
Mądrze zagospodarować te środki

    Dynamiczny  rozwój  gospodarczy  naszego  kraju  w mijającym  dziesięcioleciu  nie  wszystkim 
grupom  ludności  i obszarom  przyniósł  jednakowe  profity.  Wystąpiły  i nawet  pogłębiają  się 
dotkliwe  dysproporcje  rozwojowe  między  wielkimi  aglomeracjami  miejskimi  a resztą  kraju, 
zwłaszcza miasteczkami i obszarami wiejskimi. Także między prężnymi regionami (mazowieckim, 
śląskim, wrocławskim, gdańskim, poznańskim) a terenami o przewadze rolnictwa, wykazującymi 
się najniższymi dochodami na mieszkańca, najwyższym wskaźnikiem bezrobocia  itp.,  takimi  jak 
Podlasie, Rzeszowszczyzna, Warmia i Mazury, Pomorze Zachodnie.

    Wymienione  dysproporcje  rozwojowe  i kontrasty  dochodowe  ludności  są  zjawiskiem 
niekorzystnym ekonomicznie i na dłuższą metę niebezpieczne społecznie. Polityka państwa musi 
dostrzegać  te  problemy  i podejmować  wysiłki  dla  ich  rozwiązywania.  Rząd  Jerzego  Buzka, 
podobnie  zresztą  jak  i poprzednie  ekipy  rządzące,  docenia  wagę  tych  problemów  i podejmuje 
rozliczne działania zaradcze. 

Podciągnąć wieś

    Szczególną  uwagę  rząd  koncentruje  na  poprawie  sytuacji  dochodowej  rolników  i aktywacji 
obszarów wiejskich. Takie są cele zarówno działań doraźnych (interwencja na rynku skupu i cen, 
kredyty  preferencyjne,  pomoc  suszowa)  ,  jak  i rozwiązań  ustawowych  (np.  dopłaty  do  paliw 
rolniczych, wspieranie grup producenckich) oraz przyjętych programów strategicznych.

    Najważniejszymi  spośród  nich  są  "Średniookresowa  strategia  rozwoju  rolnictwa  i obszarów 
wiejskich",  przyjęta  przez  Radę  Ministrów  w kwietniu  1998  r.,  "Spójna  polityka  strukturalna 
rozwoju obszarów wiejskich na lata 20002006" przyjęta

    w  lipcu  1999  r.,  "Narodowy  Program  Przygotowania  do  Członkostwa  w Unii  Europejskiej" 
przyjęty  w maju  1999  r.  (  w dokumencie  tym  szeroko  zostały  ujęte  potrzeby  wsi  i rolnictwa). 
Wreszcie  wymieńmy  opracowany  wspólnie  w rolniczymi  związkami  zawodowymi  "Pakt  dla 
rolnictwa  i obszarów  wiejskich"  przyjęty  przez  Radę  Ministrów  latem  br.  To  są  dokumenty 
planistyczne  o  znaczeniu  strategicznym.  Wyznaczają  kierunki,  cele  oraz  metody  i środki 
prowadzące do ich realizacji. Na ich wymierne efekty, na wyraźną poprawę sytuacji trzeba czasu 
 kilku, a czasami kilkunastu lat. 

Czas na konkretne działania

    Próbą przełożenia tych strategicznych zamiarów na praktyczne działania tu i teraz jest rządowy 
Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW), którego realizacja już się rozpoczęła.

    Zacznijmy  od  sprecyzowania  określenia  "obszary  wiejskie",  terytorialnego  zasięgu  oraz 
czasowego  i finansowego  aspektu  tego  programu.  Obszary  wiejskie"  to  ponad  93  procent 
powierzchni  Polski.  Żyje  na  nich  i w nich    w prawie  43  tysiącach  wsi  i 14  tysiącach  kolonii   
przeszło  38  procent  ludności  naszego  kraju.  Większość  w ponad  14  milionów  rodaków 
mieszkających  na wsi  jest  związana  w rolnictwem,  ale  tylko  2  miliony  utrzymują  się  wyłącznie 
w produkcji rolnej. Pozostali mieszkańcy wsi czerpią w rolnictwa tylko część środków utrzymania, 
mają  dochody  ze  źródeł  pozarolniczych bądź  pozostają  bez  żadnych.  Liczba  zarejestrowanych 
bezrobotnych  na  wsi  waha  się  w granicach  1,5  mln,  do  tego  dochodzi  kilkaset  tysięcy  tzw. 
ukrytego bezrobocia.

    Dodajmy  do  tego  spodziewany  w najbliższych  latach  dopływ  setek  tysięcy  młodych  rąk  do 
pracy  na  wsi  oraz  konieczność  odejścia  w rolnictwa  setek  tysięcy  właścicieli  najmniejszych 

Około 1,5 mld zł na rozwój obszarów wiejskich



gospodarstw. Szacuje się, że w ciągu kilku lat trzeba stworzyć dla samych mieszkańców wsi co 
najmniej 2 miliony miejsc pracy. Wiadomo, że nie znajdą oni tylu miejsc pracy w miastach. Stąd 
prosty  wniosek,  że  dla  wolnych  rąk  trzeba  oferować  prace  właśnie  na  wsi  czy  szeroko 
rozumianych  obszarach  wiejskich.  Z  reguły  poza  samym  rolnictwem.  I  to  właśnie  zakłada 
długookresowa strategia i to ma na bieżąco realizować wspomniany PAOW.

    Program  ten  w aspekcie  finansowym  bazuje  na  wynoszącej  120  mln  dolarów  pożyczce 
rządowej w banku Światowego oraz na środkach krajowych (z budżetu państwa, samorządowych 
i innych).  Łącznie  wynosi  to  równowartość  co  najmniej  1,4  mld  złotych  (wg  obecnego  kursu 
dolara). Są to więc znaczne środki, zważywszy, że jest to zasilenie dodatkowe poza normalnymi 
nakładami na rolnictwo w budżetu państwa.

    Te  pieniądze  są  już  praktycznie  do  wzięcia.  Umowa  kredytowa  między  rządem  RP 
a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) została podpisana 25 lipca 
2000  r.  Strona  polska  wypełniła  warunki  wstępne  postawione  przez  BŚ  i pieniądze  zostały 
postawione  do  naszej  dyspozycji  w końcu  września  br.  Można  oczekiwać,  że  pierwsze  środki 
w owych 120 mln USD kredytu wpłyną do Polski jeszcze w tym roku. Środki krajowe na program 
są w części już uruchomione. Nadszedł czas na ich racjonalne zagospodarowanie. Nie będę się 
tu  szerzej  rozwodził  nad  procedurami  administracyjnymi  i przygotowaniami  organizacyjnymi. 
Wspomnę  tylko,  że  agendy  rządowe,  a także  władze  samorządowe  województw  i instytucje 
finansowe  wykonały  kawał  żmudnej  roboty  przygotowawczej  dla  uruchomienia  "Programu 
Aktywizacji Obszarów Wiejskich".

    Po pierwsze został powołany przez premiera organ zarządzający całym programem  Krajowy 
Komitet  Sterujący.  Przewodniczącym  KKS  jest  minister  rolnictwa  Artur  Balazs,  a w  jego  skład 
wchodzą  ministrowie:  gospodarki,  finansów,  edukacji,  pracy,  spraw  wewnętrznych,  dwóch 
marszałków województw oraz moja skromna osoba sekretarza stanu w Kancelarii Premiera.

    Jak więc widać,  jest  to gremium na najwyższym szczeblu, wyposażone w duże kompetencje. 
Komitetowi  udziela  merytorycznego  i technicznego  wsparcia  specjalnie  powołany  zespół 
(Jednostka Koordynacji Programu) w Ministerstwie Rolnictwa.

    Odbyło  się  już  seminarium  dla  ludzi  zajmujących  się  wdrażaniem  programu,  szkolenia  dla 
przedstawicieli  wojewódzkich,  podpisane  zostały  porozumienia  między  ministrami,  w 
poszczególnych  resortach  powołano  zespoły  wdrożeniowe.  We  wszystkich  województwach 
powołano  Regionalne  Komitety  Sterujące,  te  zaś  utworzyły  biura  wdrożeniowe  (Biuro 
Wdrożeniowe regionu mazowieckiego mieści się w Urzędzie Marszałkowskim 03472 Warszawa 
ul.Brechta 3, p.Krystyna Wasilewska, tel. (o22) 6189176, fax (o22) 6188207). 

Jak i na co te pieniądze

    Realizacja całego "Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich" przewidziana jest na okres 4 lat. 
Większość środków (te pochodzące w pożyczki BŚ) ma być wykorzystania na następujące cele: 
* rozwój infrastruktury na wsi (47,7%) 
* program przekwalifikowań(18,9%) 
* edukacja (11,1%) 
* małe kredyty (10,4%)

    Reszta pójdzie na wyposażenie i usprawnienie administracji, obsługę programu itp.

    Najważniejsza  jest  poprawa  i rozbudowa  infrastruktury  technicznej  i społecznej  na  terenach 
wiejskich.  Bo  od  tego  zależy  aktywizacja  gospodarcza,  rozwój  przedsiębiorczości,  nowe 
inwestycje, nowe miejsca pracy, poprawa warunków życia ludności.

    Będą więc pieniądze na  takie przedsięwzięcia,  jak: budowa  (rozbudowa) sieci wodociągowo 
kanalizacyjnej,  na  oczyszczalnie  ścieków  i utylizację  odpadów,  na  ważniejsze  w danej  gminie 
drogi, na sieć telefoniczną, usprawnienie komunikacji itp.



    Umiejętność przekwalifikowania się, nauczenie się nowych rzeczy, pomysł na własną firmę to 
ważne atuty w znalezieniu pracy czy sposobu na życie. Właśnie tego typu inicjatywy mogą liczyć 
na skuteczne wsparcie finansowe PAOW.

    Na  podobna  pomoc  mogą  liczyć  szkoły  czy  samorządy  zakupujące  np.  komputery, 
organizujące szkolenie nauczycieli itp.

    Dla  indywidualnych  osób  tworzących  małe  przedsiębiorstwa,  rozpoczynających 
w gospodarstwach  usługową  czy  inną  dodatkową  działalność  (np.  agroturystykę)  będą 
udostępnione niewielkie kredyty. Będzie  to  równowartość 5  tys. USD ze spłata na  trzy  lata. Ci, 
którzy już coś robią, mogą otrzymać bezzwrotną dotację w wysokości 3,6 tys. zł.

    W  ogóle  podstawowym  warunkiem  uszczknięcia  coś  ze  środków  PAOW  jest  dobry  pomysł, 
przygotowanie  biznesplanu,  no  i stukanie  do  właściwych  drzwi.  Niezbędne  informacje  w tych 
sprawach  można  uzyskać  w urzędach  gminnych  czy  miejskich,  w wojewódzkich  biurach 
wdrożeniowych,  w agendach  Agencji  Restrukturyzacji  i Modernizacji  Rolnictwa,  w izbach 
rolniczych. Czas na działanie, pieniądze są lub będą. 

Mirosław Koźlakiewicz 
Sekretarz stanu w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów


