
Wspólna polityka rolna jest realizowana we wszystkich państwach członkowskich UE i finansowana z budżetu UE. Wspiera ona unijny sektor 
rolno-spożywczy, jeden z głównych sektorów gospodarki, który zapewnia około 44 mln miejsc pracy. W 2016 r. przeznaczono około 61 mld 
euro (ok. 38 proc. budżetu UE) na wsparcie dla rolników na potrzeby produkcji żywności w sposób zrównoważony, a jednocześnie promowanie 
wzrostu gospodarczego na obszarach wiejskich i ożywienia tych obszarów. Wspólna polityka rolna wspiera również w całej UE praktyki rolnicze 
przyjazne dla środowiska i klimatu, a także zachęca do zdrowego stylu życia.

Wspólna polityka rolna zapewnia stabilne zaopatrzenie w żywność 
produkowaną w sposób zrównoważony po przystępnych cenach dla ponad  
446 mln konsumentów w UE. Wspomaga również tworzenie miejsc pracy 
i wzrost gospodarczy na obszarach wiejskich.

Co robi UE?
Wspólna polityka rolna zapewnia wsparcie 
dzięki następującym środkom:

 ● płatności bezpośrednie, które zwięk-
szają dochody rolników. Rolnictwo może 
być ryzykowną i kosztowną działalnością. 
Warunki pogodowe i sytuacja na rynku 
rolnym są często nieprzewidywalne 
i mogą negatywnie wpływać na produk-
cję i dochody gospodarstw rolnych. Jest 
to niekorzystne dla rolników, a także dla 
konsumentów, ponieważ może nega-
tywnie odbijać się na łańcu-
chu dostaw żywności. Znaczną 
część budżetu UE na rolnictwo  
(72 proc.) przeznacza się na płat-
ności bezpośrednie dla rolników, 
pod warunkiem że przestrzegają 
oni rygorystycznych przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa 
żywności, ochrony środowiska 
oraz zdrowia i dobrostanu zwie-
rząt. Do korzyści dla środowiska 
i klimatu należą ochrona gleb 
i różnorodności biologicznej oraz 
utrzymanie trwałych użytków 

zielonych, które są bardzo skutecznym 
środkiem wiązania dwutlenku węgla, 
pomagającym ograniczyć globalne ocie-
plenie. Płatności bezpośrednie to forma 
zapłaty dla rolników za dostarczanie 
dóbr publicznych, które przynoszą korzy-
ści całemu społeczeństwu, a za które nie 
płaci rynek,

 ● interwencje na rynku mające na celu 
zaradzenie trudnym sytuacjom, takim 
jak: nagły spadek popytu spowodowany 

obawą przed zagrożeniem dla zdrowia, 
spadek cen spowodowany tymczasową 
nadwyżką podaży lub wpływ nieprze-
widzianych wydarzeń geopolitycznych 
oraz programy rozwoju obszarów wiej-
skich (współfinansowane przez państwa 
członkowskie), które promują innowacje 
i konkurencyjność, aby obszary wiejskie 
stawały się atrakcyjnymi miejscami do 
życia i pracy. Obejmuje to modernizację 
gospodarstw rolnych i wsparcie dla mło-
dych rolników, a także produkcję żywno-
ści tradycyjnej i ekologicznej,

 ●  odtwarzanie ekosystemów 
zależnych od rolnictwa i leśnic-
twa oraz promowanie efektyw-
nego gospodarowania zasobami 
i przechodzenia na gospodarkę 
niskoemisyjną i odporną na 
zmianę klimatu to również ważne 
priorytety, na które przeznacza 
się 51,7 proc. (około 51 mld euro) 
całkowitego budżetu na roz-
wój obszarów wiejskich na lata 
2014–2020.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/info/topics/agriculture_pl
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Jak skontaktować się
z UE?

Inne zestawienia 
informacji należące 
do serii publikacji „Co 
robi Unia Europejska?”

Na pytania na temat Unii Europejskiej 
odpowie serwis Europe Direct: 
00 800 6 7 8 9 10 11, 
http://europedirect.europa.eu 

To zestawienie informacji jest częścią 
publikacji pt. „Unia Europejska: czym 
jest i czym się zajmuje”. Interaktywna 
wersja tej publikacji, zawierająca linki 
do treści w internecie, jest dostępna 
w formatach PDF i HTML na stronie:  
https://op.europa.eu/webpub/com/ 
eu-what-it-is/pl/
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ONLINE
Informacje o Unii Europejskiej są dostępne we wszystkich językach urzędowych 
UE w portalu Europa: https://europa.eu/european-union/index_pl

OSOBIŚCIE
W całej Europie znajdują się setki lokalnych ośrodków informacji UE.

Adres najbliższego ośrodka można znaleźć na stronie:  
https://europa.eu/european-union/contact_pl

TELEFONICZNIE LUB DROGĄ MAILOWĄ
Europe Direct to serwis informacyjny, który udziela odpowiedzi na pytania na 
temat Unii Europejskiej.

Można się z nim skontaktować: 

 ●  pod bezpłatnym numerem telefonu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektórzy 
 operatorzy telefonii komórkowych mogą pobierać opłaty za te połączenia), 

 ●  albo spoza Unii Europejskiej za pośrednictwem płatnej infolinii:  
00 32 2 299 9696,

 ●  lub drogą mailową, korzystając ze strony internetowej  
https://europa.eu/european-union/contact_pl

POCZYTAJ O EUROPIE
Od publikacji na temat Europy dzieli Państwa tylko jedno kliknięcie; są one 
dostępne na stronie internetowej księgarni UE:  
https://op.europa.eu/pl/publications

PRZEDSTAWICIELSTWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Komisja Europejska ma biura (przedstawicielstwa) we wszystkich państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/
contact/local-offices-eu-member-countries_pl

BIURA KONTAKTOWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Parlament Europejski ma biuro informacyjne w każdym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/ 
stay-informed/liaison-offices-in-your-country

DELEGATURY UNII EUROPEJSKIEJ
Unia Europejska ma również delegatury w pozostałych częściach świata:  
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_pl
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