżetu. W ramach zrealizowanych projektów zakupiono m. in. ok. 19,8 tys. maszyn oraz ponad 15,6 tys. 
ciągników rolniczych. Wybudowano lub wyremontowano ponad 901 tyś. m2 budynków gospodarczych z czego 75 % stanowiły szklarnie. W 462 
projektach m.in. założono ok. 10 tyś. ha plantacji wieloletnich. Co trzeci projekt zrealizowany został w gospodarstwie, którego głównym kierunkiem 
produkcji jest chów i hodowla bydła mlecznego oraz uprawy polowe. Około 40% operacji zostało zrealizowanych w gospodarstwach o powierzchni 
od 5 do 20 ha, a gospodarstwa o powierzchni od 20 do 50 ha stanowiły ponad 37%. 

Poprawie efektywności sektora rolnego w Polsce służy działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Osoby poniżej 40 roku życia posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i rozpoczynające po raz pierwszy samodzielne prowadzenie gospodarstwa lub prowadzące gospodarstwo rolne nie dłużej 
niż 12 miesięcy do dnia złożenia wniosku o pomoc (nie dłużej niż 18 miesięcy do momentu wydania decyzji) o powierzchni nie mniejszej niż 
średnia krajowa mogą otrzymać środki finansowe ułatwiające podjęcie produkcji i pierwsze inwestycje w majątek produkcyjny gospodarstwa. Po 
nowelizacji Programu w 2010 r. premia wynosi 75 tys. zł (poprzednio 50 tys. zł), przy czym co najmniej 70 % kwoty powinno być przeznaczone 
na cele inwestycyjne. Dotychczas pomoc przyznano ponad 16,4 tys. osobom, płatności dokonano na rzecz ponad. 9 tys. osób a ich kwota wyniosła 
ponad 592,20 mln zł. Po zakończeniu rozpatrywania wniosków i wypłat dla dotychczasowych wnioskodawców pozostaną jeszcze środki dla 
kolejnych ok. 6,5 tys. beneficjentów. Podkreślenia wymaga powiązanie omawianego działania z działaniem „Renty strukturalne”. Ok. 11 % rolników 
otrzymujących premię to następcy rolników rezygnujących z dalszej działalności 
i przechodzących na rentę strukturalną.

W związku z powodziami jakie nawiedziły Polskę w roku 2010 Program uzupełniono o działanie „Przywracanie potencjału produkcji rolnej 
zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” przeznaczając na nie 
kwotę 100 mln euro. Odpowiednia zmiana Programu została zatwierdzona na poziomie unijnym we wrześniu 2010 r. Pomoc przeznaczona jest dla 
gospodarstw rolnych, które poniosły straty w majątku produkcyjnym gospodarstwa i bieżącej produkcji (zniszczenie zbiorów, zwierząt). Środki 
Programu mogą być przeznaczone na inwestycje przyczyniające się do odtworzenia potencjału produkcyjnego gospodarstwa. Rolnicy złożyli  
ok. 3 053  wniosków o przyznanie pomocy na kwotę ok. 220,79 mln zł – obecnie trwa ich rozpatrywanie i zawieranie umów. 

Selected Measures implemented under Axis I
One notices a huge need for funds within the Measure concerning modernization of agricultural holdings. Its original budget amounted to EUR 
1,779,932,000.00, and with the announcement of changes to be introduced in the dairy market organization it was increased by further EUR 
69,136,111.00 for dairy farm adjustment projects. At the beginning of 2011 a shift of funds worth EUR 70 million for investments in agricultural 
holdings took place and there is a plan to further increase the budget for that Measure by approx. EUR 154 million. Until recently, over 34.4 
thousand agreements have been made involving an amount exceeding PLN 4.76 billion. Support provided aims at modernizing agricultural 
holdings in order for them to increase productivity by more effective use of inputs, including new production technologies, improved quality, 
diversification of rural activities, and adjustment of agricultural production to cross-compliance rules, hygiene of production and animal welfare 
requirements. Until now payments have been effected to 27,788 thousand beneficiaries, and approx. 48 % of current budget has been spent 
already. The projects implemented resulted in the purchase of approx. 19.8 thousand agricultural implements and over 15.6 thousand tractors. 
Over 901 thousand m2 of agricultural buildings have been constructed or renovated, 75% of which accounts for glass houses. The results of 
462 projects included i.a. the establishment of approx. 10 thousand ha perennial plantations. Every third project has been implemented in dairy-
oriented and arable holdings. Approx. 40% projects have been implemented in holdings, the size of which ranged between 5 - 20 ha, and more 
sizeable holdings (20 - 50 ha) accounted for over 37%. 

Increase of effectiveness of the Polish agricultural sector is to be improved by means of a Measure called „Setting up of young farmers”. Persons 
below 40 years of age who have got adequate qualifications and who start to run an agricultural holding or have been running such a holding for 
a period not exceeding 12 months of the date of filing an Application for Assistance (not longer than 18 months of the date of issuing a decision), 
the size of the holding amounting to at least the state average, may receive funds to facilitate production and first investments in a holding. 
Following an amendment to RDP in 2010 the premium amounts to PLN 75 thousand (formerly PLN 50 thousand), whereby at least 70 % of 
that amount should be intended for investments. So far the funds have been granted to over 16.4 thousand such farmers, and the total of PLN 
592.20 million of payments have been made to over 9 thousand beneficiaries.  After the applications have been processed and payments made 
to the hitherto applicants, there will still be some funds left for approx. 6.5 thousand further beneficiaries. One should underline a relationship 
of the Measure under consideration with another Measure „Early retirement”. Approx 11 % beneficiaries of the premium are the successors of 
farmers who have given up their farms in exchange for an entitlement to early retirement benefits. 

Due to floods which affected Poland in 2010 the RDP has been complemented with a Measure „Restoration of agricultural production potential 
which was lost as a result of natural disasters and introduction of adequate preventive actions” with EUR 100 million earmarked for that 
purpose. A relevant amendment of RDP was rubberstamped at the EU level in September 2010. The support is intended for those agricultural 
holdings who encountered losses in production property and current production (destruction of crops and animals). The support funds may be 
intended for investments which contribute to a restoration of a farm’s production potential. Farmers have filed approx. 3,053 Applications for 
Funds for a total of approx. PLN 220.79 million  – the applications are being processed and agreements are being made. 
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Actions choisies mises en œuvre dans le cadre de l’axe 1
On note un énorme besoin en ressources dans le cadre de l’action Modernisation des exploitations agricoles. Son budget initial a été de 1 
779 932 000 EUR et avec l’annonce du changement des conditions de fonctionnement du marché du lait il a été augmenté des ressources 
supplémentaires de 69 136 111 pour l’adaptation des exploitations laitières. Au début de 2011 on a transféré les ressources aux investissements 
relatifs aux exploitations agricoles pour un montant de 70 millions d’EUR et on planifie d’augmenter le budget de l’action d’environ 154 
millions d’EUR encore. Jusqu’à présent on a conclu plus de 34,4 mille contrats pour le montant de plus de 4,76 milliards de PLN. L’objectif de 
l’aide est la modernisation des exploitations en vu de l’augmentation de leur efficacité par une meilleure utilisation des facteurs de production, 
y compris l’introduction de nouvelles technologies de production, l’amélioration de la qualité de production, la diversification des agriculteurs 
et aussi l’harmonisation des conditions de la production agricole avec les exigences concernant la protection de l’environnement, l’hygiène de 
production et le bien-être des animaux. Jusqu’à présent on a effectué des paiements à environ 27 788 mille bénéficiaires et dépensé environ 
48% du budget actuel. Dans le cadre des projets réalisés on a acheté entre autres environ 19,8 mille machines et plus de 15,6 mille tracteurs 
agricoles. On a construit ou renové plus de 901 mille m2 des bâtiments agricoles, dont 75% constituaient les serres. Dans 462 projets on a créé 
entre autres environ 10 mille hectares de plantations pluriannuelles. Un projet sur trois a été réalisé dans des exploitation où la production 
est orienté principalement vers l’élevage de vaches laitières et les cultures de plein champ Environ 40% des opérations ont été réalisées dans 
les exploitations ayant des superficies de 5 à 20 hectares, les exploitations ayant des superficies de 20 à 50 hectares constituaient plus de 37%. 

L’action Aide à l’installation de jeunes agriculteurs sert à améliorer l’efficacité du secteur agricole en Pologne. Les personnes de moins de 40 
ans qui possèdent des compétences appropriées et qui commencent à s’occuper elles-mêmes de l’exploitation ou qui s’occupent de l’exploitation 
agricole moins de 12 mois depuis le jour de l’introduction de la demande d’aide (pas plus de 18 mois du moment de l’adoption de la décision) 
et dont l’exploitation a une superficie qui est au moins égale à la moyenne nationale peuvent recevoir des ressources facilitant l’initiation de la 
production et les premiers investissements en actifs de production de l’exploitation. Après la modification du programme en 2010 la prime s’élève 
à 75 mille PLN (50 mille PLN avant), dont au moins 70% devrait être consacré aux investissements. Jusqu’à présent l’aide a été attribuée à 
16,4 mille personnes, on a versé les paiements à plus de 9 mille personnes et leur montant s’est élevé à plus de 592,20 millions de PLN. Après la 
terminaison de la procédure de sélection des demandes et l’exécution des paiements aux demandeurs il restera assez de ressources pour environ 
6,5 mille bénéficiaires suivants. 
Il faut souligner la liaison entre l’action décrite et l’action Retraite anticipée. Environ 11% des agriculteurs recevant une prime sont des 
succésseurs des agriculteurs renonçant à poursuivre leur activité et choisissant une retraite anticipée.

En conséquence des inondations qui ont affligé la Pologne en 2010 le programme a été complété par l’action Reconstitution du potentiel de 
production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées et on y a consacré la 
somme de 100 millions d’EUR. Un changement approprié du programme a été approuvé au niveau de l’Union européenne en septembre 2010. 
L’aide est destinée aux exploitations agricoles qui ont subi des pertes en actifs de production de l’exploitation et en production courante (la 
destruction de la production récoltée, des animaux). Les ressources du programme peuvent être destinées aux investissements contribuant à la 
reconstitution du potentiel de production de l’exploitation. Les agriculteurs ont déposé environ 3 053 demandes d’aide pour le montant d’environ 
220,79 millions de PLN - en ce moment elles sont examinées et la conclusion des contrats est en cours.

Wybrane działania realizowane w ramach osi II
Działaniem PROW adresowanym do najliczniejszej grupy beneficjentów jest „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych 
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” w ramach którego płatności otrzymuje corocznie prawie 750 tys. rolników. 
Łącznie w ramach tego działania rozdysponowano dotychczas ok. 5,37 mld zł. 
Poprzez „Program rolnośrodowiskowy” wspierane są gospodarstwa rolne prowadzące produkcję w sposób sprzyjający ochronie środowiska, 
zachowaniu bioróżnorodności i krajobrazu. W programie uczestniczy obecnie ok. 119 545 rolników, z czego ok. 64,5 tys. są to beneficjenci, 
którzy podjęli działania rolnośrodowiskowe w ramach PROW 2007 – 2013, zaś pozostała grupa to osoby, które realizowały działania na 
rzecz środowiska już w latach 2004- 2006 i obecnie je kontynuują. Na ich rzecz wypłacono dotychczas kwotę ok. 3,55 mld zł. Kolejni rolnicy 
mogą nadal przystępować do programu. Obecny program rolnośrodowiskowy wprowadza rozwiązania różne od tych stosowanych w latach 
2004 – 2006. Po pierwsze zwiększona została liczba pakietów dostępnych do realizacji np. wprowadzono wsparcie dla osób utrzymujących 
sady złożone z tradycyjnych odmian drzew owocowych. Wprowadzono instrumenty ochrony szczególnie cennych siedlisk przyrodniczych i ostoi 
ptaków, szczególnie na obszarach Natura 2000. Zrezygnowano z określania stref priorytetowych (w latach 2004 – 2006 niektóre formy wsparcia 
były dostępne tylko w tych strefach). Istotnym ułatwieniem dla rolników jest wprowadzenie od 2010 r. jednolitego wniosku o płatność, który 
obejmuje zarówno należności z tytułu uczestnictwa w programie rolnośrodowiskowym jak i płatności bezpośrednie i ONW. Przygotowywane jest 
wprowadzenie wyższych stawek płatności z tytułu uprawy międzyplonów na obszarach zagrożonych erozją.

Selected Measures implemented under Axis II
The RDC Measure to be addressed to the biggest group of beneficiaries relates to „Support of farming in mountain areas and other less favoured 
areas (LFAs)” in the framework of which payments are extended annually to  almost 750 thousand farmers. The total of PLN 5,37 billion has 
been distributed to farmers by now. 
„Agri-environmental payments” support those farms which conduct environmentally friendly production and care for preserving biodiversity and 
rural landscape. Currently, almost 119,545 farmers have been participating in the scheme, of whom nearly 64.5 thousand are the beneficiaries 
who have started agri-environmental actions in the framework of RDP 2007 – 2013, and the remaining make up a group which had started 
agri-environemtal activities as early as 2004- 2006 and have been continuing since then. Approx. PLN  3.55 billion has been paid out to them 
already. Other farmers may still  join the scheme. Current agri-environmental scheme introduces different solutions from those applicable 
between 2004 – 2006. Firstly, the number of packages available for implementation has been increased; e.g. support is available to horticultural 
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farmers who grow traditional varieties of fruit trees. Protective measures have been introduced with respect to particularly valuable habitats and 
bird sanctuaries, especially within Natura 2000 areas. Priority zones have been abandoned (between 2004 – 2006 certain forms of support were 
available only within those zones). Life has become significantly easier for farmers when, in 2010, an uniform Application for Assistance was 
introduced. The application accounts for receivables due to participation in agri-environmental scheme as well as direct payments and LFAs. 
Higher rates of support are contemplated for growing intercrop on erosion-threatened areas.

Les mesures sélectionnées mises en oeuvre dans le cadre de l’axe II
Chaque année, dans le cadre de la mesure du PDR qui s’adresse au plus grand groupe de bénéficiaires, «Le soutien de l’agriculture de montagne 
et des zones défavorisées», les paiements sont accordés à près de 750 mille agriculteurs. Globalement, dans le cadre de cette mesure, le montant 
de 5,37 milliards de zlotys a été réparti. 
Grâce au « Programme agro-environnemental » le soutien est accordé à des exploitations agricoles dont le mode de production est favorable à 
l’environnement, et qui contribuent en même temps à la conservation de la biodiversité et du paysage. A présent, le programme bénéficie à 119 
545 agriculteurs, dont près de 64,5 mille ont mettent en œuvre les mesures agro-environnementales dans le cadre du PDR 2007-2013, tandis 
que les autres continuent les opérations en faveur de l’environnement réalisées au cours de la période 2004-2006. Jusqu’à présent, ils ont reçu 
3,55 milliards de zlotys. D’autres agriculteurs peuvent toujours adhérer au programme. Le programme agro-environnemental actuel présente 
des solutions qui différentes par rapport à celles appliquées au cours de la période 2004-2006. Tout d’abord, le nombre de paquets disponibles 
a augmenté, notamment le soutien a été accordé aux personnes qui maintiennent les vergers composés de variétés traditionnelles des arbres 
fruitiers. Des instruments en matière de protection des habitats d’intérêt particulier et d’zones importantes pour l’avifaune ont été introduits, 
avant tout dans les sites Natura 2000. Cependant, la désignation des zones prioritaires a été supprimée (dans la période 2004-2006, certaines 
formes du soutien n’étaient disponibles que dans ces zones). La mise en place d’une demande unique de paiement à partir de 2010, qui comprend 
aussi bien les paiements au titre de la participation au programme agro-environnemental que les paiements directs et ceux au titre des zones 
défavorisées, constituent une simplification importante du point de vue des agriculteurs. L’augmentation des montants des paiements au titre de 
la culture intermédiaire dans les zones menacées par l’érosion, est en cours de préparation.

Działania realizowane w ramach osi III
PROW wspiera rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez dofinansowanie inwestycji podejmowanych przez rolników 
rozpoczynających lub rozwijających działalność gospodarczą (działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”) oraz 
przedsiębiorców (działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”). Warunkiem wsparcia w ramach drugiego z wymienionych działań jest 
utworzenie nowych miejsc pracy. W ramach obu wymienionych działań dopuszcza się bardzo szerokie spektrum wspieranej działalności gos-
podarczej w zakresie produkcji i usług, obejmujące ponad 400 kodów PKD. W działaniu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 
najwięcej operacji zrealizowano z zakresu usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa ponad 1527 oraz usług dla ludności 433. W ramach 
działania złożono 16 705 wniosków na kwotę 1,43 mld zł na 103,30% limitu środków. Płatności zostały zrealizowane dla 3 429 beneficjentów 
na kwotę 273,64 mln zł, co stanowi 19,39 % limitu środków z EFRROW. Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” stanowi pewne 
novum w programie rozwoju obszarów wiejskich i było uruchomione jako jedno z ostatnich. Największym powodzeniem w ramach tego działania 
cieszyła się działalność z zakresu robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych zrealizowano 244 operacje, a także działalność z zakresu usług 
dla ludności 224 oraz wsparcia udzielono z zakresu usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem 34. W ramach 
działania zawarto ok. 3 169 na kwotę 511,79 mln zł umów, przy czym zrealizowano płatności na kwotę 154,44 mln zł dla 1 307 beneficjentów 
(3,78% limitu środków EFRROW).
Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kultural-
nych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. W ramach działania beneficjenci – jednostki samorządu terytorialnego, kościoły  
i związki wyznaniowe oraz instytucje kultury mogą ubiegać się o współfinansowanie inwestycji związanych np. z budową, przebudową, remon-
tem lub wyposażeniem świetlic i domów kultury, remontem lub wyposażeniem obiektów małej architektury, budową, przebudową lub remontem 
obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, placów zabaw, odnawianiem lub konserwacją lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci. 
Dotychczas w ramach infrastruktury publicznej wybudowano lub wyposażono 656 budynków pełniących funkcje rekreacyjne, społeczne i kul-
turalne, w tym świetlice i domy kultury. Ponadto wybudowano prawie 37 km ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych. W ramach działania 
podpisano 3 887 umów na kwotę 1,81 mld zł (76,98% limitu środków), przy czym płatności zostały zrealizowane na kwotę 642,12 mln zł dla 1 704 
beneficjentów (w tym środki EFRROW 438,09 mln zł – 24,87% limitu środków EFRROW).
Celem działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” jest wsparcie realizacji inwestycji z zakresu gospodarki wodno-
ściekowej, tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawial-
nych, co wpłynie na poprawę warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na wsi. Dotychczas wybudowano prawie 7 tys. km 
wodociągów i kanalizacji sieciowych. Zrealizowano ponad 92 tys. inwestycji związanych z segregacją i wywozem odpadów komunalnych (w 
tonach). Budżet działania wynosi obecnie 1 166 469 740 euro (w tym ok. 70 mln euro przekazanych Polsce po przeglądzie WPR w roku 2009). 
Działanie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród beneficjentów. W ramach działania zrealizowano płatności na kwotę 508,55 mln zł dla 562 
beneficjentów (w tym środki EFRROW 334,70 mln zł – 7,20% limitu środków EFRROW). Obecnie trwają prace nad dodaniem kolejnego zakresu 
wsparcia tj. budowy i modernizacji targowisk.

Measures implemented under Axis III
RDP supports business development in rural areas by co-funding investments undertaken by farmers who start or expand their agricultural 
activity (Measure: „Diversification into non-agricultural activities”) as well as by entrepreneurs (Measure: “Support for the creation and de-
velopment of micro-enterprises”). Creation of new jobs is a precondition for getting support within the framework of the latter Measure. Both 
Measures concerned allow for quite a broad range of aid-eligible activities concerning both production and services which are registered under 



13

more than 400 codes in the Classification of Economic Activities. As far as the Measure “Diversification into non-agricultural activities” is 
concerned, the greatest number of projects have been implemented in the sector of agricultural or forestry services (over 1527) as well as public 
services (433). As many as 16,705 Applications for Funds amounting to PLN 1,43 billion have been filed, accounting for 103.30% fund ceiling. 
Payments in the amount of PLN 273.64 million have been effected on behalf of 3,429 beneficiaries. This accounts for 19.39 % of the EAFRD 
fund ceiling. The Measure: ‘Support for the creation and development of micro-enterprises” is a novelty within the rural development scheme 
and has been launched as one of the last. Construction and installation works and services enjoyed the greatest popularity within that Measure 
(244 projects implemented), along with public services (224) as well as tourism, sports, leisure and recreation services (34). Nearly 3,169 agree-
ments have been made for an amount of PLN 511,79 million. Payments have been effected in an amount of PLN 154,44 million on behalf of 
1,307 beneficiaries (3.78% EAFRD fund ceiling).
Measure „Village renewal and development” is aimed at improving the quality of live in rural areas by means of satisfying social and cultural 
needs of rural communities as well as promoting rural areas. Beneficiaries of the measure, namely local government units, churches and reli-
gious organizations as well as cultural institutions may apply for funding investments related i.a. with construction, alteration, renovation, or 
provision of equipment to community centres and halls, renovation or provision of equipment to landscape structures, construction, alteration 
or renovation of sports facilities, biking routes, playgrounds, refurbishment or conservation of local historical monuments and memorials. 
The hitherto outcome of the support within the very Measure includes the construction or equipment of 656 buildings serving as leisure, social 
and cultural centres, including community centres and halls and the construction of nearly 37 km biking routes and tourist routes. Within the 
framework of the Measure 3,887 agreements have been signed for an amount of PLN 1,81 billion (76.98% fund ceiling), whereby payments have 
been effected in an amount PLN 642.12 ml to 1,704 beneficiaries (including PLN 438.09 million EAFRD funds – 24.87% EAFRD fund ceiling).
The Measure: „Basic services for the economy and rural population” aims at supporting investment in water and sewage facilities, a system of 
collection, segregation and disposal of municipal waste and generation or distribution of renewable energy, which is to improve the quality of 
life and conducting business in the rural areas. Almost 7 thousand kilometres of water pipes and network sewage systems have been developed 
hitherto within the framework of the Measure. Over 92 thousand investments involving waste segregation and disposal have been implemented. 
The current budget of the Measure amounts to EUR 1,166,469,740.00  (including approx. EUR 70 million handed over to Poland following the 
2009 CAP reform). The Measure has been enjoying significant interest among beneficiaries. Payments in the amount of PLN 508.55 ml have 
been made to 562 beneficiaries (including PLN 334.70 ml EAFRD funds – 7.20% EAFRD ceiling). Currently, work is under way to expand the 
scope of support to cover the development and modernization of open-air markets.

Les mesures mises en oeuvre dans le cadre de l’axe III
Le PDR soutient le développement des entreprises dans les zones rurales en finançant les investissements des agriculteurs qui démarrent ou 
développent leur activité économique (la mesure « Diversification vers des activités non agricoles ») ainsi que les entrepreneurs (la mesure « 
Création et développement des microentreprises »). L’allocation du soutien dans le cadre de cette dernière mesure est conditionnée par la créa-
tion des emplois. Dans le cadre de ces deux mesures, de très nombreuses activités de production et de services sont admises, comprenant plus 
de 400 codes PKD (classification des activités économiques en Pologne). Dans le cadre de la mesure « Diversification vers des activités non 
agricoles » le plus grand nombre d’opérations ont été réalisées en matière de services en faveur des exploitations agricoles ou sylvicoles (plus 
de 1527) et de services pour la population (443). Quelques 16 705 dossiers d’un montant global de 1,43 milliards de zlotys ont été déposés, ce 
qui constitue 103,30% des ressources disponibles. Les paiements ont été versés en faveur de 3 429 bénéficiaires, pour un montant de 273,64 
millions de zlotys, soit 19,39% des fonds du Feader. La mesure « Création et développement des microentreprises » constitue une nouveauté du 
programme de développement rural. Elle a été lancée comme une des dernières mesures. Dans le cadre de cette mesure, l’activité en matière 
de travaux et services de construction et d’installation (244 opérations), les services pour la population (224) et les services touristiques liés au 
sport et loisirs (34) étaient parmi les plus populaires. Cette mesure a permis de conclure 3 169 contrats pour un montant de 511,79 millions de 
zlotys, et les paiements de 154,44 millions de zlotys ont été versés en faveur de 1 307 bénéficiaires (3,78% de la limite des ressources du Feader).
La mesure « Rénovation et développement des villages » a pour objectif l’amélioration de la qualité de la vie dans les zones rurales en répondant 
à des besoins sociaux et culturels des habitants des villages et en promouvant les zones rurales. Dans le cadre cette mesure, les bénéficiaires, à 
savoir les collectivités territoriales, les églises et les communautés religieuses, ainsi que les institutions culturelles, peuvent demander le cofi-
nancement des investissements liés notamment à la construction, les rénovations ou l’équipement des salles communes et des centres culturels, 
aux rénovations ou à l’équipement de petites unités architecturales, aux travaux de construction ou de rénovation des établissements de sport, 
des pistes cyclables et des aires de jeu, aux travaux de rénovation ou d’entretien des monuments historiques régionaux. Jusqu’à présent, dans 
le cadre de l’infrastructure publique, 656 bâtiments de récréation, bâtiments sociaux et culturels ont été rénovés ou équipés, dont les salles com-
munes et centres culturels. Par ailleurs, près de 37 km de pistes cyclables et des pistes touristiques ont été construites. Dans le cadre de cette 
mesure, 3 887 contrats ont été signés pour un montant de 1,81 milliards de zlotys (76,98% de la limite des ressources), dont les paiements d’un 
montant de 642,12 millions de zlotys ont été versés en faveur de 1 704 bénéficiaires (les fonds provenant du Feader constituent 438,09 millions 
de zlotys, soit 24,87% des ressources disponibles du Feader).
La mesure « Services de base pour l’économie et la population rurale » vise à soutenir les investissements dans les domaines du traitement 
des eaux, la création du système de collecte, de ségrégation et de transport des déchets municipaux, ainsi que la production ou la distribution 
d’énergies renouvelables, ce qui contribuerait à l’amélioration des conditions de la vie et au maintien de l’activité économique dans les zones 
rurales. Jusqu’à présent, près de 7 mille km du réseau d’approvisionnement en eau et de canalisation ont été construits. Plus de 92 mille inves-
tissements liés à la ségrégation et au transport des déchets municipaux (en tonnes) ont été réalisés. Le budget de cette mesure s’élève à présent à 
1 166 469 740 euros (dont un montant dąenviron 70 millions d’euros versé à la Pologne après le bilan de santé de la PAC en 2009). Les bénéfi-
ciaires sont très intéressés par cette mesure. Dans ce cadre, les paiements pour un montant de 508,55 millions de zlotys ont été versés en faveur 
de 562 bénéficiaires (où les fonds provenant du Feader s’élèvent à 334,70 millions de zlotys, soit 7,20% des ressources disponibles du Feader).  
A présent, les préparations sont en cours visant l’extension la mesure, pour y inclure la modernisation et la construction des foires.

Działania realizowane w ramach osi IV
Celem osi 4 Leader  jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powsta-
wania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego 
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włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem. Na etapie programowania zakładano powstanie 200 lokalnych 
grup działania, tymczasem obecnie funkcjonuje ich aż 336 – pokrywają one ponad 90 % obszaru i ludności uprawnionej do objęcia podejściem 
Leader. W ramach wyboru lokalnych grup działania do realizacji lokalnych strategii rozwoju, w IV kwartale 2008 r., rozdysponowano około 90 
% dostępnych środków – w celu zapewnienia możliwie najefektywniejszego wdrażania osi 4 Leader, planowane jest przeprowadzenie konkursu 
na nowe zadania dla LGD, który pozwoli zagospodarować pozostałe środki. Oś 4 Leader oferuje pomoc dla lokalnych grup działania (LGD) w 
ramach działań: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” oraz „Wdrażanie projektów współpracy”.  
W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pomoc mogą otrzymać m.in. osoby fizyczne czy osoby prawne np. stowarzyszenia. 
W celu ułatwienia realizacji małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” zwiększono z 10% do 30% limit 
wkładu własnego w formie m.in. pracy własnej czy udostępnienia nieruchomości. W celu dalszych ułatwień dla wnioskodawców Resort zlecił 
opracowanie elektronicznego formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach małych projektów.
Podstawą efektywnego wdrażania podejścia Leader jest współpraca z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w jego wdrażanie. Dla  
usprawnienia współpracy powołana została Grupa tematyczna ds. podejścia Leader przy GR KSOW. Skupia ona zarówno przedstawicieli LGD, 
podmiotów wdrażających, agencji płatniczej jak i zaangażowanych w podejście Leader niezależnych ekspertów.
Odnosząc się do danych monitoringowych należy wziąć pod uwagę, iż etap ogłaszania naborów i oceny wniosków rozpoczął się w pierwszym 
kwartale 2010 r., tak więc w przypadku osi 4 Leader, trwa dopiero rok. Podkreślenia wymaga także dynamika wzrostu zagospodarowania środków 
finansowych przeznaczonych na wdrażanie Osi 4 Leader. 

Wydział Komunikacji – DROW 

Measures implemented under Axis IV
The objective of Axis 4 related to the Leader approach is first of all to build social capital by activating population and to contribute to the crea-
tion of new jobs in rural areas, as well as to improve the management of local resources and their evaluation, as a consequence of indirect inclu-
sion of local action groups in the management system on a given area. At the programming stage the establishment of 200 local action groups 
were contemplated, but currently as many as 336 have been operating; they cover over 90% of the area and population eligible for the Leader 
approach. While selecting local action groups to implement local development strategies, approx. 90% available funds have been disposed in the 
fourth quarter of 2008 – in order to ensure the most effective possible implementation of Axis 4. There are plans to organize a tender for new 
tasks to be implemented by LAGs, which shall make it possible to use the remaining funds. Axis 4 offers support to local action groups (LAGs) 
under the following Measures: „Running the local action groups, skills acquisition and animation” and „Implementing cooperation projects”. 
Under the Measure „Implementing local development strategy” support is available i.a. to natural persons and legal persons, e.g. associations. 
In order to facilitate the implementation of small projects under the Measure „Implementing local development strategy” own funds’ ceiling 
in the form of i.a. own work or offering real property has been increased from 10% to 30%. Another facility shall include an electronic form of 
Application for Assistance for small Project, which is in the process of drafting upon a request of the Ministry of Agriculture.
Effective implementation of the Leader approach is based on a cooperation with all entities engaged. In order to streamline the cooperation  
a Leader Thematic Group has been formed by the National Rural Network Working Group. The Group is composed of representatives of LAGs, 
implementing authorities, paying agency as well as independent experts involved in the Leader approach.
While making reference to the monitoring data one should take account of the fact that the stage concerning calls for proposals and evaluations 
of applications started in the first quarter of 2010, so that in the case of Axis 4 Leader, it has lasted only for a year. One has also to consider the 
dynamic increase of using the support intended for the Leader projects’ implementation. 

Communication Division – Department of Rural Development 

Les mesures mises en oeuvre dans le cadre de l’axe IV
L’axe 4 Leader vise d’abord à l’établissement du capital social à travers l’animation des habitants et la contribution à la création d’emplois 
nouveaux dans les zones rurales, ainsi que l’amélioration de la gestion des ressources locales et leur valorisation, par le biais d’une intégra-
tion indirecte des groupes d’action locale au système de gestion d’un territoire donné. Au stade de programmation, la création de 200 groupes 
locaux était prévue, cependant à présent il y en a déjà 336. Ceux-ci couvrent plus de 90% du territoire et de la population autorisée à l’adhésion 
à l’axe Leader. Dans le cadre de la sélection de groupes d’action locale en vue de la mise en oeuvre de stratégies locales de développement, au 4e 
trimestre de 2008, près de 90% des ressources disponibles ont été redistribués afin d’assurer l’implémentation la plus efficace de l’axe 4 Leader. 
L’organisation du concours portant sur de nouvelles tâches des groupes d’action locale est prévue. Un tel concours permettrait d’allouer les 
autres moyens. L’axe 4 Leader offre l’aide aux groupes d’action locale (LGD) dans le cadre des mesures suivantes, « Fonctionnement du groupe 
d’action locale, l’acquisition des compétences et l’animation » et «Mise en oeuvre des projets de coopération ». Dans le cadre de la mesure « 
Mise oeuvre de stratégies locales de développement », l’aide peut être accordée notamment aux personnes physiques ou morales telles que les 
associations. Afin de faciliter la mise en oeuvre de petits projets dans le cadre de l’action « Mise en oeuvre de stratégies locales de développement 
» , la limite de la contribution propre sous forme du travail propre ou la mise en disposition des biens immobiliers, a été augmenté de 10% à 30%. 
Dans le cadre de la continuation de cette simplification, le Ministère a commandé l’élaboration d’un formulaire électronique de la demande 
d’aide dans le cadre de petits projets. 
Une mise en oeuvre efficace de l’axe Leader est fondée sur la coopération entre toutes les entités qui participent dans son implémentation. Afin 
de rendre cette coopération efficace, un Groupe  thématique au sujet de l’axe Leader a été créé auprès du GR KSOW (groupe de travail pour le 
réseau national des zones rurales). Le groupe rassemble aussi bien les représentants des  groupes d’action locale, des entités d’implémentation, 
d’une agence de paiement, que des experts indépendants participant à l’axe Leader.
En se référant aux données du suivi, il faut prendre en considération le fait, que l’étape de la notification et de l’évaluation des demandes  
a commencé au premier trimestre 2010, donc dans le cas de l’axe 4 Leader, cette étape dure seulement depuis un an. Il faut aussi souligner le 
dynamisme de la hausse de l’aménagement des moyens financiers destinés à la mise en oeuvre de l’Axe 4 Leader.  

Département de la communication  – DROW (département du développement des zones rurales)
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Przygotowania resortu rolnictwa do objęcia przez Polskę Prezydencji w Radzie UE
Prezydencja w Radzie UE jest  nie tylko obowiązkiem 

wymagającym ścisłej i skoordynowanej współpracy całej administracji, lecz również 
szansą dla kraju członkowskiego

Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej to rotacyjne przewodnictwo pełnione kolejno (przez sześć miesięcy) przez państwo członkowskie UE. 
Polska, swoje pierwsze przewodnictwo w Radzie UE obejmie w II połowie 2011r., jako czwarte spośród „nowych” państw członkowskich (UE-12), 
i jednocześnie pierwsze z państw w Trio: Polska - Dania – Cypr. 
Zwyczaj przewodnictwa został wprowadzony w latach 50-tych XX wieku, a jego niektóre elementy np. rotacyjność występowały jeszcze w Europe-
jskiej Wspólnocie Węgla i Stali, czyli u samych początków UE. Kraj sprawujący prezydencję kierował instytucjami, przewodniczył szczytom UE 
i w pewnym zakresie reprezentował UE na zewnątrz. Początkowo prezydencja była sprawowana przez trzy miesiące i w porządku alfabetycznym, 
dopiero później Traktat Założycielski Wspólnot Europejskich (TWE) z 1957 r. wydłużył ten okres do sześciu miesięcy, co jest praktyką do dnia 
dzisiejszego. 
Obowiązujący od grudnia 2009 r. Traktat Lizboński znacząco wpłynął na zakres i sposób działania prezydencji. Najważniejszą zmianą jest mody-
fikacja dotychczasowej sześciomiesięcznej prezydencji w tzw. prezydencję hybrydową, w której udział biorą, z jednej strony - stały Przewodniczący 
Rady Europejskiej oraz Wysoki Przedstawiciel ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w Radzie do Spraw Zagranicznych, a z drugiej grupowa 
prezydencja w postaci Trio1.
Strategicznym założeniem w przygotowaniach do sprawowania przewodnictwa w Radzie UE jest nadanie nowego impulsu debacie europejskiej,
Przygotowania do Prezydencji rozpoczęły się na początku 2008 roku i były koordynowane przez specjalnie powołanego w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Pełnomocnika2 oraz zespoły opiniodawczo - doradcze wspierające jego pracę.
Mając świadomość odpowiedzialności i szans związanych ze sprawowaniem przewodnictwa w Radzie UE, pierwsze działania przygotowawcze do 
Prezydencji resort rolnictwa zainicjował już pod koniec 2007 roku.  W 2008 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał zespół koordynujący 3.
Przewodniczącym Zespołu ds. Prezydencji do końca 2010 r. był Podsekretarz Stanu odpowiedzialny za problematykę UE. Obecnie funkcję tę 
sprawuje Dyrektor Generalny MRiRW. W skład powyższego zespołu weszli dyrektorzy wszystkich komórek organizacyjnych MRiRW, zastępcy 
prezesów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych, zastępca Głównego 
Lekarza Weterynarii, zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zastępca Głównego Inspektora Jakości Artykułów Rolno-
Spożywczych, Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Dyrektor Fundacji Pomocy dla Rolnictwa. 

Główne obszary działania Zespołu ds. Prezydencji w resorcie rolnictwa to:
■  stworzenie agendy prezydencji (opracowanie i bieżące aktualizowanie katalogu spraw, które mogą pojawić się na agendzie polskiej Prezydencji 

w ramach prac Rady AGRIFISH),
■ opracowanie  kalendarza spotkań resortu rolnictwa na II połowę 2011 r. 
■ selekcja kadry i jej odpowiednie przygotowanie do pełnienia wyznaczonych funkcji podczas Prezydencji.

Ponadto, w marcu 2009 roku, w Departamencie Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej utworzony został Wydział ds. Prezydencji  
i Współpracy z Krajami UE. 

W odniesieniu do działań programowych podczas Prezydencji, MRiRW opracowuje plan prac w radzie sektorowej. MRiRW za istotne uznaje przede 
wszystkim kwestie związane  ze Wspólną Polityką Rolną i Rybacką, m.in.: reformę systemu płatności bezpośrednich, politykę rozwoju obszarów 
wiejskich po 2013 r., zasoby odnawialne, oraz reformę Wspólnej Polityki Rybackiej po 2012 r. Wybór zagadnień priorytetowych stanowi sygnał 
polityczny na arenie międzynarodowej i ukazuje jakie sprawy z obszaru funkcjonowania Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa będą 
miały „szczególne znaczenie” dla kraju sprawującego prezydencję.

Aby przedstawić zakres i skalę działań, do których MRiRW się przygotowuje, wystarczy wymienić kilka planowanych w trakcie Prezydencji 
spotkań. Będą to, między innymi:

■  posiedzenia formalnej Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli i Luksemburgu (w lipcu, wrześniu, październiku, listopadzie  
i grudniu 2011 r.),

■ spotkania Dyrektorów Generalnych ds. Rybołówstwa (lipiec),
■ posiedzenie nieformalnej Rady Ministrów w Polsce (wrzesień),
■ spotkanie Specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa (wrzesień),
■ spotkanie Dyrektorów Agencji Płatniczych (wrzesień),
■ spotkanie Głównych Lekarzy Weterynarii (październik).

Poza organizacją wyżej wymienionych wydarzeń, resort rolnictwa na co dzień będzie zaangażowany w przewodniczenie (jako prezydencja)  
i udział w pracach różnych formacji Rady UE (grupy robocze, spotkania eksperckie etc.). Zasadniczym wyzwaniem w tym okresie będzie dążenie 
do zawarcia porozumienia między wszystkimi stronami procesu decyzyjnego w danej sprawie. Podstawową rolą prezydencji jest bowiem mediacja 
i wypracowanie wspólnego stanowiska państw członkowskich, które następnie konfrontuje się z propozycjami innych „graczy” - instytucji UE 
(głównie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego).

1   Wg Decyzji Rady z dnia 1 stycznia 2007 r., w sprawie porządku sprawowania Prezydencji w Radzie Polska będzie sprawowała Prezydencję w Trio z Danią i Cyprem.
2   Pełnomocnik Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii 

Europejskiej.
3   Zespół do spraw koordynacji przygotowań MRiRW oraz jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do realizacji zadań 

związanych z przejęciem przez Rzeczypospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, powołany Zarządzeniem nr 24 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 3 października 2008 roku.
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Podsumowując, najważniejszym Wyzwaniem dla resortu podczas pierwszego polskiego przewodnictwa w Radzie UE będzie zapewnienie sprawnej 
organizacji i przebiegu prac, w sposób reprezentujący nie tylko interesy Polski, lecz przede wszystkim dobro całej UE. Jednocześnie resort 
będzie dbał o pozytywny wizerunek naszego kraju na arenie międzynarodowej, przede wszystkim poprzez promocję polskiego sektora rolnego.  
Polska, sprawując  Prezydencję, będzie mogła przyczynić się do skutecznego funkcjonowania UE, stanowienia dobrego prawa i podejmowania 
decyzji istotnych z punktu widzenia niemal 500 milionów obywateli. Resort rolnictwa, poprzez  skuteczne przewodnictwo w Radzie UE, będzie 
dążyć do potwierdzenia pozycji polskiego sektora rolnego w Europie i wzmocnienia integracji europejskiej. 

Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MRiRW

MARD Preparations for the Polish Presidency of the EU Council
Presiding over the EU Council is not only a duty which calls for

close and coordinated cooperation of all the administration, but also an opportunity for a Member State concerned

The presidency of the Council of the European Union is a responsibility for the operations of the EU Council that rotates among the EU Member 
States every six months. Poland is to take this responsibility as of July 2011 as the fourth of the New Member States (EU-12) while being the first one 
in the presidency trio: Poland – Denmark – Cyprus.  
The custom of presidency was introduced in the 1950s, however certain features thereof, such as e.g. rotation, can be traced back to the European 
Coal and Steel Community, i.e. the very beginning of the European Union. A presiding Member State would  lead the Community institutions, Com-
munity summits and to certain extent, would represent the Community outside its boarders. The first presidencies lasted for three months and passed 
onto the Member States in an alphabetical order. It was only later that the Treaty establishing the European Community (1957) extended the term to 
last six months, which has been observed ever since. 
The Lisbon Treaty - in force from December 2009 - has significantly influenced the scope and manner of the presidency operations. The most impor-
tant change involves a modification of the hitherto six-month presidency into a so called hybrid presidency, which includes the Permanent President 
of the European  Council and a High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy within the Foreign Affairs Council on the 
one hand, and a group of Member States called a trio 1.
An adequate creation of Poland’s image within the EU is to give fresh momentum to the European debate.
Preparations to the presidency started at the beginning of 2008 and were coordinated by a Plenipotentiary who has been specially appointed to this 
aim at the Ministry of Foreign Affairs 2 and advisory and consultative task forces who support his work.
Being aware of responsibilities and opportunities related to holding the presidency of the EU Council, MARD started its first preparatory actions at 
the end of 2007. In 2008 the Minister of Agriculture and Rural Development established a coordinating Task Force 3. Until the end of 2010 the Task 
Force was chaired by an Undersecretary of State responsible for the European Union. Currently, the function is held by MARD Director General. 
The Task Force includes the directors of all MARD structural units, deputy presidents of the Agency for Restructuring and Modernization of Agricul-
ture, Agricultural Market Agency, Agricultural Property Agency, Deputy Chief Veterinary Officer, Deputy Chief Inspector for Plant Protection and 
Seeds, deputy Inspector for Agri-Food Products’ Quality and Director of the Foundation of Assistance Programmes for Agriculture. 

Main areas of activity of the Task Force within MARD include:

■  drafting an agenda for the presidency (drafting and regular updating a catalogue of issues which might be included in the agenda of the Polish 
presidency in the framework of AGRIFISH Council operations),

■ drafting a calendar of meetings for MARD representatives for the second half of 2011. 
■ selecting staff and adequate preparation thereof to perform the assigned functions during the presidency.

Moreover, in March 2009, a Division for Presidency and Cooperation with the EU Member States was formed within the Department of the Euro-
pean Union and International Co-operation. 

With respect to programme activities during the presidency, MARD has been drafting a work plan within a sectoral council. The most important 
issues for MARD are those relating with the Common Agricultural Policy and the Common Fisheries Policy, i.a.: reform of direct payment system, 
rural development Policy post 2013, renewable resources, and a reform of the Common Fisheries policy post 2012. A selection of priority issues 
sends a political message  to the international forum and indicates which issues belonging to the competence of the Agricultural and Fisheries 
Council shall be of ‘particular importance’ for the presidency state.

In order to present the scope and scale of operations to which MARD has been preparing, one should list but a few meetings scheduled for the 
presidency, namely:

■  a formal Council of Ministers of Agriculture and Fisheries to be held in Brussels and Luxembourg (in July, September, October, November and 
December 2011),

■ a meeting of Directors General for Fisheries (July),
■ informal meeting of the Council in Poland (September),

1   Pursuant to the Council Decision of 1 January 2007, determining the order in which the office of the President of the Council shall be held, Poland is going to hold 
presidency in a trio together with Denmark and Cyprus.

2  Government Plenipotentiary for the Preparation of Governmental Administrative Bodies and the Republic of Poland’s Presidency of the EU Council.
3   Task Force for coordinating the preparations of MAFE and bodies subordinate to or supervised by the Minister of Agriculture and Rural Development to the implemen-

tation of tasks concerning the Polish presidency of the EU Council, established by virtue of a Decision No. 24 of the Minister of Agriculture and Rural Development 
of 3 October 2008. 
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■ a meeting of the Special Committee on Agriculture (September),
■ a meeting of Paying Agencies’ Directors (September),
■ a meeting of Chief Veterinary Officers (October).

Apart from the organization of the above mentioned events, agricultural administration shall be involved in day-to-day presidency and shall partici-
pate in works of various EU Council formations (working groups, expert meetings, etc.). A strive for consensus among all the parties to a decision 
process in a given issue shall be a major challenge, as the main role of the presiding state is to mediate and work out a common position of the EU 
Member States, which is then confronted with the proposals of other stakeholders – the EU institutions (chiefly the European Commission and the 
European Parliament). 
To sum up, the most important challenge for MARD during the first Polish presidency of the EU Council shall include securing efficient organization 
and conduct of works in such a way so as to represent not only the interest of Poland, but the interest of the entire EU in the first place. At the same 
time MARD shall take care for a positive image of Poland internationally, especially by promoting Polish agricultural sector. While holding the 
presidency, Poland can contribute to effective operation of the European Union, enactment of good laws and decisions which are vital from the point 
of view of almost 500 million inhabitants. MARD shall, through an effective presidency of the EU Council, strive for confirmation of the position of 
the Polish agricultural sector in Europe and for reinforcement of the European integration. 

Department of European Union and International Co-operation, MARD

Préparation du Ministère de l’Agriculture à la Présidence polonaise du Conseil de l’UE
La Présidence du Conseil de l’UE non seulement constitue une obligation qui exige une coopération stricte et coordonnée de toute 

l’administration, mais aussi présente une opportunité à chacun des pays membres

La Présidence du Conseil de l’Union Européenne est une présidence tournante détenue (pendant six mois consécutifs) par un pays membre de l’UE. 
La Pologne prendra sa première présidence du Conseil de l’UE au second semestre 2011, en tant que quatrième pays parmi les nouveaux membres 
(UE-120 et le premier parmi le trio Pologne- Danemark – Chypre.
La présidence tournante a été introduite dans les années 50 du 20e siècle, et certains de ses éléments, tel le caractère tournant, étaient présents déjà 
dans la Communauté Européenne du charbon et de l’acier, donc tout au début de l’existence de l’UE. Le pays qui détient la présidence dirigeait des 
institutions, présidait aux sommets de l’UE et dans une certaine mesure, représentait l’UE en dehors de la Communauté. Au début la présidence ne 
durait que trois mois et se déroulait dans l’ordre alphabétique. Ce n’est qu’en 1957 que le traité instituant la Communauté européenne a prolongé 
la période jusqu’à six mois, qui est toujours en vigueur. 
Le traité de Lisbonne qui est entré en vigueur à partir du décembre 2009, a influencé considérablement l’étendue et le mode de fonctionnement de la 
présidence. La modification la plus importante consiste en une transformation de la présidence actuelle de six mois en une présidence mixte, dans 
laquelle participent, d’une part, le président permanent du Conseil européen et le Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité du Conseil des affaires étrangères, et d’autre part, la présidence en groupe sous forme de Trio 1.
Le fondement stratégique des préparations à la présidence du Conseil de l’UE s’appuie sur donner une impulsion au débat européen, Les prépara-
tifs à la présidence ont commencé au début de 2008 et leur coordination était assuré par un mandataire spécifiquement convoqué à cette fin par le 
Ministère des Affaires Etrangères 2 et les équipes de consultation qui l’assistent dans son travail. 
En étant conscient de la responsabilité et des opportunités liées à l’exécution de la présidence du Conseil de l’UE, les premiers préparatifs à la 
présidence ont été lancés par le Ministère déjà à la fin de 2007. En 2008, le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural a convoqué 
un groupe de coordination 3. Le sous-secréatire d’Etat était président du groupe jusqu’à la fin de 2010 et il était responsable de la thématique 
européenne. A présent, cette fonction est confiée au Directeur Général du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, le vice-président de 
l’Agence de Restructuration et Modernisation Agricole (ARiMR), l’Agence du Marché Agricole, l’Agence de l’Immobilier Agricole, le l’adjoint du 
vétérinaire en chef (« Główny Lekarz Weterynarii »), le Vice-inspecteur Général des Plantes et Graines, le Vice-inspecteur de la Qualité des Produits 
Agroalimentaires, le Directeur de l’Institut de l’Economie de l’Agriculture et l’Economie Alimentaire, le Vice-président de l’Institut d’Economie de 
l’Agriculture et de l’Economie alimentaire, ainsi que le Directeur de la Fondation de l’Aide à l’Agriculture.

Les domaines principaux de l’activité du Groupe pour la présidence sont les suivants: 
■  établir l’agenda de la présidence (l’élaboration et la mise à jour des affaires qui peuvent apparaître dans l’agenda de la présidence polonaise 

dans le cadre des travaux du Conseil AGRIFISH),
■  établir le calendrier des réunions du département de l’agriculture pour le second semestre de 2011,
■  sélectionner le personnel et le former pour qu’il puisse remplir des fonctions lui confiés pendant la présidence.

Par ailleurs, au mois de mars 2009, le Service pour la Présidence et la Coopération avec pays de l’UE a été créé auprès du Département de l’UE 
et de la coopération internationale.

1   D’après la décision du Conseil du 1 janvier 2007 portant fixation de l’ordre d’exercice de la présidence du Conseil, la Pologne détiendra la présidence en Trio avec 
Danemark et Chypre.

2   Pełnomocnik Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii 
Europejskiej.

3   Zespół do spraw koordynacji przygotowań MRiRW oraz jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do realizacji zadań 
związanych z przejęciem przez Rzeczypospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, créé par l’arrêté n° 24 du Ministre de l’Agriculture et du Dévelop-
pement Rural du 3 octobre 2008. 
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En ce qui concerne les activités inscrites au programme de la présidence, le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural élabore un plan 
de travail du conseil sectoriel. Le Ministère souligne surtout l’importance des questions liées à la Politique agricole commune et la Politique com-
mune de la pêche, notamment la réforme du système de paiements directs, la politique de développement rural après 2013, les ressources renou-
velables et la réforme de la Politique commune de la pêche après 2012. Le choix des sujets prioritaires constitue une alerte politique sur le forum 
international et démontre la future « importance particulière » de certaines questions en matière de fonctionnement du Conseil de l’UE des Ministres 
de l’Agriculture et de la Pêche à l’égard du pays qui détient la présidence.
Afin de présenter l’étendu et l’échelle des activités, auxquelles le Ministère de l’Agriculture se prépare, il suffit d’énumérer quelques réunions pré-
vues dans le cadre de la présidence. Ce seront notamment :

■  les réunions du Conseil des Ministres de l’Agriculture et de la Pêche à Bruxelles et à Luxembourg (en juillet, septembre, octobre, novembre et 
décembre 2011),

■  les réunions des Directeurs Généraux de la Pêche (juillet),
■  la réunion du Conseil informel des Ministres en Pologne (septembre),
■  la réunion du Comité spécial de l’Agriculture (septembre),
■  la réunion des Directeurs des Agences de Paiement (septembre),
■  la réunion des Médecins en chef (octobre).

A côté des événements énumérés ci-dessus, en mode quotidien, le département de l’agriculture sera engagé dans la gestion (en tant que présidence) 
et la participation dans les travaux de différentes formations du Conseil de l’UE (groupes de travail, réunions d’experts, etc.). Le défi principal de 
cette période consistera à atteindre le consensus entre toutes les parties du processus de décision dans une affaire donnée. Le rôle principal de la 
présidence consiste en médiation et en élaboration d’une position commune des pays membres qui sera ensuite confrontée aux propositions des 
autres « joueurs », à savoir des institutions de l’UE (principalement la Commission européenne et le Parlement européen).
En résumé, le Défi le plus important auquel le département sera confronté pendant cette première présidence polonaise du Conseil de l’UE con-
sistera à assurer une organisation efficace et un bon déroulement du fonctionnement, qui sera représentatif non seulement pour les intérêts de la 
Pologne, mais avant tout agira en faveur de toute l’UE. En même temps, le département va s’occuper de l’image positive de notre pays sur le forum 
international, surtout par le biais de la promotion du secteur agricole polonais. La Pologne, pendant sa présidence, pourra contribuer à la prise 
de décisions importantes du point de vue de près de 500 millions de citoyens. Le département de l’agriculture, grâce à une présidence efficace du 
Conseil de l’UE, tentera de confirmer le statut du secteur agricole polonais en Europe et de renforcer l’intégration européenne.

Département de l’Union Européenne et de la Coopération Internationale auprès du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural

Współpraca resortu rolnictwa z instytucjami UE oraz państwami trio podczas przygotowań 
i w trakcie samego przewodnictwa w Radzie UE
Podczas przygotowań, jak również podczas samej Prezydencji bardzo istotną rolę odgrywa współpraca z instytucjami UE tj. z Sekretariatem Gen-
eralnym Rady (SG Rady), Komisją Europejską (KE) oraz Parlamentem Europejskim (PE). Każda z tych instytucji pełni określoną rolę w strukturze 
organizacyjnej UE. 

Sekretariat Generalny Rady wspiera kraj sprawujący Prezydencję w kwestiach organizacyjno-prawnych. To instytucja szczególnie pomocna 
w opracowywaniu dokumentów, zarówno podczas przygotowań do przewodnictwa (np. 18 miesięczny program Trio), jak i w trakcie samej prezydencji 
(raporty z posiedzeń grup roboczych Rady, notatki i podsumowania). SG Rady jest odpowiedzialny za zapewnie sprawnego obiegu dokumentów  
i informacji, respektowanie zasad procedowania w Radzie. W praktyce wygląda to tak, że podczas przewodnictwa, jedna osoba koordynująca prace 
w obszarze „Rolnictwo i rybołówstwo” w SG Rady utrzymuje stałe i robocze kontakty z osobą lub osobami z kraju sprawującego prezydencję. 
Robocze kontakty ułatwiają i usprawniają prace. Z tego względu, podczas przygotowań do Prezydencji, eksperci oraz przyszli przewodniczący grup 
roboczych, nawiązują kontakty i współpracują z pracownikami SG Rady. Na etapie przygotowań, bardzo cenne są wspólne seminaria, warsztaty 
oraz spotkania, zarówno w kraju, jak i Brukseli. 
W trakcie przygotowań MRiRW do Prezydencji, odbyło się kilkanaście takich spotkań i wizyt studyjnych, podczas których przedstawiciele z SG 
Rady przekazywali wskazówki, oraz dzielili się praktyczną wiedzą na temat zadań i obowiązków Prezydencji. Pomocne w przygotowaniach okazały 
się również staże pracowników MRiRW w SG Rady, które pogłębiły wiedzę dotyczącą codziennej pracy Rady oraz obiegu dokumentacji i procedur 
administracyjnych w UE. Te spotkania i staże pozwoliły na wymianę informacji i ustalenie mechanizmu współpracy podczas polskiego przewod-
nictwa. Ponadto, w dniach 5-9 maja 2010 r., odbyła się oficjalna wizyta delegacji SG Rady w Polsce, w celu udzielenia wskazówek odnośnie ostat-
niego etapu przygotowań i sprawnego przejęcia Prezydencji od Węgrów. 

Komisja Europejska jest odpowiedzialna za proces legislacyjny w UE. Każdego roku przedstawia ona plan prac legislacyjnych. Dla kraju 
sprawującego prezydencję plan KE stanowi główne źródło informacji o aktach prawnych, które będą dyskutowane na posiedzeniach różnych 
formacji grup roboczych Rady. W nomenklaturze unijnej to tzw. „odziedziczona” agenda. W tym kontekście, 18-miesięczny program prac Trio, 
jego tematyka i agendy spotkań będą, w przypadku resortu rolnictwa, ustalane z DG AGRI i DG MARE. Równocześnie, obok spotkań roboczych, 
w trakcie przygotowań do Prezydencji zostały nawiązane kontakty i współpraca na szczeblu ministerialnym. Zarówno w Brukseli jak i w Warsza-
wie, miały miejsce spotkania i konsultacje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Komisarzem Dacianem Ciolosem, Komisarzem Johnem Dallim,  
Komisarz Marią Damanaki dotyczące priorytetów i programu polskiej Prezydencji. 

Parlament Europejski współuczestniczy w procesie stanowienia prawa w UE. W związku z wejściem w życie Traktatu z Lizbony i objęciem ob-
szaru polityki rolnej tzw. zwykłą procedurą legislacyjną (dawniej procedura współdecydowania), znacznie zwiększyła się rola PE. Pociąga to za sobą 
konieczność zacieśniania współpracy MRiRW z PE. W resorcie rolnictwa został wyznaczony oficer łącznikowy ds. współpracy z Pełnomocnikiem 
Rządu ds. Prezydencji w kwestiach związanych z Parlamentem Europejskim. Dzięki pracy oficera łącznikowego nawiązano kontakty z przedsta-
wicielami PE (Przewodniczącymi Komisji PE, Koordynatorami grup politycznych PE oraz Europosłami).

Trio - przygotowaniom do objęcia zadań prezydencji służy również ścisła współpraca z państwami Trio, zarówno na poziomie roboczym jak i min-
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isterialnym. Polska prowadzi rozmowy z Danią i Cyprem dotyczące m.in. propozycji priorytetów Prezydencji w zakresie rolnictwa i rybołówstwa. 
Pierwsze prace zostały podjęte przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi już w maju 2009 r., przy okazji posiedzenia Rady Ministrów UE ds. 
Rolnictwa i Rybołówstwa. Po nich odbyły się spotkania konsultacyjne Trio dotyczące 18-miesięcznego programu Trio. Konsultacje i uzgodnienia 
dotyczyły w szczególności WPR, kwestii rybołówstwa i zagadnień weterynaryjnych.

Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej - jest ważnym podmiotem w procesie przygotowującym polskie przewodnictwo w Radzie 
UE, jak również kluczowym ogniwem podczas półrocznego okresu sprawowania Prezydencji. Rola SP RP dotyczy zarówno pośredniczenia  
w kontaktach między resortem rolnictwa a instytucjami UE, jak również wspierania resortu podczas wykonywania obowiązków kraju sprawującego 
Prezydencję (przewodniczenie niektórym grupom roboczym Rady, udział w nieformalnych, uzgodnieniowych spotkaniach z przedstawicielami 
państw członkowskich UE, SG Rady, KE i PE, zapewnienie i wspieranie właściwego obiegu dokumentacji). W celu sprawnej realizacji obowiązków 
wynikających z przewodnictwa Polski w Radzie UE, w 2011 roku MRiRW oddelegowało do Wydziału ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Stałego Przed-
stawicielstwa RP przy UE ośmiu pracowników merytorycznych. 

Prezydencja stanowi naturalną konsekwencję wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jest to obowiązek wynikający z przepisów UE, który doty-
czy wszystkich państw członkowskich. To niezwykle trudne, ale i zarazem prestiżowe zadanie. Bez wątpienia podstawą dobrego przygotowania  
i sprawnego, spójnego przeprowadzenia Prezydencji jest współpraca z państwami Trio oraz z instytucjami UE, które chętnie dzielą się swoją wiedzą 
i doświadczeniami.

Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MRiRW

Cooperation of the Ministry of Agriculture with the EU Institutions and the Trio States During 
the Preparations to the Polish Presidency of the EU Council and During the Presidency Itself
During preparations as well as during the presidency itself cooperation is vital with the EU institutions, i.e. with the General Secretariat of the Coun-
cil (GSC), European Commission (EC) and the European Parliament (EP). Each of those institutions plays a specific role within the EU structure. 

General Secretariat of the Council supports the presidency-holding Member State in matters concerning organization and law. That institution is 
of particular help when it comes to drafting documents, both during the preparations to the presidency (e.g. the 18-month agenda of the trio), and 
in the course of the presidency itself (reports on meetings of the Council working groups, notes and summaries). GSC is responsible for efficient 
circulation of documents and information and for respecting the rules of procedure within the Council. In practice it means that during the presi-
dency one person who coordinates work within the domain of agriculture and fisheries within the GSC maintains constant liaisons and cooperates 
with a person or persons who represent the presidency state. Working contacts facilitate work and make it more efficient. Due to this fact, during 
the preparations to the presidency, experts and future chairpersons of working groups shall liaise and cooperate with GSC staff. At the preparatory 
level joint seminars, workshops and meetings  in the presidency state and in Brussels are regarded as particularly valuable. During the prepara-
tions of MARD to the presidency a dozen or so such meetings and study visits have taken place, during which GSC representatives shared practical 
knowledge and instructions on the presidency tasks and duties. Internships of MARD staff in GSC have also proved helpful as they have deepened 
the awareness of everyday work of the Council, circulation of documents and administrative procedures within the EU. Those meetings and intern-
ships helped exchange information and set up a mechanism of cooperation during the Polish presidency. Moreover, between 5-9 May 2010 GSC 
delegation paid an official visit to Poland with a purpose to give instructions as relates to the last stage of preparations and efficient takeover of the 
presidency from Hungary.  

European Commission is responsible for the EU legislative process. Every year the Commission presents a plan of legislative work. For the presid-
ing Member State that plan is a main source of information on draft legislation to be discussed during meetings of various Council working group 
formations. In the EU terminology this is called an inherited agenda. Within this context, the 18-month trio work plan, its subjects and items of the 
agenda shall be, in the case of MARD, agreed with DG AGRI and DG MARE. Simultaneously to the meetings at a working level, liaisons and coop-
eration have been started also at the ministerial level. Both in Brussels and in Warsaw several meetings and consultations have taken place between 
the Minister of Agriculture and Rural Development and Commissioner Dacian Ciolos, Commissioner John Dalli, Commissioner Maria Damanaki 
concerning the priorities and agenda of the Polish presidency. 

European Parliament co-participates in the legislative process within the EU. As a consequence of coming into force of the Treaty of Lisbon which 
has included agricultural policy within a so called ordinary legislative procedure (formerly co-decision procedure), the role of EP has significantly 
increased. This is why a closer cooperation of MARD with EP is necessary. Hence, an appointment by the Ministry of Agriculture of a liaison of-
ficer for cooperation with the Government Plenipotentiary for Presidency for issues related to the European Parliament. Thanks to the work of the 
liaison officer liaisons with EP representatives (Chairpersons of EP Committees, Coordinators of PE political groups and MEPs) have been made.

Trio - preparations for presidency also include a close cooperation with the trio states, at both working and ministerial levels. Poland has been 
holding talks with Denmark and Cyprus concerning i.a. a proposal for the presidency priorities regarding agriculture and fisheries. First steps were 
made by the Minister of Agriculture and Rural Development in May 2009 on the occasion of Agricultural Council meeting. They were followed by 
trio consultative meetings concerning the 18-month agenda of the trio. Consultations and arrangements centred around the CAP, fishery issues and 
veterinary issues.

Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union - is an important institution in the preparatory process of Poland to 
hold the presidency to the EU Council. It is also a key institution during the six-month period of the presidency. The role of the Permanent Repre-
sentation of Poland involves not only acting as agent in contacts between the minister of agriculture and the EU institutions, but also supporting the 
ministry in performing the duties of the presidency holding state (presiding over some Council working groups, participating in informal meetings 
with representatives of the Member States, GSC, EC and EP, ensuring and supporting correct circulation of documents). In order for the duties 
resulting from the Polish presidency of the EU Council to be implemented efficiently, in 2011 MARD delegated eight technical experts to the Agri-
culture and Fisheries Division of the Permanent Representation of Poland to the EU. 
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The presidency is a natural consequence of Poland’s joining the European Union. This is an obligation resulting from the EU legislation, which ap-
plies to all the Member States. This is an exceptionally difficult, but at the same time a prestigious task.  Cooperation with the trio states and the EU 
institutions who are willing to share their knowledge and experience is without doubt the basis for the presidency to be prepared well and carried 
out efficiently and coherently.

Department of the European Union and International Co-operation MARD

La coopération du département de l’agriculture avec les institutions de l’UE et les pays du trio 
pendant les préparatifs et durant la présidence même du Conseil de l’UE
Pendant les préparatifs, ainsi que pendant la présidence même, le rôle important est accordé à la coopération avec des institutions de l’UE, donc le 
Secrétariat général du Conseil (SGC), la Commission européenne (CE) et le Parlement Européen (PE). Chacune des institutions joue un rôle précis 
dans la structure organisationnelle de l’UE.

Le Secrétariat général du Conseil assiste le pays qui détient la présidence en matières organisationnelles et juridiques. C’est une institutions par-
ticulièrement importante dans le processus de la rédaction des documents, aussi bien dans à l’étape de préparatifs à la présidence (notamment le 
programme Trio de 18 mois), que durant la présidence même (les rapports des réunions des groupes de travail du Conseil, les notes et les comptes-
rendus). Le SGC a la responsabilité d’assurer une circulation efficace des documents et informations, le respect des principes de procédure du 
Conseil. En pratique, pendant la présidence, une personne qui coordonne les travaux dans le domaine «l’Agriculture et la Pêche » au SGC, reste 
en contact permanent avec une ou des personnes du pays qui détient la présidence. Les contacts de travail facilitent le travail et la rendent plus 
efficace. Compte tenu de cela, dans la phase des préparatifs à la présidence, les experts et les futurs présidents des groupes de travail entrent en 
contact avec les employés du SGC. A l’étape des préparatifs, les séminaires, les ateliers et les réunions, aussi bien nationales qu’internationales, 
aussi à Bruxelles, sont très appréciées. Au cours des préparatifs du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, il y a eu plus d’une di-
zaine de réunions et de visites, durant lesquelles les représentants du SGC partageaient des orientations et des connaissances pratiques des tâches 
et obligations de la présidence. Les pratiques effectuées par des employés du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural au SGC se sont 
révélées également utiles, en permettant d’approfondir les connaissances sur le travail quotidien du Conseil et la circulation des documents ainsi 
que les procédures administratives à l’UE. Ces réunions et pratiques ont facilité aussi l’échange d’informations et on permis de fixer le mécanisme 
de coopération pendant la future présidence polonaise. Par ailleurs, du 5 à 9 mai 2010, une visite officielle de la délégation du SGC en Pologne 
a eu lieu, son objectif était de transmettre les indications sur le dernier étape des préparatifs permettant une prise de la présidence de la Hongrie.

La Commission européenne est responsable du processus législatif au sein de l’UE. Chaque année, la Commission présente un plan de travaux 
législatifs. Pour un pays qui détient la présidence, elle constitue une source principale d’informations sur les actes juridiques qui seront discutés 
pendant les réunions de différentes formations des groupes de travail du Conseil. Selon la nomenclature communautaire, c’est un agenda « hérité 
». Dans ce contexte, le programme de travaux Trio de 18 mois, sa thématique et ses agendas seront, dans le cas du département de l’agriculture, 
établis en consultation avec DG AGRI et DG ?ARE. En même temps, à part les réunions de travail, des contacts ont été noués et une coopération 
entamée à l’échelle ministérielle. En Bruxelles et en Varsovie se tenaient des consultations du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, 
le commissaire Dacian Ciolos,  le commissaire John Dalli ; le commissaire Maria Damanadki, concernant les priorités de la présidence polonaise.

Le Parlement européen est coparticipant dans le processus législatif de l’UE. Vu l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et le fait de couvrir la 
politique agricole par une procédure législative simple (auparavant désignée en tant que procédure de codésisoin), a permis d’agrandir le rôle 
du PE. Cela implique la nécessité d’intensifier la coopération du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural avec le PE. Un officier de 
liaison a été désigné dans le département de l’agriculture pour la coopération avec le mandataire du gouvernement pour la présidence en matières 
liées au Parlement européen. Grâce au travail de l’officier de liaison, des contacts ont été pris avec des représentants du PE (présidents des Com-
missions du PE, coordinateurs de groupes politiques du PE et eurodéputés).

Le Trio - les préparatifs à la présidence sont accompagnés d’une collaboration étroite avec les pays du Trio, aussi bien au niveau de travail qu’au 
niveau ministériel. La Pologne mène des pourparlers avec Danemark et Chypre, notamment sur la proposition des priorités de la présidence en 
matière de l’agriculture et la pêche. Des premiers travaux ont été entrepris par le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche déjà en mais 2009, à 
l’occasion de la réunion du Conseil de l’UE des Ministres de l’Agriculture et la Pêche. Ensuite des réunions de consultations du Trio ont eu lieu, por-
tant sur le programme de 18 mois du Trio. Les consultations portaient avant tout sur la PAC, les questions de la pêche et les questions vétérinaires.

La Représentation Permanente de la République de Pologne - est un organisme important participant au processus de préparatifs de la prési-
dence polonaise du Conseil de l’UE, et un maillon clé de la période de six mois de la présidence. Le rôle de la Représentation comprend aussi 
bien celui du médiateur dans les contacts entre le département de l’agriculture et les institutions de l’UE, que celui de l’assistance au département 
dans l’exécution des tâches du pays détenant la présidence (la présidence de certains groupes de travail du Conseil, la participation aux réunions 
informels avec des représentants des pays membres de l’UE, du SGC, de la CE et du PE, la garantie de la bonne circulation des documents). Afin 
de satisfaire aux obligations résultant de la présidence polonaise du Conseil de l’UE, en 2011 le Ministère de l’Agriculture et du Développement 
Rural a détaché au Département de l’Agriculture et de la Pêche auprès de la Représentation Permanente de la République de Pologne à l’UE, huit 
employés.

La présidence est une conséquence naturelle de l’adhésion de la Pologne à l’UE. C’est une obligation qui découle des dispositions communautaires 
et qui concerne tous les pays membres. C’est une tâche extrêmement difficile, mais en même temps prestigieuse. Sans doute, la coopération entre les 
pays du Trio et les institutions de l’UE qui partagent volontiers leurs connaissances et leur expertise, constitue un fondement de la bonne prépara-
tion et d’un déroulement efficace et cohérent de la présidence.

Département de l’UE et de la Coopération Internationale auprès du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
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Czym się będzie zajmowała polska Prezydencja?
Prace resortu rolnictwa w Radzie UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w II połowie 2011 roku
Jednym z podstawowych zadań każdego państwa obejmującego Prezydencję jest określenie kierunków działania Rady UE i jej organów pomoc-
niczych. Instytucja ta jest głównym organem decyzyjnym UE, reprezentującym rządy państw członkowskich. Kraj sprawujący przewodnictwo 
czuwa nad przebiegiem prac w Radzie UE – zarówno w organach niższego rzędu, tj. grupach roboczych, komitetach, aż po szczebel polityczny, tj. 
obrady ministrów. W praktyce, oznacza to przede wszystkim prowadzenie posiedzeń, reprezentowanie wewnętrzne UE (wobec Komisji Europejsk-
iej i Parlamentu Europejskiego), tworzenie agendy spotkań i tematów podnoszonych w relacjach z instytucjami UE, utrzymywanie ciągłości prac, 
odgrywanie roli mediatora między państwami członkowskimi i pierwszego (domniemanego) punktu kontaktowego w UE dla partnerów trzecich i 
organizacji międzynarodowych. W zrozumieniu „specyfiki prezydencji” i roli, jaką ona pełni, pomocna będzie bliższa znajomość funkcjonowania 
Rady UE. 

Jak funkcjonuje Rada UE?
Rada UE nie ma stałego składu. Każde państwo członkowskie ustala sposób, w jaki jest ono reprezentowane. Generalnie, w posiedzeniach udział 
bierze jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego z każdego kraju Unii. Decyzja, który minister uczestniczy w danym spotkaniu, zależy od 
poruszanej tematyki. Jeżeli Rada debatuje nad sprawami związanymi z kwestiami rolnymi i rybołówstwa (Rada Ministrów UE ds. Rolnictwa i 
Rybołówstwa), na posiedzeniu Polskę reprezentuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Rada UE posiada kilkadziesiąt różnego typu organów pomocniczych. Część z nich bierze czynny udział w procesie decyzyjnym, przygotowując 
akty prawne do stadium umożliwiającego ich przyjęcie na posiedzeniu Rady Ministrów UE. Najważniejsze z nich to: Komitet Stałych Przedsta-
wicieli (COREPER), Specjalny Komitet Rolny (SCA), Grupy robocze Rady UE. 

Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER) to wyższy organ przygotowawczy Rady UE, w skład którego wchodzą Stali Przedstawiciele 
Państw Członkowskich przy UE w randze Ambasadorów (COREPER II) i ich Zastępców (COREPER I). COREPER I bierze udział m.in. w przy-
gotowywaniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, przedkładając pod obrady Rady Ministrów projekty aktów prawnych związanych z polityką 
rybołówstwa, zagadnieniami weterynaryjnymi i fitosanitarnymi. COREPER II podejmuje zagadnienia związane z polityką rolną i rybołówstwa w 
zakresie finansowania polityk (w tym kwestii budżetowych) oraz w zakresie zagadnień handlowych.

Specjalny Komitet Rolny (SCA) zajmuje się wyłącznie kwestiami związanymi ze Wspólną Polityką Rolną. Został powołany obok COREPER jako 
wyższy organ przygotowawczy Rady Ministrów, ze względu na dużą ilość aktów prawnych w dziedzinie rolnictwa. 

Grupy  robocze są organami pomocniczymi Rady UE niższego rzędu, obradują na poziomie ekspertów rządowych. Gdy w trakcie dyskusji nad 
projektem aktu prawnego na grupie pojawiają się kwestie wymagające rozstrzygnięć na wyższym poziomie decyzyjnym, projekt jest kierowany 
pod obrady COREPER lub SCA, by po rozstrzygnięciu powrócić pod obrady grupy roboczej. Dany akt prawny jest najczęściej wielokrotnie roz-
patrywany na posiedzeniach grupy roboczej, a przed ostatecznym przekazaniem go pod obrady Rady Ministrów UE, najpierw kierowany jest na 
posiedzenie COREPER lub SCA. 

Rola prezydencji
Aby proces decyzyjny w Radzie UE mógł przebiegać sprawnie, na każdym z jego etapów konieczne jest porozumienie przynajmniej części państw 
członkowskich. Rolę koordynującego negocjacje powierza się krajowi sprawującemu prezydencję. To przedstawiciele prezydencji mają za zadanie 
wysłuchać głosów i stanowisk wszystkich państw członkowskich oraz pozostałych uczestników procesu (np. Komisji Europejskiej), i jako media-
tor – podjąć próbę osiągnięcia kompromisu. Nie jest to łatwe zadanie, szczególnie gdy poruszane są kwestie sporne, czy drażliwe. Na szczeblu 
urzędniczym wymaga to przede wszystkim biegłości merytorycznej, znajomości procedur i wydolności organizacyjnej. 
Obejmując prezydencję, każdy kraj może wskazać priorytetowe obszary i cele działania UE w poszczególnych sektorach. Należy mieć świadomość, 
iż zakres autonomii każdego państwa członkowskiego w wytyczaniu kierunków przewodnictwa w UE jest ograniczony i zależny od szeregu 
uwarunkowań i kontekstu, w którym prezydencji przyjdzie działać. Przystępując do programowania 6-miesięcznego okresu polskiej Prezydencji 
w Radzie UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, resort rolnictwa musi wziąć pod uwagę szereg czynników, które ostatecznie wpłyną na kierunki jego 
działań jako polskiej Prezydencji. Istotne znaczenie ma przede wszystkim program prac Komisji Europejskiej, która w UE pełni rolę inicjatora 
prawodawczego.
Dodatkowym wyzwaniem, z którym polska Prezydencja będzie musiała się zmierzyć są zmiany instytucjonalne po wejściu w życie Traktatu z 
Lizbony i objęcie kwestii rolnych procedurą współdecydowania (równolegle z Radą UE, projekt aktu prawnego powinien zaakceptować Parlament 
Europejski). Oznacza to wydłużenie i większą złożoność procesu osiągania kompromisu, a w konsekwencji zwiększenie obciążeń wobec przedsta-
wicieli Polski, zarówno w pracach grup roboczych, jak i na poziomie politycznym.

Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MRiRW

What is the Agenda of the Polish presidency?
Work of the Ministry of Agriculture within the Agricultural and Fisheries Council 
in the second half of 2011 
Each Member State which is about to hold presidency must at first define a course of action to be followed by the EU Council and its ancillary 
bodies. The EU Council, which represents the Member States’ governments, is the key decision making body in the EU. The Member State which 
holds the presidency takes care of all the work within the EU Council – at the lower (technical) level, i.e. in working groups, committees, and at the 
political level, i.e. ministerial meetings. Practically it means first and foremost chairing meetings, representing EU internally (towards the European 
Commission and European Parliament), drafting agendas of meetings and proposing topics for discussion with the EU institutions, taking care of 
continuous service, acting as a mediator between the Member States and as a first (default) contact point for third parties and international organi-
zations. In order to understand the Presidency and its role in the EU one should get acquainted more closely with the operation of the EU Council. 
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How does the EU Council operate?
EU Council has no permanent members. Each Member State defines a manner of its representation within the Council. In general, Council meetings 
are attended by one representative of a ministerial rank from each Member State. A decision as to which minister shall participate in a given meeting 
depends on a subject of the meeting. If the Council discusses agriculture and fisheries (Agricultural and Fisheries Council), Poland is represented 
by its minister of agriculture. 
EU Council has several dozen various ancillary bodies. Some of them actively participate in a decision making process by preparing draft legislation 
to be voted during a meeting of the Council of Ministers. The most important bodies include: Committee of Permanent Representatives (COREPER), 
Special Committee on Agriculture (SCA), Working Groups under the Council. 

Committee of Permanent Representatives (COREPER) is a higher preparatory body of the EU Council, composed of Permanent Representatives 
of the EU Member States in the ranks of ambassadors (COREPER II) and their deputies (COREPER I). COREPER I participates i.a. in preparing 
the meetings of Agricultural and Fisheries Council by means of submitting draft legislation on fisheries, veterinary and plant health issues to be 
voted by the Council of Ministers. COREPER II deals with agricultural and fisheries policies’ financial aspects (including budget) and trade aspects.

Special Committee on Agriculture (SCA) deals solely with Common Agricultural Policy issues. It was established, together with COREPER, as a 
higher preparatory body of the Council of Ministers, due to a great number of draft legislation on agriculture.  

Working Groups are lower level ancillary bodies of the EU; they hold meetings at the level of governmental experts. If, while discussing a legislative 
proposal during such a meeting, an issue arises, the resolution of which requires a decision to be made at a higher level, such a proposal is passed 
over to COREPER or SCA.  Once the issue concerned is resolved at the upper level, the proposal returns to a given working group. Such a legisla-
tive proposal is then discussed during several working group meetings, and prior to its being finally forwarded to the Council of Ministers, it is first 
discussed at a meeting of COREPER or SCA. 

The role of the presidency
In order for the Council decisions to be made efficiently, each stage of the decision making process requires the support of a certain number of Mem-
ber States. Negotiations to this end are conducted by the presidency holding state. It is the role of the presidency to hear arguments and positions 
of all the Member States and the other stakeholders (e.g. European commission), and – as a mediator – to strive for a consensus. It is not an easy 
task, especially when sensitive or disputable issues are at stake. At the level of civil servants such a role requires extensive knowledge of the subject 
of dispute, deep awareness of procedures and excellent organization skills. 
When taking over the presidency of the EU Council, each Member State concerned may point to priority areas and objectives to be worked upon with 
by the EU in particular sectors. One should be aware that the autonomy of each Member State to define a course of the EU presidency is limited and 
depends on a number of requirements and a political reality in which the presidency is to be held. When drafting the six-month agenda of the Polish 
presidency of the EU Agricultural and Fisheries Council the Ministry of Agriculture must take account of a number of factors which might influence 
the performance of the Polish presidency. The European Commission agenda is of a key importance here as it is the Commission who initiates the 
legislative process in the EU.
Additional challenge to be faced by the Polish presidency is institutional changes following the entry into force of the Treaty of Lisbon and the fact 
of agricultural issues being included in the co-decision procedure (draft legislation should be approved by both the EU Council and the EP). This 
translates into a longer and more complex period of achieving consensus, which shall result in more burden for the Polish representatives, both at 
the level of working groups and at the political level.

Department of the European Union and International Co-operation MARD

Quels seront les missions de la présidence polonaise?
Les travaux du département de l’agriculture au Conseil de l’UE pour l’Agriculture et la Pêche 
Prace resortu rolnictwa w Radzie UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa au 2nd semestre 2011
La définition des orientations des activités du Conseil de l’UE et de ses organes auxiliaires constitue un des tâches principales de chaque pays qui 
prend la présidence. Cette institution est un organe décisionnel principal de l’UE, qui représente les gouvernements des pays membres. Le pays qui 
détient la présidence veille au déroulement des travaux du Conseil de l’UE, aussi bien dans le cas des organes d’un niveau inférieur, tels les groupes 
de travail, les comités, qu’au niveau politique, soit les débats des ministres.
En pratique, cela consiste surtout à présider aux réunions, représenter l’UE au niveau interne (devant la Commission européenne et le Parlement 
européen), établir l’agenda des réunions et des sujets abordés dans les relations entre les institutions de l’UE, maintenir la continuité des travaux, 
jouer un rôle de médiateur entre les pays membres et d’un premier point de contact (présumé) de l’UE à l’égard des partenaires tiers et des organi-
sations internationales. Au sens de « la spécificité de la présidence » et du rôle qu’elle joue, une connaissance approfondie du fonctionnement du 
Conseil de l’UE sera utile.

Comment fonctionne le Conseil de l’ UE?
Le Conseil de l’UE n’a pas de composition fixe. Chaque pays membre fixe le mode de sa représentation au Conseil. En général, un représentant du 
niveau ministériel de chaque pays de l’Union participe aux réunions. La décision sur le choix de ministre à participer à une réunion donnée dépend 
du sujet abordé. Si le débat du Conseil porte sur les sujet liés aux questions en matière d’agriculture ou pêche (le Conseil des Ministres de l’UE pour 
l’Agriculture et la Pêche), alors la Pologne est représentée par le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural.
Le Conseil de l’UE possède quelques dizaines d’organes auxiliaires divers. Une partie de ces organes participe activement au processus décision-
nel, en élaborant des actes juridiques jusqu’au stade permettant leur adoption lors d’une séance du Conseil des Ministres de l’UE. Les organes les 
plus importantes sont: le Comité des représentants permanents (COREPER), le Comité spécial Agriculture (SCA), les groupes de travail du Conseil 
de l’UE.

Le Comité des représentants permanents (COREPER) est un organe supérieur préparatif du Conseil de l’UE, composé des Représentants perma-
nents des pays membres de l’UE au rang d’ambassadeurs (COREPER II) et leurs remplaçants (COREPER I). Le COREPER I participe notamment 
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aux préparatifs du Conseil pour l’Agriculture et la Pêche, en présentant au Conseil des Ministres les propositions d’actes juridiques liés à la poli-
tique de la pêche, les questions vétérinaires et phytosanitaires. Le COREPER II s’occupe des questions liées à la politique agricole et la politique 
de la pêche en matière de financement des politiques (y compris des questions budgétaires) et en matière de commerce.

Le Comité spécial Agriculture (SCA) s’occupe exclusivement des questions liées à la Politique Agricole Commune. Il a été créé à côté du CORE-
PER comme un organe supérieur et préparatif du Conseil des Ministres, vu le grand nombre d’actes juridiques dans le domaine de l’agriculture.

Les groupes de travail sont des organes auxiliaires du Conseil de l’UE d’un niveau inférieur, leurs débats sont menés au niveau d’experts gou-
vernementaux. Lorsque des questions, abordées au sein du groupe, exigent d’être résolues à un niveau décisionnel supérieur lors du débat sur un 
projet d’un acte juridique, la proposition est renvoyée au COREPER ou SCA et après la résolution du problème revient pour être débattu au sein 
du groupe de travail. Un acte juridique donné est le plus souvent traité lors des séances du groupe de travail, et avant d’être transmis finalement au 
Conseil des Ministres de l’UE, il est transmis à la séance du COREPER ou SCA.

Le rôle de la présidence
Pour que le processus décisionnel du Conseil de l’UE puisse se dérouler de manière efficace, chaque son étape exige une concertation au moins 
d’une partie des pays membres. Le rôle d’un organisme coordonnant les négociations est confié au pays détenant la présidence. Ce sont les représen-
tants de la présidence qui doivent entendre les positions de tous les pays membres et des autres participants au processus (p.ex. la Commission 
européenne), et en tant que médiateur, doivent entreprendre une tentative de compromis. Ce n’est pas une tâche facile, surtout lorsque les questions 
abordées sont délicates ou suscitent des désaccords. Au niveau administratif, cela exige surtout une maîtrise parfaite des questions de fond, une 
bonne connaissance des procédures et une efficacité d’organisation.
En prenant la présidence, chaque pays peut indiquer des domaines prioritaires et des objectifs de l’UE dans différents secteurs. Il faut tenir compte 
du fait que la portée de l’autonomie de chacun des pays membres en matière de fixation de directions de la présidence de l’UE, est limitée et dépend 
d’un nombre de conditions et d’un contexte donné du fonctionnement de la présidence. En adhérant à la programmation de la période de 6 mois 
de la présidence du Conseil de l’UE pour l’Agriculture et la Pêche, le département de l’agriculture doit prendre en considération un nombre de 
facteurs qui influenceraient définitivement ses activités en tant que présidence polonaise du Conseil. Le programme de travaux de la Commission 
européenne, qui se réserve l’initiative législative, est d’une importance vitale. 
Un défi supplémentaire, auquel la présidence polonaise se trouvera confrontée, sera celui de modifications institutionnelles après l’entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne et l’intégration de la procédure de codécision aux questions agricoles (parallèlement au Conseil de l’UE, la proposition d’un 
acte juridique doit être acceptée par le Parlement européen). Cela signifie une prolongation et une complexité plus grande du processus de concer-
tation, ce qui impliquera une augmentation des charges à l’égard des représentants de la Pologne, aussi bien au niveau des travaux des groupes de 
travail qu’au niveau politique.

Département de l’UE et de la Coopération Internationale auprès du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural

Rozwój Obszarów Wiejskich w czasie polskiej Prezydencji
Polska właśnie rozpoczyna półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Nasz kraj staje się gospodarzem większości unijnych wydarzeń i 
odgrywa kluczową rolę na wszystkich polach aktywności Wspólnoty. Podczas polskiej Prezydencji omawiane są m.in. kwestie dotyczące kształtu 
Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w latach 2014-2020. 

Podczas prac Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa do końca 2011 roku, jednym spośród czterech priorytetów zgłoszonych z inicjatywy Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego jest „Kompleksowa i komplementarna polityka rozwoju obszarów wiejskich po 2013 roku”. Priorytet 
ten został przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu 
w dniu 21 lipca 2010r.

W ramach debaty o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013r, jednym z głównych tematów poruszanych przez polską Prezydencję będzie 
reforma polityki rozwoju obszarów wiejskich w kontekście nowej perspektywy finansowej. Kwestia ta wynika ze zobowiązania Komisji Europejsk-
iej do przedstawienia komunikatu nt. przyszłości WPR (opublikowany w październiku 2010 roku) i przedłożenia w drugiej połowie 2011 r., wraz  
z innymi wnioskami dotyczącymi nowych wieloletnich ram finansowych propozycji legislacyjnych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Po-
mimo znaczących przesunięć w kalendarzu prac nad nowym rozporządzeniem w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich po 2013 roku, 
to właśnie polskiej Prezydencji przypadnie rozpoczęcie dyskusji nad pakietem legislacyjnym. Zgodnie z założeniami przygotowanymi przez  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działania polskiej Prezydencji m.in. w tym zakresie będą koncentrowały się na skutecznej współpracy z Komisją 
Europejską, Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi. Jednym z głównych celów będzie osiągnięcie porozumienia akcentującego 
znaczenie komplementarnego wykorzystania instrumentów WPR i polityki spójności dla rozwoju obszarów wiejskich, jak również istotną rolę 
tych obszarów w kontekście nowych wyzwań (kwestie klimatyczne, ochrona różnorodności biologicznej, gospodarka wodna, dobra publiczne, 
innowacyjność).

Przed Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi stoi trudne zadanie utrzymania silnej polityki rozwoju obszarów wiejskich w dobie globalnego kryzysu 
i zainicjowanie „wrażliwej” dyskusji na temat podziału środków unijnego budżetu, która kontynuowana będzie przez Danię podczas kolejnej 
prezydencji w pierwszej połowie 2012 roku. Spodziewana pod koniec roku dyskusja będzie również dotyczyła komplementarności pomiędzy 
polityką rozwoju obszarów wiejskich i polityką spójności. Wiele krajów członkowskich UE prezentuje w swoich stanowiskach potrzebę utrzy-
mania silnego i skierowanego na szeroko pojęty rozwój terenów wiejskich drugi filar WPR.  W Komunikacie KE jak i w stanowiskach Państw 
Członkowskich wyraźnie zaznaczono potrzebę wzmocnienia procesów rozwojowych obszarów wiejskich Europy ze szczególnym uwzględnieniem 
kwestii dotyczących ochrony środowiska oraz tworzenia miejsc pracy. Wyzwania te powinny być wspierane w ramach instrumentów WPR a także 
poprzez odpowiednie instrumenty polityki spójności. Polska inicjując szczegółową dyskusję nad propozycjami pakietów legislacyjnych obu polityk 
będzie dążyła do zapewnienia komplementarności pomiędzy ich instrumentami, jak również do zachowania specyfiki instrumentów II filara WPR 
wspierających rozwój wsi.

Wydział Komunikacji – DROW
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Rural Development during the Polish Presidency
Poland is just about to hold a six-month presidency of the EU Council. Our country is to be a host of most of the EU events and play a key role in 
all the areas of the EU activity. Issues to be discussed during the Polish presidency include i.a. the shape of the Common Agricultural Policy and 
Common Fisheries Policy 2014-2020. 

One of the four priorities notified by Marek Sawicki, the Minister of Agriculture and Rural Development, to be considered by the Agricultural and 
Fisheries Council by the end of 2011  relates to „Comprehensive and Complementary Rural Development Policy Post 2013”. The priority was ap-
proved by the Council of Ministers on 21 July 2010.

Reform of rural development policy in view of a new financial perspective is going to be one of the main topics to be addressed by the Polish presi-
dency in the debate on the future of the CAP post 2013. The issue is a consequence of the European Commission’s commitment to present a com-
munication on the future of the CAP (published in October 2010) as well as legislative proposals on rural development to be submitted in the second 
half of 2011 together with other proposals concerning new multiannual financial framework. Despite a significant shift in the calendar of work over 
a new Regulation on the support of rural development post 2012 it is the Polish presidency which shall commence a discussion on the legislative 
package. Pursuant to the assumptions prepared by the Minister of Agriculture and Rural Development, the actions of Polish presidency to this end 
shall concentrate on effective co-operation with the European Commission, European Parliament and the Member States. A consensus pointing out 
to the importance of a complementary use of CAP measures and cohesion policy for rural development and a vital role of rural areas in the context 
of new challenges (climate change, protection of biodiversity, water management, public welfare, innovativeness) shall be the main goals.

The Minister of Agriculture and Rural Areas faces a difficult challenge of maintaining a strong rural development policy in the time of a global crisis 
and initiating a ‘sensitive’ discussion on the distribution of EU budget funds, to be continued by Denmark during the following presidency in the first 
half of 2012. A discussion expected to commence at the end of the year shall also address the issue of complementariness between rural development 
policy and cohesion policy. Numerous Member States address a need to maintain a strong and rural development-oriented (in the broadest sense) 
CAP Pillar II. EC communication and Member States’ positions clearly indicate a need to reinforce the development of rural Europe with particular 
consideration of environmental issues and job creation. Those challenges should be supported in the framework of the CAP and also through ad-
equate cohesion policy measures. While starting a detailed discussion of legislative proposals for both policies Poland wants to strive for ensuring 
complementariness between their measures, and for maintaining the specificity of CAP Pillar II measures which support rural development.

Communication Division – Department of Rural Development

Le développement des zones rurales pendant la présidence polonaise
La Pologne est sur le point de commencer la présidence semestrielle de l’Union Européenne. Notre pays devient hôte de la plupart des événements 
communautaires et joue un rôle clé dans tous les domaines de l’activité de la Communauté. Pendant la présidence polonaise les questions abordées 
porteront notamment sur la forme de la Politique Agricole Commune et la Politique Commune de la Pêche dans la période 2014-2020.

Dans le cadre des travaux du Conseil de l’UE pour l’Agriculture et la Pêche menés jusqu’à la fin de 2011, une des quatre priorités présentés  
à l’initiative du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Marek Sawicki, sera « Une politique intégrée et complémentaire du dévelop-
pement rural après 2013 ». Ce priorité a été adopté par le Conseil des Ministre lors de sa séance du 21 juillet 2010.

Dans le cadre du débat sur le futur de la Politique Agricole Commune après 2013, un des sujets abordés par la présidence polonaise sera la forme 
de la politique de développement rural dans le contexte d’une nouvelle perspective financière. Cette question découle de l’engagement de la Com-
mission européenne à présenter un communiqué sur le futur de la PAC (publié en octobre 2010) et du dépôt, au 2nde moitié de 2011, avec d’autres 
demandes sur un nouveau cadre financier pluriannuel, des propositions législatives en matière de développement rural. Malgré des changements 
importants du calendrier des travaux sur un nouveau règlement relatif au soutien des zones rurales après 2013, c’est à la présidence polonaise 
que reviendra le rôle de commencer les débats sur le paquet législatif. Conformément aux objectifs préparés par le Ministre de l’Agriculture et du 
Développement Rural, les activités de la présidence polonaise notamment dans ce domaine seront concentrées sur une coopération efficace avec la 
Commission européenne, le Parlement européenne et les pays membres. Parmi des objectifs principaux il y aura celui d’atteindre une concertation 
qui soulignerait l’importance de l’utilisation complémentaire des instruments de la PAC et de la politique de la cohésion en faveur du développe-
ment rural, et un rôle vital de ces zones dans le contexte de nouveaux défis (les questions climatiques, la protection de la biodiversité, le secteur de 
l’eau, les biens publics, l’innovation).

Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural est confronté à une tâche difficile, celui du maintien d’une forte politique de développe-
ment rural à l’époque d’une crise globale et celui du lancement d’un débat «sensible » sur le partage des fonds du budget communautaire, qui 
sera continué par le Danemark lors de sa présidence au premier semestre de 2012. Le débat prévu pour la fin de l’année portera également sur le 
caractère complémentaire de la politique de développement rural et la politique de la cohésion. De nombreux pays membres de l’UE se prononcent 
sur la nécessité de maintenir la force et l’orientation vers un développement rural largement conçu du 2nd pilier de la PAC. Dans le communiqué 
de la CE et selon les positions des pays membres, le besoin d’un renforcement des processus de développement des zones rurale de l’Europe est 
bien accentuée, compte tenu de questions concernant la protection de l’environnement et la création des emplois. Ces défis devraient être soutenus 
dans le cadre des instruments de la PAC et à travers des instruments appropriés de la politique de la cohésion. En lançant un débat détaillé sur les 
propositions de paquets législatifs des deux politiques, la Pologne poursuivra l’objectif d’assurer un caractère complémentaire entre ces instruments 
et celui de conserver la spécificité des instruments du 2nd pilier de la PAC, qui agissent en faveur du développement rural

Service de la Communication – DROW
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Przykłady dobrych praktyk w ramach wybranych działań PROW 20072013
Działa przeciwgradowe na plantacji borówki amerykańskiej

Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Działanie: Modernizacja gospodarstw rolnych
Beneficjent: osoba fizyczna
Województwo/Powiat/Gmina: podlaskie/sokólski/Janów
Zakres projektu: Zakup trzech dział przeciwgradowych
Wartość całkowita projektu: 546 960,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 300 000,00 PLN
Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW: 225 000,00 PLN

Opis projektu:
Beneficjent prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 323 ha. Głównym kierunkiem produkcji jest uprawa borówki amerykańskiej na powi-
erzchni ok. 134 ha i mieszanki zbożowej na powierzchni ok. 49 ha. Pozostałą część gospodarstwa zajmują łąki, stawy i lasy.
Jednym z głównych problemów, z którym borykał się plantator to sezonowe opady gradu, które w ciągu kilku sekund mogą zniszczyć cały plon.  
Z tego powodu beneficjent postanowił wyposażyć swoje gospodarstwo w instalacje przeciwgradowe. Ich działanie polega na wysyłaniu w kierunku 
górnych warstw atmosfery wysokoenergetycznych fal uderzeniowych. Fale docierają na wysokość ok. 15 km, czyli do poziomu chmur, w których 
tworzy się grad. W wyniku procesu jonizacji grad spada na ziemię w postaci deszczu lub mokrego śniegu. Jedno działo pozwala chronić przed 
gradem obszar ok. 80 ha. Zakup dział przeciwgradowych pozwolił plantatorowi zabezpieczyć uprawy przed opadami gradu. Dzięki nowej inwesty-
cji gospodarstwo stało się bardziej konkurencyjne od innych podmiotów o podobnym profilu działalności.

Zakup linii produkcyjnej do produkcji paszy

Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Działanie: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
Beneficjent: spółka akcyjna
Województwo/Powiat/Gmina: mazowieckie/ciechanowski/Ciechanów
Zakres projektu: Zakup i montaż maszyn urządzeń do produkcji paszy oraz środków transportu
Wartość całkowita projektu: 24 167 062,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 5 061 269,50 PLN
Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW: 3 795 952,12 PLN
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Opis projektu:
Beneficjentem jest spółka będąca producentem mięsa i przetworów drobiowych. Beneficjent korzystał już wcześniej ze wsparcia UE w ramach SPO 
„Restrukturyzacja …”, dzięki czemu zakupił aparaty lęgowe, maszyny oraz urządzenia do przetwórstwa drobiu, zmodernizował zakład produk-
cyjny, rozbudował instalację chłodniczą i wentylacyjną. Uzyskane wsparcie w ramach PROW 2007-2013 jest kontynuacją działań związanych 
z rozbudową wytwórni pasz. W ramach projektu beneficjent uruchomił drugą linię do produkcji paszy dla drobiu. W ramach projektu kupio-
no również wagę samochodową, 6 ciągników siodłowych, 5 samochodów do transportu paszy i samochód do przewozu płynnych produktów. 
Dzięki inwestycji zakład podwoił produkcję pasz, a tym samym przedsiębiorstwo uniezależniło się od zewnętrznych dostawców. W związku  
z uruchomieniem linii produkcyjnej zatrudniono 24 nowych pracowników.

Rozwój stacji demontażu samochodów

Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Beneficjent: osoba fizyczna
Województwo/Powiat/Gmina: kujawsko-pomorskie/brodnicki/Brodnica
Zakres projektu: Zakup wózka widłowego oraz maszyny do zgniatania karoserii
Wartość całkowita projektu: 241 255,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 98 875,00 PLN
Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW: 74 156,25 PLN

Opis projektu:
Beneficjent prowadzi centrum samochodowe, które specjalizuje się między innymi w handlu częściami zamiennymi, a także w rozbiórce przezna-
czonych na złom samochodów. Uzyskane w ten sposób surowce wtórne, takie jak stal, guma, szkło i tworzywa sztuczne, przekazywane są do hut  
i zakładów przetwórczych. Celem projektu był wzrost dochodu z działalności pozarolniczej (odzysk surowców i materiałów segregowanych) po-
przez uruchomienie nowego punktu usługowego. W ramach projektu beneficjent zakupił prasę hydrauliczną do zgniatania karoserii oraz wózek 
widłowy. Prasa hydrauliczna służy do miażdżenia karoserii samochodów na płaskie bloczki, które jako surowce wtórne przekazywane są do hut. 
Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do wzrostu dochodów firmy. Dzięki wykorzystaniu nowego sprzętu zakład mógł rozwinąć działalność 
związaną z demontażem samochodów. W związku z modernizacją przedsiębiorstwa zatrudnionych zostało dwóch nowych pracowników.

Rozszerzenie bazy produkcyjnej firmy wytwarzającej uchwyty i trzonki do narzędzi ogrodniczych
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Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Beneficjent: osoba fizyczna
Województwo/Powiat/Gmina: kujawsko-pomorskie/tucholski/Cekcyn
Zakres projektu: Zakup maszyn do cięcia i obróbki drewna
Wartość całkowita projektu: 314 069,58 PLN
Wysokość dofinansowania: 128 717,00 PLN
Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW: 96 537,75 PLN

Opis projektu:
Beneficjent jest właścicielem rodzinnego przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją drewnianych trzonków i uchwytów do narzędzi ogrodnic-
zych. W ramach inwestycji beneficjent kupił pilarkę taśmowo-kopiującą oraz automatyczną tokarko-kopiarkę. Dzięki nowym maszynom zakład 
rozpoczął wytwarzanie trzonków o profilowanym kształcie. Na rynku lokalnym produkcja tego typu ma charakter innowacyjny. Ponadto zapotrze-
bowanie na trzonki profilowane jest znacznie większe niż na trzonki o prostym kształcie. Beneficjent wytwarza produkty według określonego sza-
blonu. Przy użyciu pilarki, z desek o odpowiednich wymiarach, wycinane są powtarzalne elementy o wygiętym kształcie. Następnie suszone są w 
suszarni kontenerowej według odpowiedniego programu. Produkt końcowy powstaje w wyniku jednocześnie przeprowadzonego procesu toczenia 
i szlifowania za pomocą tokarko - kopiarki. Realizacja projektu umożliwiła rozszerzenie oferty zakładu, który wcześniej wytwarzał jedynie trzonki 
proste. W wyniku zastosowania nowoczesnych urządzeń wzrosła moc produkcyjna zakładu. Ponadto cykl produkcyjny uległ skróceniu. 
Właściciel zakładu stał się producentem wysokiej jakości precyzyjnie wykonanych produktów, które spełniają normy pod względem wymiaru, 
kształtu, odpowiedniej wilgotności i jakości powierzchni. Dzięki inwestycji beneficjent utworzył trzy nowe miejsca pracy. 

Wydział Komunikacji - DROW

Examples of Good Practices Within Selected Measures of RDP 2007-2013
Anti-hail guns on a blueberry plantation

Axis 1: Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector
Measure: Modernisation of agricultural holdings
Beneficiary: natural person
Voivodeship/Poviat/Gmina: Podlaskie/Sokółka/Janów
Project scope: Purchase of three anti-hail guns
Total project value: PLN 546 960.00 
Co-financing amount: PLN 300 000.00 
Co-financing from EAFRD: PLN 225 000.00 

Project description:
The beneficiary runs an agricultural holding with an area of ca. 323 ha. The main production profile includes the cultivation of blueberry on the area 
of ca. 134 ha and grain mix on the area of ca. 49 ha. The remaining part of a holding is covered by meadows, ponds and forests.
One of the main problems which the planter had to face were seasonal hails, which could destroy all crops within seconds. That was why the benefici-
ary decided to purchase anti-hail installations. They operate by sending high-energy shock waves towards the upper atmosphere. The waves reach 
the height of ca. 15 km, i.e. the level of clouds where hail is formed. As a result of the ionization process, hail comes down in the form of rain or wet 
snow. One gun protects the area of ca. 80 ha against hail. The purchase of anti-hail guns has enabled a planter to protect crops against hail. Owing 
to this investment, the holding has become more competitive than other entities with a similar profile.
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Purchase of fodder production line

Axis 1: Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector
Measure: Adding value to agricultural and forestry products
Beneficiary: joint-stock company
Voivodeship/Poviat/Gmina: Mazovian/Ciechanów/Ciechanów
Project scope: Purchase and installation of fodder production equipment and means of transport
Total project value: PLN 24,167,062.00 
Co-financing amount: PLN 5,061,269.50 -financing from EAFRD: PLN 3,795,952.12 

Project description:
A company producing poultry meat and products is a beneficiary. The beneficiary had previously been granted EU support as part of SOP “Restruc-
turing...”, owing to which he had purchased hatching devices, machines and poultry meat processing machines, as well as modernized a production 
plant and expanded cooling and ventilating installations. Support granted under RDP 2007-2013 is a continuation of actions aimed at expanding 
fodder production plant. Under the project, the beneficiary has activated the second poultry fodder production line. A vehicle weight, 6 truck trac-
tors, 5 fodder transporting vehicles and a liquid products transporter have been purchased under the project.
Owing to the investment, the plant has doubled its fodder production, thus the enterprise has become independent of external suppliers. As a result 
of opening the production line 24 new workers have been employed.

Development of a car dismantling station

Axis 3: The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy
Measure: Diversification into non-agricultural activities
Beneficiary: natural person
Voivodeship/Powiat/Gmina: Kujawsko-Pomorskie/Brodnica/Brodnica
Project scope: Purchase of a forklift truck and a car compactor.
Total project value: PLN 241,255.00 
Co-financing amount: PLN 98,875.00 
Co-financing from EAFRD: PLN 74,156.25 

Project description:
Beneficiary runs a car centre specialised, among others, in spare parts trading and dismantling cars to be scrapped. Secondary raw materials ob-
tained in this way, such as steel, rubber, glass and plastic, are transferred to steel mills and processing plants. 
The objective of the project was to increase income from non-agricultural activity (recycling raw materials and sorted materials) by opening a new 
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service point. Under the project the beneficiary has purchased a hydraulic press to compact car bodies and a forklift truck. A hydraulic press is used 
to compact car bodies into flat blocks which are then transferred to steel mills as secondary raw materials. 
The investment has contributed to the increased income of the company. Owing to the use of new equipment, the plant could develop its car disman-
tling operation. Two new workers have been employed due to the business modernization.

Expanding the production base of a company manufacturing holders and handles for garden tools

Axis 3: The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy
Measure: Creation and development of micro-enterprises
Beneficiary: natural person
Voivodeship/Powiat/Gmina: Kujawsko-Pomorskie/Tuchola/Cekcyn
Project scope: Purchase of wood cutting and processing machines
Total project value: PLN 314,069.58 
Co-financing amount: PLN 128,717.00 
Co-financing from EAFRD: PLN 96,537.75 

Project description:
A beneficiary owns a family business producing wooden holders and handles for garden tools. Under the investment, the Beneficiary has purchased 
a band sawing machine and an automatic lathe tracer. Owing to new machines, the plant has begun to manufacture moulded handles. On the local 
market, such a production is quite an innovation. Moreover, the demand on moulded handles is much higher than on straight handles.
Beneficiary manufactures products based on a stencil. Repeated elements of a curved shape are obtained by cutting boards of proper dimensions 
with a sawing machine. Then the elements are dried in a container drying room according to an appropriate programme. A final product is a result 
of the simultaneous turning and grinding by the use of a lathe tracer. Project implementation has allowed the expansion of the plant’s offer which 
had covered only straight handles before. As a result of using modern devices, the plant’s production capacity has grown. Moreover, production 
cycle has been shortened. 
The plant owner has become a producer of a high-quality and precisely made products which meet shape, surface, moisture, quality and dimensional 
standards. Owing to the investment, the beneficiary has created three new jobs. 

Communication Division – Department of Rural Development

Exemples de bonnes pratiques dans le cadre de mesures sélectionnées du PDR  (2007-2013)
Canons anti-grêle sur la plantation de la myrtille américaine
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Axe 1: Amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier
Mesure: Modernisation des exploitations agricoles
Bénéficiaire: personnes physiques
Voïvodie: Podlasie
Powiat: Sokół
Commune: Janów
Portée du projet: Achat de trois canons anti-grêle
Valeur totale du projet: PLN  546 960,00 
Montant du financement: PLN 300 000,00 
Montant du financement dans le cadre du Feader: PLN  225 000,00 

Description du projet:
Le bénéficiaire mène une exploitation agricole d’une superficie d’environ de 323 ha. Sa production est orientée principalement vers la culture 
de la myrtille américaine sur une superficie d’environ de 134 ha et la culture d’un mélange de céréales sur une superficie de 49 ha. Le reste de 
l’exploitation est occupé par les prés, les étangs et les forêts.
Le cultivateur a du faire face au problème de précipitations de la grêle saisonnière, qui peuvent détruire toute la récolte en quelques instants. Pour 
cette raison, le bénéficiaire a décidé d’équiper son exploitation en installations anti-grêle. Leur fonctionnement consiste à envoyer les ondes de 
choc de haute énergie vers des couches supérieures de l’atmosphère. Les ondes atteignent la hauteur de près de 15 km, soit le niveau des nuages, 
où la grêle se forme. Grâce au processus d’ionisation, la grêle tombe sur terre sous forme de la pluie ou d’une neige mouillée. Un canon permet de 
protéger contre la grêle une superficie de 80 ha. L’achat des canons anti-grêle a permis au cultivateur d’assurer la protection de ses cultures contre 
les précipitations de la grêle. Grâce à ce nouvel investissement, son exploitation est devenue plus compétitive par rapport aux autres établissements 
à un profil d’activité similaire.

Achat d’une ligne de production d’aliments pour animaux 

Axe 1: Amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier
Mesure: Accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles
Bénéficiaire: société anonyme
Voïvodie: Mazovie
Powiat: Ciechanów
Commune: Ciechanów
Portée du projet: Achat et montage de machines et d’appareils de production d’aliments pour animaux et de transport
Valeur totale du projet: PLN  24 167 062,00 
Montant du financement: PLN 5 061 269,50 
Montant du financement dans le cadre du Feader: PLN 3 795 952,12 PLN

Description du projet:
Une société productrice de la viande et des produits de transformation de volaille est bénéficiaire du projet. Le bénéficiaire avait profité du soutien 
de l’UE auparavant, dans le cadre du programme « Restructuration... », grâce à ce qu’il a acheté les machines à couver, les machines de transfor-
mation de la volaille, il a modernisé l’entreprise de production, il a agrandi les installations frigorifiques et la ventilation. Le soutien obtenu dans le 
cadre du PDR 2007-2013 constitue une continuation d’activités liées à l’agrandissement des établissements de production d’aliments pour animaux. 
Dans le cadre du projet le bénéficiaire a introduit une seconde ligne de production d’aliments pour la volaille. Dans le cadre du projet une balance 
automobile a été achetée, 6 tracteurs agricoles, 5 voitures de transport d’aliments pour animaux et une voiture de transport de produits liquides.. 
Grâce à l’investissement, l’entreprise a doublé sa production des aliments pour animaux en devenant indépendante par rapport aux fournisseurs 
externes. L’ouverture de cette ligne de production a permis d’embaucher 24 nouveaux employeurs.
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Développement de la station de démontage de voitures

Axe 3: Qualité de la vie en milieu rural et diversification de l’économie rurale
Mesure: Diversification vers des activités non agricoles
Bénéficiaire: personne physique
Voïvodie: Cujavie-Poméranie
Powiat: Brodnica
Commune: Brodnica
Portée du projet: Achat du chariot à fourche et d’une machin de presse de voitures
Valeur totale du projet: PLN  241 255,00 
Montant du financement: PLN 98 875,00 
Montant du financement dans le cadre du Feader: PLN 74 156,25 

Description du projet:
Le bénéficiaire gère un centre de voitures spécialisé notamment en vente  de pièces de rechange et en démontage de voitures destinées à la casse. 
Les produits de recyclage ainsi obtenus tels que le fer, le caoutchouc, le verre et les matières plastiques sont transmis aux usines sidérurgiques 
et aux établissements de transformation. Le projet avait pour but d’augmenter les revenus de l’activité non agricole (récupération de matières et 
de matériaux ségrégués) par la mise en disposition d’un nouvel établissement de service. Dans le cadre de ce projet, le bénéficiaire a acquis une 
presse hydraulique pour carrosseries qui les casse formant de blocs aplatis qui sont ensuite transférés aux usines de sidérurgie en tant que mat-
ières premières secondaires. L’investissement accompli a contribué à l’augmentation des revenus de l’entreprise. Grâce à l’utilisation d’un nouvel 
équipement, l’entreprise a pu élargir son activité de démontage de voitures. Vu sa modernisation, l’entreprise a embauché deux nouveaux employés. 

Elargissement de la base productive d’une entreprise fabriquant les poignées et manches pour outils de jardinage 

Axe 3: Qualité de la vie en milieu rural et diversification de l’économie rurale
Mesure: Création et développement des microentreprises
Bénéficiaire: personne physique
Voïvodie: Cujavie et Poméranie
Powiat: tucholski
Commune: Cekcyn
Portée du projet: Achat des machines de découpe pour le traitement du bois
Valeur totale du projet: PLN 314 069,58 
Montant du financement: PLN 128 717,00 
Montant du financement dans le cadre du Feader: PLN 96 537,75 
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Description du projet:
Le bénéficiaire du projet est un propriétaire d’une entreprise familiale de production de poignées et de manches en bois destinées aux outils de 
jardinage. Dans le cadre de l’investissement, le bénéficiaire a acheté une scie à lame sans fin et un tour à copier. Grâce à ce nouvel équipement, 
l’entreprise a débuté la production des poignées profilées. Sur le marché local, une telle production est innovatrice. Par ailleurs, la demande en 
poignées profilées est beaucoup plus importante que celle en poignées simples. Le bénéficiaire fabrique ses produits selon un profil défini. A l’aide 
d’une scie à lame sans fin, des éléments répétés en formes cintrées sont découpés en bois, à partir de planches à des dimensions précises. Ensuite, 
ces éléments sont séchés dans un sécheoir de type container selon un programme adapté. Le produit final est résultat du tournage et de la rectifica-
tion simultanés à l’aide du tour à copier. L’exécution de ce projet a permis à l’établissement d’élargir son offre qui ne produisait que des poignées à 
forme simple. Grâce à l’utilisation de l’équipement moderne, les capacités de production de l’entreprise ont augmenté. De plus, le cycle de produc-
tion a connu une réduction. Le propriétaire de l’entreprise est devenu un fabricant de produits de qualité et de haute précision, conformes aux stand-
ards relatifs à la dimension, la forme, l’humidité et la qualité de la surface. Grâce à l’investissement, le bénéficiaire a créé trois nouveaux emplois. 

Service de la Communication - DROW
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WSTĘPNY KALENDARZ SPOTKAŃ WYSOKIEGO SZCZEBLA
PLANOWANYCH PRZEZ RESORT ROLNICTWA

W CZASIE POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UE 
w dn. 1 lipca – 31 grudnia 2011 r. 

CZERWIEC

15  16 Konferencja: „Reforma systemu płatności bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r.” 

LIPIEC
16  Konferencja: „Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego ważnym elementem Wspólnej Polityki Rolnej” 

(Sopot)
18  19 Rada Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa AGRIFISH (Bruksela)
24  26 Spotkanie Dyrektorów Generalnych ds. Rybołówstwa (Sopot)

WRZESIEŃ

8  10 Spotkanie Attachés ds. Rybactwa Państw Członkowskich UE (Gdańsk)
11  13 Nieformalna Rada Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Wrocław)
11  13 Wyjazdowe posiedzenie Specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa SCA (Wrocław)
19  20 Rada Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa AGRIFISH (Bruksela)
21  23 Konferencja Dyrektorów Agencji Płatniczych Państw Członkowskich UE (Sopot)
26  28 Nieformalne spotkanie Dyrektorów ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich (Biebrzański Park Narodowy)
26  29 Nadzwyczajne spotkanie Głównych Lekarzy Weterynarii Państw Członkowskich UE (Kraków)

PAŹDZIERNIK

20  21 Rada Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa AGRIFISH (Luksemburg)
26  28  Konferencja ministerialna: „Zbliżanie przepisów państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego z prawem UE w  zakresie 

kwestii weterynaryjnych, fitosanitarnych oraz bezpieczeństwa i jakości żywności” (Kraków)

LISTOPAD

14  15 Rada Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa AGRIFISH (Bruksela)

GRUDZIEŃ

15  16 Rada Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa AGRIFISH (Bruksela)
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publiczne ogółem środki EFRROW 

29 892 120 794,71 22 482 906 012,51 172 500 22 071 307 130,15 113,72% 101 799 9 000 818 995,18 70,04% 11 818 539 255,64 39,34%

111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie 159 520 000,00 119 640 000,00 321 244 566 295,51 153,31% 52 46 817 942,52 29,35% 1 741 977,00 1,09%

112 Ułatwianie startu młodym rolnikom 1 661 768 475,49 1 246 326 356,62 21 321 1 407 725 000,00 84,71% 3 075 188 000 000,00 73,40% 17 272 1 146 675 000,00 69,00% 669 300 000,00 40,75%
    - Nabór 2008 6 495 324 750 000,00 1 437 71 850 000,00 5 058 252 900 000,00
    - Nabór 2009 1 209 61 700 000,00 268 13 400 000,00 941 48 300 000,00
    - Nabór 2010 12 899 967 425 000,00 1 370 102 750 000,00 11 273 845 475 000,00
    - Nabór 2011 718 53 850 000,00 0 0,00 0 0,00

113 Renty strukturalne* 10 096 829 186,15 7 572 622 126,18 28 528 30 680 966,62 93,57% 7 439 93,57% 18 324 22 349 253,81 93,57%** 4 332 230 053,93 43,29%
    - Kampania 2007 8 884 7 840 340,13 1 838 6 694 8 276 982,89 552 439 783,53
    - Kampania 2008 8 181 8 091 874,49 955 6 986 8 702 736,92
    - Kampania 2010 11 463 14 748 752,00 4 646 4 644 5 369 534,00
    - zobowiązania za okres 2004-2006 3 779 790 270,40

114 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów 470 550 855,77 352 913 141,83 21 139 93 369 350,00 19,84% 4 941 22 923 250,00 14,97% 15 597 67 552 600,00 14,36% 10 458 798,92 2,23%
Korzystanie z usług doradczych - (kampania 2009) 8 140 28 796 550,00 2 486 8 868 450,00 5 651 19 915 050,00
Korzystanie z usług doradczych - (kampania 2010) 9 599 47 875 050,00 2 177 12 561 050,00 7 387 35 149 950,00
Korzystanie z usług doradczych - (kampania 2011) 3 400 16 697 750,00 278 1 493 750,00 2 559 12 487 600,00

121 Modernizacja gospodarstw rolnych 7 494 619 174,01 5 662 321 605,26 77 911 11 150 325 391,23 148,78% 8 380 1 162 209 262,67 133,27% 34 524 4 762 770 978,35 63,55% 3 747 390 389,57 48,82%
    - Nabór 2007 18 372 2 278 477 913,99 3 977 450 862 498,02 14 392 1 827 238 423,37
    - Nabór 2009 24 863 3 707 603 875,27 4 268 689 612 310,85 20 132 2 935 532 554,98
    - Nabór 2011 34 676 5 164 243 601,97 135 21 734 453,80 0 0,00

123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 3 720 248 472,25 2 790 186 354,18 2 614 6 889 543 578,96 185,19% 845 2 368 487 378,11 121,53% 1 023 1 632 263 938,81 43,88% 698 665 257,22 18,71%

   - Nabór 2008 818 1 631 536 714,11 314 653 277 514,20 503 828 131 840,33
   - Nabór 2009 807 1 902 297 255,36 337 976 405 573,74 447 714 093 743,38
   - Nabór 2010 989 3 355 709 609,49 194 738 804 290,17 73 90 038 355,10

125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i 
dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

2 542 320 546,51 1 929 191 814,86 398 1 788 007 244,71 70,33% 294 1 077 919 655,84 42,40% 72 007 265,78 2,80%

126
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku 
wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań 
zapobiegawczych

398 800 000,00 299 100 000,00 3 053 219 999 586,63 55,17% 610 43 239 280,54 44,32% 991 65 358 044,42 16,39% 1 426 629,19 0,36%

   - Nabór 2010 2 544 179 176 926,11 606 43 021 875,54 990 65 218 994,42
   - Nabór 2011 509 40 822 660,52 4 217 405,00 1 139 050,00

132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 319 035 124,79 239 276 343,63 16 664 90 442 630,00 28,35% 3 084 15 963 240,00 23,35% 13 192 71 079 250,00 22,28% 3 606 135,65 1,13%
133 Działania informacyjne i promocyjne 119 640 796,04 89 730 597,03 8 46 494 924,32 38,86% 3 294 013,00 0,25% 168 964,84 0,14%

141 Wspieranie gospodarstw niskotowarowych - zobowiązania z lat 2004-2006 2 349 957 009,06 1 762 467 809,16 90,98% 90,98% 90,98% 2 109 812 038,64 89,79%

142 Grupy producentów rolnych 558 831 154,62 419 129 863,75 543 110 152 162,17 85,68% 5 85,68% 527 107 738 318,43 85,68% 171 731 744,90 30,21%
      - zobowiązania za okres 2007-2013 543 110 152 162,17 5 527 107 738 318,43 126 652 233,53
      - zobowiązania za okres 2004-2006 45 079 511,37

21 352 896 692,53 17 086 748 675,22 3 771 253 4 851 535 213,91 72,16% 3 307 394 9 384 954 208,07 64,42% 9 333 531 261,65 43,91%

211/212 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o 
niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

9 682 798 571,75 7 746 239 046,11 3 346 275 69,93% 39 696 69,93% 2 944 917 5 402 605 374,53 56,18% 5 385 304 508,82 55,96%

 - Kampania 2007 756 344 18 159 737 734 1 345 217 611,26
 - Kampania 2008 755 658 10 214 744 588 1 361 451 650,49
 - Kampania 2009 751 203 8 399 741 865 1 359 394 866,20
 - Kampania 2010 734 487 2 924 720 730 1 336 541 246,58
 - Kampania 2011 348 583 0 0 0,00

214 Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) 9 235 010 573,46 7 392 439 593,18 413 804 4 106 920 026,60 78,41% 7 763 54 455 996,42 78,41% 355 841 3 609 525 687,31 78,41% 3 582 408 423,33 38,72%
Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) - (nowe) 159 339 1 593 116 429,62 3 069 24 933 248,58 119 467 1 216 859 613,26 1 200 128 736,88

 - zobowiązania za okres 2004-2006 254 465 2 513 803 596,98 4 694 29 522 747,84 236 374 2 392 666 074,05 2 382 279 686,45

221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 2 036 289 867,27 1 629 031 891,90 10 898 228 423 199,91 43,24% 2 767 47 694 614,95 43,24% 6 536 141 879 724,23 43,24% 365 242 348,50 18,40%

Zalesianie gruntów rolnych - (nowe) 9 715 219 890 062,16 1 992 41 220 388,82 5 772 136 249 758,03 178 119 522,68
Zalesianie gruntów innych niż rolne - (nowe) 1 183 8 533 137,75 315 2 115 788,05 764 5 629 966,20
 - zobowiązania za okres 2004-2006 460 4 358 438,08 187 122 825,82

226 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy 
oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych

398 797 680,04 319 038 144,03 276 516 191 987,40 129,44% 76 154 417 490,30 90,72% 100 230 943 422,00 57,91% 575 981,00 0,15%

   - Nabór 2009 169 368 668 892,30 67 137 187 791,30 100 230 943 422,00
   - Nabór 2010 107 147 523 095,10 9 17 229 699,00 0 0,00

13 963 595 293,04 10 514 594 585,82 41 446 16 392 939 999,91 117,40% ( w tym 
EFRROW 101,13%)

16 511 7 831 448 924,72 56,08% (w tym 
EFRROW 49,01%)

1 724 451 560,66 11,34%

311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 1 384 494 658,29 1 038 370 993,67 16 705 1 430 044 091,96 103,29% 4 481 361 279 024,44 77,20% 7 156 613 708 323,50 44,33% 287 122 599,59 20,38%
   - Nabór 2008 4 050 331 309 319,62 2 016 161 846 997,62 2 034 169 462 322,00
   - Nabór 2009 3 838 306 833 528,33 1 514 119 763 023,83 2 313 186 082 865,50
   - Nabór 2010 8 817 791 901 244,01 951 79 669 002,99 2 809 258 163 136,00

312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 4 082 056 274,53 3 061 542 205,90 15 523 2 866 065 347,31 70,21% 5 192 946 817 046,72 47,02% 3 280 533 637 667,83 13,07% 165 681 243,27 4,05%
   - Nabór 2009 4 983 803 305 978,55 2 686 452 368 276,72 2 259 342 957 472,33
   - Nabór 2010 10 540 2 062 759 368,76 2 506 494 448 770,00 1 021 190 680 195,50

321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 6 146 391 940,05 4 651 660 635,38 2 808 8 318 930 276,22 135,35% (w tym 
EFRROW 111,47%)

2 032 4 808 054 161,42 78,23% (w tym 
EFRROW 66,47%)

596 062 916,79 8,53%

13/322/32 Odnowa i rozwój wsi 2 350 652 420,18 1 763 020 750,88 6 410 3 777 900 284,42 160,72% ( w tym 
EFRROW 126,26%)

4 043 1 876 048 771,97 79,81% (w tym 
EFRROW 68,13%)

675 584 801,01 26,11%

3 141 070 923,88 2 512 529 332,34 18 310 1 876 702 199,31 59,75% 6 500 1 013 963 894,71 32,28% 154 584 844,31 4,36%
413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 2 474 358 948,66 1 979 501 703,84 17 069 1 334 024 127,67 53,91% 5 499 593 919 099,80 24,00% 52 394 860,97 1,90%
421 Wdrażanie projektów współpracy 59 820 046,79 47 855 779,30 223 8 635 419,33 14,44% 81 2 367 130,79 3,96% 79 503,35 0,08%

431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i 
aktywizacja

606 891 928,43 485 171 849,21 1 018 534 042 652,31 88,00% 920 417 677 664,12 68,82% 102 110 479,99 14,81%

1 063 371 262,20 797 528 446,65 784 277 363 094,32 26,08% 83 53 917 543,32 21,01% 508 146 439 079,00 13,77% 53 525 503,34 5,02%

69 413 054 966,35 53 394 307 052,54 4 004 293 45 469 847 637,60 97,89% ( w tym 
EFRROW  93,74%)

3 432 712 27 377 625 101,68 62,93% ( w tym 
EFRROW 61,30%)

23 084 632 425,60 33,14%

*
**

*** wykorzystanie limitu środków EFRROW według zapotrzebowań ARiMR 
****

Prezentowane kwoty przedstawiają prognozowane wysokości miesięcznych płatności, zaś liczba decyzji w ramach działania 113 „Renty strukturalne” różni się od liczby zleceń płatności ze względu na: zgon beneficjentów, upływ terminów wypłat w związku z osiągnięciem przez beneficjentów wieku 65 lat, przyznanie renty rodzinnej bądź emerytury w kwocie wyższej od renty strukturalnej oraz ze względu na przejęcie renty po zmarłym beneficjencie. 

W przypadku działań 141,142,214 oraz 221/223 % wykorzystania środków po uwzględnieniu wartości z złożonych wniosków, % wykorzystania limitu ogółem po uwzględnieniu wniosków odrzuconych i wycofanych oraz % wykorzystania środków po uwzględnieniu wartości zakontraktowanych  decyzjami został wyliczony na podstawie prognoz ARiMR do końca 2015 r.

kwota umów / decyzji (zł)

 RAZEM 

Pomoc techniczna

  Oś 4 LEADER

W przypadku działania 113 - % wykorzystania środków po uwzględnieniu wartości z złożonych wniosków oraz % wykorzystania środków po uwzględnieniu wartości zakontraktowanych  decyzjami został wyliczony na podstawie prognoz ARiMR do września 2014 r.

w przypadku działań 113, 142, 214 oraz 221/223 dane dot. zrealizowanych płatności odnoszą się do zobowiązań z lat 2004-2006 oraz z lat 2007 - 2013

liczba umów / 
decyzji

Nazwa działaniaKod 
działania

Limit środków dla działań
na lata 2007-2013 w PLN****

Złożone wnioski Zrealizowane płatności

wykorzystanie limitu środków 
EFRROW po zrealizowanych 

płatnościach***
wnioskowana kwota (zł)

wykorzystanie limitu 
ogółem po uwzględnieniu 
wniosków odrzuconych i 

wycofanych

w tym:

w tym:

wykorzystanie limitu 
ogółem na złożonych 

wnioskach

w tym:

  Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich 
         i różnicowanie gospodarki wiejskiej

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

  Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

liczba wypłacona kwota (zł)

  Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

wykorzystanie limitu 
ogółem na zawartych 
umowach / wydanych 

decyzjach

Wnioski odrzucone/ wycofane

liczba wnioskowana kwota 
(zł)

Zawarte umowy / wydane decyzje (czynne)

szacunkowe limity finansowe zostały przeliczone wg kursu 3,9880 (kurs EBC z przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych)

Realizacja PROW 20072013 Informacja syntetyczna z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013  Dane narastające według stanu na 06.05.2011 r.



35

publiczne ogółem środki EFRROW 

29 892 120 794,71 22 482 906 012,51 172 500 22 071 307 130,15 113,72% 101 799 9 000 818 995,18 70,04% 11 818 539 255,64 39,34%

111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie 159 520 000,00 119 640 000,00 321 244 566 295,51 153,31% 52 46 817 942,52 29,35% 1 741 977,00 1,09%

112 Ułatwianie startu młodym rolnikom 1 661 768 475,49 1 246 326 356,62 21 321 1 407 725 000,00 84,71% 3 075 188 000 000,00 73,40% 17 272 1 146 675 000,00 69,00% 669 300 000,00 40,75%
    - Nabór 2008 6 495 324 750 000,00 1 437 71 850 000,00 5 058 252 900 000,00
    - Nabór 2009 1 209 61 700 000,00 268 13 400 000,00 941 48 300 000,00
    - Nabór 2010 12 899 967 425 000,00 1 370 102 750 000,00 11 273 845 475 000,00
    - Nabór 2011 718 53 850 000,00 0 0,00 0 0,00

113 Renty strukturalne* 10 096 829 186,15 7 572 622 126,18 28 528 30 680 966,62 93,57% 7 439 93,57% 18 324 22 349 253,81 93,57%** 4 332 230 053,93 43,29%
    - Kampania 2007 8 884 7 840 340,13 1 838 6 694 8 276 982,89 552 439 783,53
    - Kampania 2008 8 181 8 091 874,49 955 6 986 8 702 736,92
    - Kampania 2010 11 463 14 748 752,00 4 646 4 644 5 369 534,00
    - zobowiązania za okres 2004-2006 3 779 790 270,40

114 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów 470 550 855,77 352 913 141,83 21 139 93 369 350,00 19,84% 4 941 22 923 250,00 14,97% 15 597 67 552 600,00 14,36% 10 458 798,92 2,23%
Korzystanie z usług doradczych - (kampania 2009) 8 140 28 796 550,00 2 486 8 868 450,00 5 651 19 915 050,00
Korzystanie z usług doradczych - (kampania 2010) 9 599 47 875 050,00 2 177 12 561 050,00 7 387 35 149 950,00
Korzystanie z usług doradczych - (kampania 2011) 3 400 16 697 750,00 278 1 493 750,00 2 559 12 487 600,00

121 Modernizacja gospodarstw rolnych 7 494 619 174,01 5 662 321 605,26 77 911 11 150 325 391,23 148,78% 8 380 1 162 209 262,67 133,27% 34 524 4 762 770 978,35 63,55% 3 747 390 389,57 48,82%
    - Nabór 2007 18 372 2 278 477 913,99 3 977 450 862 498,02 14 392 1 827 238 423,37
    - Nabór 2009 24 863 3 707 603 875,27 4 268 689 612 310,85 20 132 2 935 532 554,98
    - Nabór 2011 34 676 5 164 243 601,97 135 21 734 453,80 0 0,00

123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 3 720 248 472,25 2 790 186 354,18 2 614 6 889 543 578,96 185,19% 845 2 368 487 378,11 121,53% 1 023 1 632 263 938,81 43,88% 698 665 257,22 18,71%

   - Nabór 2008 818 1 631 536 714,11 314 653 277 514,20 503 828 131 840,33
   - Nabór 2009 807 1 902 297 255,36 337 976 405 573,74 447 714 093 743,38
   - Nabór 2010 989 3 355 709 609,49 194 738 804 290,17 73 90 038 355,10

125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i 
dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

2 542 320 546,51 1 929 191 814,86 398 1 788 007 244,71 70,33% 294 1 077 919 655,84 42,40% 72 007 265,78 2,80%

126
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku 
wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań 
zapobiegawczych

398 800 000,00 299 100 000,00 3 053 219 999 586,63 55,17% 610 43 239 280,54 44,32% 991 65 358 044,42 16,39% 1 426 629,19 0,36%

   - Nabór 2010 2 544 179 176 926,11 606 43 021 875,54 990 65 218 994,42
   - Nabór 2011 509 40 822 660,52 4 217 405,00 1 139 050,00

132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 319 035 124,79 239 276 343,63 16 664 90 442 630,00 28,35% 3 084 15 963 240,00 23,35% 13 192 71 079 250,00 22,28% 3 606 135,65 1,13%
133 Działania informacyjne i promocyjne 119 640 796,04 89 730 597,03 8 46 494 924,32 38,86% 3 294 013,00 0,25% 168 964,84 0,14%

141 Wspieranie gospodarstw niskotowarowych - zobowiązania z lat 2004-2006 2 349 957 009,06 1 762 467 809,16 90,98% 90,98% 90,98% 2 109 812 038,64 89,79%

142 Grupy producentów rolnych 558 831 154,62 419 129 863,75 543 110 152 162,17 85,68% 5 85,68% 527 107 738 318,43 85,68% 171 731 744,90 30,21%
      - zobowiązania za okres 2007-2013 543 110 152 162,17 5 527 107 738 318,43 126 652 233,53
      - zobowiązania za okres 2004-2006 45 079 511,37

21 352 896 692,53 17 086 748 675,22 3 771 253 4 851 535 213,91 72,16% 3 307 394 9 384 954 208,07 64,42% 9 333 531 261,65 43,91%

211/212 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o 
niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

9 682 798 571,75 7 746 239 046,11 3 346 275 69,93% 39 696 69,93% 2 944 917 5 402 605 374,53 56,18% 5 385 304 508,82 55,96%

 - Kampania 2007 756 344 18 159 737 734 1 345 217 611,26
 - Kampania 2008 755 658 10 214 744 588 1 361 451 650,49
 - Kampania 2009 751 203 8 399 741 865 1 359 394 866,20
 - Kampania 2010 734 487 2 924 720 730 1 336 541 246,58
 - Kampania 2011 348 583 0 0 0,00

214 Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) 9 235 010 573,46 7 392 439 593,18 413 804 4 106 920 026,60 78,41% 7 763 54 455 996,42 78,41% 355 841 3 609 525 687,31 78,41% 3 582 408 423,33 38,72%
Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) - (nowe) 159 339 1 593 116 429,62 3 069 24 933 248,58 119 467 1 216 859 613,26 1 200 128 736,88

 - zobowiązania za okres 2004-2006 254 465 2 513 803 596,98 4 694 29 522 747,84 236 374 2 392 666 074,05 2 382 279 686,45

221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 2 036 289 867,27 1 629 031 891,90 10 898 228 423 199,91 43,24% 2 767 47 694 614,95 43,24% 6 536 141 879 724,23 43,24% 365 242 348,50 18,40%

Zalesianie gruntów rolnych - (nowe) 9 715 219 890 062,16 1 992 41 220 388,82 5 772 136 249 758,03 178 119 522,68
Zalesianie gruntów innych niż rolne - (nowe) 1 183 8 533 137,75 315 2 115 788,05 764 5 629 966,20
 - zobowiązania za okres 2004-2006 460 4 358 438,08 187 122 825,82

226 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy 
oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych

398 797 680,04 319 038 144,03 276 516 191 987,40 129,44% 76 154 417 490,30 90,72% 100 230 943 422,00 57,91% 575 981,00 0,15%

   - Nabór 2009 169 368 668 892,30 67 137 187 791,30 100 230 943 422,00
   - Nabór 2010 107 147 523 095,10 9 17 229 699,00 0 0,00

13 963 595 293,04 10 514 594 585,82 41 446 16 392 939 999,91 117,40% ( w tym 
EFRROW 101,13%)

16 511 7 831 448 924,72 56,08% (w tym 
EFRROW 49,01%)

1 724 451 560,66 11,34%

311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 1 384 494 658,29 1 038 370 993,67 16 705 1 430 044 091,96 103,29% 4 481 361 279 024,44 77,20% 7 156 613 708 323,50 44,33% 287 122 599,59 20,38%
   - Nabór 2008 4 050 331 309 319,62 2 016 161 846 997,62 2 034 169 462 322,00
   - Nabór 2009 3 838 306 833 528,33 1 514 119 763 023,83 2 313 186 082 865,50
   - Nabór 2010 8 817 791 901 244,01 951 79 669 002,99 2 809 258 163 136,00

312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 4 082 056 274,53 3 061 542 205,90 15 523 2 866 065 347,31 70,21% 5 192 946 817 046,72 47,02% 3 280 533 637 667,83 13,07% 165 681 243,27 4,05%
   - Nabór 2009 4 983 803 305 978,55 2 686 452 368 276,72 2 259 342 957 472,33
   - Nabór 2010 10 540 2 062 759 368,76 2 506 494 448 770,00 1 021 190 680 195,50

321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 6 146 391 940,05 4 651 660 635,38 2 808 8 318 930 276,22 135,35% (w tym 
EFRROW 111,47%)

2 032 4 808 054 161,42 78,23% (w tym 
EFRROW 66,47%)

596 062 916,79 8,53%

13/322/32 Odnowa i rozwój wsi 2 350 652 420,18 1 763 020 750,88 6 410 3 777 900 284,42 160,72% ( w tym 
EFRROW 126,26%)

4 043 1 876 048 771,97 79,81% (w tym 
EFRROW 68,13%)

675 584 801,01 26,11%

3 141 070 923,88 2 512 529 332,34 18 310 1 876 702 199,31 59,75% 6 500 1 013 963 894,71 32,28% 154 584 844,31 4,36%
413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 2 474 358 948,66 1 979 501 703,84 17 069 1 334 024 127,67 53,91% 5 499 593 919 099,80 24,00% 52 394 860,97 1,90%
421 Wdrażanie projektów współpracy 59 820 046,79 47 855 779,30 223 8 635 419,33 14,44% 81 2 367 130,79 3,96% 79 503,35 0,08%

431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i 
aktywizacja

606 891 928,43 485 171 849,21 1 018 534 042 652,31 88,00% 920 417 677 664,12 68,82% 102 110 479,99 14,81%

1 063 371 262,20 797 528 446,65 784 277 363 094,32 26,08% 83 53 917 543,32 21,01% 508 146 439 079,00 13,77% 53 525 503,34 5,02%

69 413 054 966,35 53 394 307 052,54 4 004 293 45 469 847 637,60 97,89% ( w tym 
EFRROW  93,74%)

3 432 712 27 377 625 101,68 62,93% ( w tym 
EFRROW 61,30%)

23 084 632 425,60 33,14%

*
**

*** wykorzystanie limitu środków EFRROW według zapotrzebowań ARiMR 
****

Prezentowane kwoty przedstawiają prognozowane wysokości miesięcznych płatności, zaś liczba decyzji w ramach działania 113 „Renty strukturalne” różni się od liczby zleceń płatności ze względu na: zgon beneficjentów, upływ terminów wypłat w związku z osiągnięciem przez beneficjentów wieku 65 lat, przyznanie renty rodzinnej bądź emerytury w kwocie wyższej od renty strukturalnej oraz ze względu na przejęcie renty po zmarłym beneficjencie. 

W przypadku działań 141,142,214 oraz 221/223 % wykorzystania środków po uwzględnieniu wartości z złożonych wniosków, % wykorzystania limitu ogółem po uwzględnieniu wniosków odrzuconych i wycofanych oraz % wykorzystania środków po uwzględnieniu wartości zakontraktowanych  decyzjami został wyliczony na podstawie prognoz ARiMR do końca 2015 r.

kwota umów / decyzji (zł)

 RAZEM 

Pomoc techniczna

  Oś 4 LEADER

W przypadku działania 113 - % wykorzystania środków po uwzględnieniu wartości z złożonych wniosków oraz % wykorzystania środków po uwzględnieniu wartości zakontraktowanych  decyzjami został wyliczony na podstawie prognoz ARiMR do września 2014 r.

w przypadku działań 113, 142, 214 oraz 221/223 dane dot. zrealizowanych płatności odnoszą się do zobowiązań z lat 2004-2006 oraz z lat 2007 - 2013

liczba umów / 
decyzji

Nazwa działaniaKod 
działania

Limit środków dla działań
na lata 2007-2013 w PLN****

Złożone wnioski Zrealizowane płatności

wykorzystanie limitu środków 
EFRROW po zrealizowanych 

płatnościach***
wnioskowana kwota (zł)

wykorzystanie limitu 
ogółem po uwzględnieniu 
wniosków odrzuconych i 

wycofanych

w tym:

w tym:

wykorzystanie limitu 
ogółem na złożonych 

wnioskach

w tym:

  Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich 
         i różnicowanie gospodarki wiejskiej

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

  Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

liczba wypłacona kwota (zł)

  Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

wykorzystanie limitu 
ogółem na zawartych 
umowach / wydanych 

decyzjach

Wnioski odrzucone/ wycofane

liczba wnioskowana kwota 
(zł)

Zawarte umowy / wydane decyzje (czynne)

szacunkowe limity finansowe zostały przeliczone wg kursu 3,9880 (kurs EBC z przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych)

Realizacja PROW 20072013 Informacja syntetyczna z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013  Dane narastające według stanu na 06.05.2011 r.
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