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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy Chró-
ścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dzień dobry państwu.
Otwieram posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jest to już nasze piąte posiedzenie.
Pragnę przywitać na dzisiejszym posiedzeniu pana min-

istra rolnictwa Marka Sawickiego – witam, Panie Ministrze 
– a także osoby mu towarzyszące, które zechciały przybyć 
z panem ministrem.

Jest również pani radca generalny…
Tak, dobrze mówię?
(Radca Generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Zofia Krzyżanowska: Tak.)
…Zofia Krzyżanowska.
Witam również osoby towarzyszące, witam przedstawicieli 

organizacji, związków zawodowych, witam panie i panów sen-
atorów, a także gości przybyłych na dzisiejsze posiedzenie.

Mamy dzisiaj dosyć dużo punktów.
W pierwszym z nich jest informacja ministra rolnictwa 

i rozwoju wsi dotycząca planowanych zamierzeń resortu – 
w obecnej kadencji, jak rozumiem.

Jest to pierwsze spotkanie pana ministra z nami 
i będziemy chcieli go wysłuchać.

Następne osiem punktów dotyczy informacji ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie harmonogramu prac nad 
pakietem projektów rozporządzeń – nie będę ich wszystkich 
wymieniał, państwo mają je przed sobą, one są w drukach.

Jest jeden dodatkowy punkt, chodzi o przygotow-
anie projektu uchwały w sprawie wezwania rządu RP do 
aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych 
i niedyskryminujących zasad podziału środków na 
dopłaty bezpośrednie dla rolników między państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej.

Rozumiem, że pani sekretarz rozdaje teraz materiały 
zawierające ten senacki projekt.

Będę chciał, żebyśmy po omówieniu wszystkich 
dziewięciu punktów przeprowadzili w punkcie dziesiątym 
dyskusję i, jeśli taka będzie wola naszej komisji, przyjęli 
ten projekt.

To tyle, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego 

i wysłuchania informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi 
dotyczącej planowanych zamierzeń resortu.

Proszę, Panie Ministrze.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Marek Sawicki:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Rozpoczął się rok 2012, miejmy nadzieję, że dla rolnic-

twa – przynajmniej pod względem warunków pogodowych 
i klimatycznych – będzie to lepszy rok niż rok 2011.

Jeśli chodzi o prace, którymi będzie zajmował się resort, 
to, poza bieżącym administrowaniem i nadzorowaniem 
spraw związanych z obsługą rolnictwa, będziemy także 
podejmowali aktywne działania w kilku obszarach.

Pierwszym, niewątpliwie dla nas najważniejszym – 
i to z punktu widzenia rolnictwa na co najmniej najbliższe 
dwadzieścia lat – jest reforma wspólnej polityki rolnej. To 
niewątpliwie, i na forum krajowym, i na forum europejskim, 
międzynarodowym, będzie naszym głównym priorytetem.

Drugą ważną sprawą, którą nadzorujemy z racji działów, 
jakimi zajmuje się resort rolnictwa, jest reforma wspólnej 
polityki rybackiej.

Ponadto – to tak już ze spraw krajowych – ważną 
kwestią będzie debata publiczna i przygotowanie rozwiązań 
prawnych w zakresie podatku dochodowego w rolnictwie, 
i, co za tym idzie, również propozycji reformy ubezpieczeń 
emerytalno-rentowych i ubezpieczeń zdrowotnych, opartej 
na systemie liczenia dochodowości w rolnictwie i związanej 
z systemem podatku dochodowego.

Kolejna ważna sprawa – realizowana od kilku lat bez 
powodzenia czy z małym powodzeniem – to upowszechni-
anie ubezpieczeń upraw i zwierząt. Jest nadzieja, że w nowej 
perspektywie finansowej bardziej zaangażowane w te sprawy 
będą także środki unijne w ramach wspólnej polityki rolnej, 
a także że oprócz ubezpieczeń upraw i zwierząt od zdarzeń 
losowych i klimatycznych będzie pewna możliwość ubez-
pieczenia ich również od zdarzeń rynkowych. Zanim jednak 
ta druga ewentualność będzie miała miejsce, chcemy w resor-
cie rolnictwa przygotować propozycję powołania funduszu 
gwarancyjnego dla rolników. Chodzi o to, żeby rolnicy mogli 
odzyskiwać pieniądze za sprzedane produkty w przypadku, 
kiedy firmy upadają, ogłaszają bankructwo, a oni nie otrzy-
mali należnej zapłaty w umownych terminach.

Chcę także poinformować Wysoką Komisję o tym, że 
jednym z ważnych elementów już rozpoczętych prac jest 
przygotowanie narodowego planu odbudowy melioracji 
i retencji wodnej, bo w tym obszarze w Polsce są ogromne 
kilkudziesięcioletnie zaniedbania. Na ten problem różnego 
rodzaju odtworzeń i remontów nakłada się, jakby w kon-
trze, problem ochrony środowiska. Tak więc w ramach 
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Rzeczywiście, liczymy na to, że skuteczność w tej ka-
dencji będzie większa niż w poprzedniej, bo poprzednio 
dużo sobie obiecywaliśmy, ale niestety nie udało się wielu 
rzeczy zrealizować. Chcielibyśmy też, żeby to był har-
monogram rozłożony w czasie, żeby to nie było tak, że do 
tego łączenia doprowadzimy dopiero za trzy lata. Myślę, że 
nadszedł czas szybkich i skutecznych działań, chodzi o to, 
żeby rzeczywiście nie czekać tak długo jak dotychczas.

Otwieram dyskusję.
Proszę, kto chciałby zabrać głos?
Pan senator Grzegorz Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Przewodniczący! Panie Ministrze! Wysoka 

Komisjo!
Chciałbym zwrócić uwagę państwa na jedną rzecz, choć 

może nie bardzo poważną. Mianowicie chodzi mi właśnie 
o inspekcje. Składałem do pana ministra oświadczenie, na 
które jeszcze nie mam odpowiedzi, a nie mam jej dlatego, 
że oczywiście jeszcze nie upłynął czas na odpowiedź, to nie 
jest w tym momencie zarzut. Chciałbym zwrócić uwagę na 
pewną patologię, która występuje praktycznie we wszyst-
kich inspekcjach, a chodzi mi o zwykłe stosowanie prawa, 
a przede wszystkim stosowanie części ogólnej kodeksu 
wykroczeń.

Wszyscy inspektorzy, zarówno ochrony roślin, jak i we-
terynarii, a także inni, którzy kontrolują rolników, twierdzą, 
że część ogólna kodeksu wykroczeń w ogóle ich nie 
obowiązuje. Na przykład jeżeli jest w przepisie określona 
grzywna, chociażby z zakresu ochrony roślin, to inspek-
torzy twierdzą, że ta grzywna musi być nałożona, że nie 
może być zastąpiona, powiedzmy, karą wychowawczą. Jest 
to bardzo duży problem, zwłaszcza jeżeli chodzi o inspekcję 
ochrony roślin i Inspekcję Weterynaryjną. Poza tym nikt 
nie bada, czy… Żeby było wykroczenie, oczywiście musi 
wystąpić szkodliwość społeczna, a na przykład nikt nie 
sprawdza, czy jest szkodliwość społeczna, zapisana właśnie 
w art. 1 kodeksu wykroczeń. Czy w związku z tym nie 
należałoby podjąć szybkich działań w celu wyedukowania 
prawnego wszelkich inspekcji? Z tego, co się orientuję, to 
jest to w inspekcjach plaga. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.
(Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki: Po 

każdym pytaniu?)
Chyba że pan minister woli odpowiadać od razu na 

więcej pytań niż jedno.
Proszę, kto chciałby zabrać głos?

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Marek Sawicki:
To jest głos ocenny, a każdy ma prawo do takiej czy in-

nej oceny funkcjonowania. Kiedy będziemy pracowali nad 
nową inspekcją, kiedy będzie wymagało to także jakiegoś 
dodatkowego ustawowego uregulowania, wtedy oczywiście 

tworzenia tego narodowego programu będziemy musieli 
te wszystkie problemy rozstrzygnąć i wziąć pod uwagę 
to, żeby, zmieniając gospodarowanie zasobami wodnymi, 
rzeczywiście poprawić też warunki mikroklimatyczne 
produkcji rolniczej w Polsce.

Oczywiście jak zawsze troską ministerstwa rolnictwa 
będzie dbałość o promocję artykułów rolno-żywnościowych, 
nie tylko na rynku krajowym, ale i na rynkach zewnętrznych. 
Chcę poinformować Wysoką Komisję o tym, że w tym roku 
nieco większy akcent położymy na promocję żywności 
ekologicznej. Chcemy pokazać, że polskie rolnictwo to 
nie tylko segment żywności ekologicznej certyfikowanej, 
ale że oprócz tej żywności certyfikowanej mamy także 
wysokiej jakości artykuły, wysokiej jakości produkty. 
Wydaje mi się, że w najbliższych latach upowszechnienie 
tej informacji, większa liczba gospodarstw zajmujących się 
produkcją żywności ekologicznej oraz ułatwienia w zakre-
sie certyfikacji powinny zwiększyć szanse wielu polskich 
gospodarstw na rozwój. Takie są ogólne plany na najbliższy 
rok. Jeszcze raz podkreślam, że niezależnie od ogólnych 
planów kwestie bieżącego funkcjonowania Agencji Rynku 
Rolnego, agencji restrukturyzacji i inspekcji również będą 
przedmiotem ciągłego nadzoru i zarządzania.

Jeszcze dwie sprawy mi uciekły, dobrze, że sobie 
o nich przypomniałem. Mianowicie podjęliśmy także prace 
w zakresie łączenia Agencji Rynku Rolnego z Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – tak, żebyśmy 
w nowej perspektywie finansowej, w nowych warunkach 
budżetowych rolnictwa od roku 2014, mieli jedną jednostkę, 
jedną agencję zajmującą się płatnościami w rolnictwie. Tak 
więc wracamy do prac nad utworzeniem jednej agencji 
bezpieczeństwa żywności czy weterynarii i bezpieczeństwa 
żywności, możemy ją różnie nazwać. Jej nazwa może 
być długa i wyszukana, godząca wszystkich, a może być 
i krótka – na przykład: inspekcja żywności – taka też jest 
do przyjęcia. Myślę, że każdy będzie chciał swoje racje 
zawrzeć już w samej nazwie, ale przecież nie o nazwę 
chodzi, tylko o istotę funkcjonowania inspekcji.

W ramach wspólnej polityki rolnej mamy dzisiaj 
bardzo dużo obowiązków kontrolnych, które na dodatek 
rozproszone są między wieloma instytucjami. I dochodzi 
do przypadków, że jedne gospodarstwa są kontrolowane 
wielokrotnie, a inne w ogóle. I żeby nie powielać kon-
troli w określonych gospodarstwach, jeszcze raz spróbuję 
zmierzyć się z wyzwaniem, którego przez dwie kadencje 
nam się nie udało, że tak powiem, podjąć – mam na myśli 
utworzenie jednej inspekcji bezpieczeństwa żywności. 
Wtedy być może i przedsiębiorcy, i rolnicy mieliby łatwiej, 
bo tych kontroli byłoby mniej, a ich przejrzystość, w mojej 
ocenie, byłaby większa. To tyle o planach ogólnych.

Jeśli do tej części są pytania, jest potrzeba dyskusji, to 
jestem do dyspozycji, a jeśli nie ma pytań, to oczywiście 
jesteśmy gotowi do prezentacji drugiego punktu.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan minister sam powiedział, że będzie się starał, żeby 

inicjatywy, które już trwają dwie kadencje, zrealizować. 
Chciałem o to zapytać, ale widzę, że pan mnie uprzedził.
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i niektórzy rolnicy w ogóle nie mogli z nich skorzystać, 
a w innych województwach były one głównie przeznacza-
ne na maszyny rolnicze, ciągniki i na sprzęt pomocniczy 
w gospodarstwie. To było najłatwiejsze i najprostsze.

Czy w jakiś sposób poprawiło to efektywność gospo-
darstw i ich dochodowość? Oceniam to średnio, bo można 
powiedzieć, że dało to rolnikowi jedynie pewien komfort, 
teraz może on pracować w lepszych warunkach. Te ciągniki 
i starsze modele nie spalają dużo, ale jeśli dojdzie do tego 
jeszcze serwisowanie czy pojawią się jakieś problemy, to 
naprawdę będą to duże koszty. Dochodziły tu jeszcze kredy-
ty pomostowe, wyżej oprocentowane niż zwykłe, a rolnicy 
nierzadko musieli te kredyty zaciągać, żeby w ogóle mogli 
skorzystać z dopłat.

Jeśli chodzi o środki na duże czy małe inwestycje 
związane z produkcją, to w agencjach były ogromne prob-
lemy z ich uzyskaniem. Mam tu na myśli inwestycje takie 
jak rozbudowa chlewni, kurników czy zakup specjalisty-
cznego sprzętu. Wiemy, jak to wyglądało, dla niektórych 
rolników przez dwa czy trzy lata to było nie do przejścia, 
a wielu rezygnowało ze składania tych wniosków dlat-
ego, że z doświadczeń osób, które wcześniej chciały taką 
produkcję rozwijać, wynikało, że ta procedura jest nie do 
przejścia. Lepiej było więc kupić maszynę, a najłatwiej 
ciągnik, kombajn – prosty wniosek i przedstawienie fak-
tury do rozliczenia. Nie wiem, czy powinniśmy iść w tym 
kierunku, dlatego że głównie chodzi o to, żeby jednak 
odbywała się produkcja, a te środki nierzadko szły tylko 
na zakup sprzętu i maszyn. Też ja prywatnie oceniam to 
różnie, bo niektórych rolników naprawdę nie było stać na 
te nowe maszyny, ale jednak był ogólny trend, że trzeba 
kupować – sąsiad kupił, to ja też kupuję.

Dlatego chcielibyśmy, żeby pan minister może 
przedstawił nam, jak to wszystko widzi, jak przez te 
najbliższe cztery lata ma to się rozwijać, jakie są pla-
ny, jakie są projekty. Tak naprawdę w rolnictwie mamy 
ogromne pole do popisu, to jest olbrzymia gałąź naszej 
gospodarki. Taki przykład… Powołujemy się zawsze na 
przykłady, mówimy, że Niemcy mają nawet 2% dochodu 
z rolnictwa, z hodowli koni – tam wszystko jest ustawione, 
wszystko jest zaprogramowane, funkcjonuje, przynosi 
dochody, tam w ogóle jest jakiś plan. A u nas? U nas 
jest tak jak wcześniej, pan minister tego nie mówił, ale 
wiceministrowie mówili: prawie wszędzie mamy wolny 
rynek, za dużo trzody chlewnej, ale wolny rynek się usta-
bilizuje. Ale przecież nie ma wolnego rynku, bo mamy 
wspólną politykę rolną, tak więc tak do końca to nie jest 
wolny rynek.

Dlatego chciałbym, aby może pan minister chociaż 
pokrótce nam to przedstawił. Jeśli jeszcze kiedyś nas by 
pan tutaj odwiedził, to może wtedy dokładnie, szczegółowo 
przedstawiłyby nam to – powiedziały jak to wygląda, jak to 
ma naprawdę funkcjonować – poszczególne departamenty. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Może następny kolega, który prosił o głos. Proszę, Panie 

Senatorze.

warto będzie się nad tym zastanowić. Myślę, że jeśli chodzi 
o edukację, to tam, tak jak w innych jednostkach, są ludzie 
lepiej przygotowani, wykonujący swoją pracę lepiej, i są 
ludzie, którzy wykonują pracę gorzej. Gdybym miał konk-
retny przykład, jakiś przypadek, to z pewnością łatwiej 
dyskutowałoby mi się na ten temat.

Myślę, że będziemy mogli się do tego problemu 
bardziej szczegółowo odnieść w odpowiedzi na zapytanie, 
które pan senator złożył. Samo bowiem stwierdzenie, że 
inspektorzy są słabo wyedukowani i nie stosują kodeksu 
wykroczeń, jest ocenne. Ja oczywiście je przyjmuję i na 
spotkaniu z kierownictwem będę zwracał głównym inspek-
torom na to uwagę. Tyle mogę dzisiaj tutaj powiedzieć. Jest 
jednak szczegółowe zapytanie, będzie więc szczegółowa 
odpowiedź.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Przemysław Błaszczyk.

Senator Przemysław Błaszczyk:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Panie Ministrze, cieszy nas, że pan minister zaszczycił 

nas swoją obecnością. W tamtej kadencji też mogliśmy 
zobaczyć pana ministra na jednym z pierwszych posiedzeń, 
a chciałbym, aby takie spotkania odbywały się cyklicznie, 
przynajmniej raz w roku. Tak więc gdyby pan minister 
zaszczycał nas swoją obecnością chociaż raz w roku … 
W tamtej kadencji gościliśmy pana ministra tylko jeden 
raz, na początku kadencji, przedstawił pan wtedy ogólne 
założenia na cztery lata, a potem widzieliśmy tylko panów 
wiceministrów. To jest pierwsza uwaga.

Druga uwaga dotyczy troszeczkę… Może nie mamy 
zbyt wiele czasu, bo dzisiaj porządek obrad jest dość ob-
szerny, ale skoro pan minister już do nas przybył, to może 
przedstawiłby nam pan jakąś ogólną wizję zagadnień 
związanych z rolnictwem, z produkcją rolną, z hodowlą, 
z podziałem środków w pierwszym i w drugim filarze. Jak 
to będzie funkcjonowało w tej nowej perspektywie?

Jak wiemy, w zakresie produkcji rolnej założenia Unii 
Europejskiej w pewnym momencie były takie, że pszenica 
miała nie być droższa niż 100 euro. Wiemy, jak to wygląda 
teraz, i może dzięki Bogu, że jest tak, jak jest, że jednak 
zdarzały się te klęski, bo gdyby miała się utrzymać taka 
cena przy naszych dopłatach i przy środkach, jakie mamy, 
to tak naprawdę w Polsce rolnictwa już by nie było.

Wiemy też, jak wyglądają kwestie hodowlane, jak 
nawet niedawna i obecna sytuacja w drobiarstwie. Co do 
produkcji jaj konsumpcyjnych, to wiemy, jak to zostało 
zmienione, wiemy, że tak naprawdę nie było żadnego 
wsparcia dla hodowców, jeśli chodzi o dobrostan. Wiemy 
też, jak to wygląda w przypadku trzody chlewnej – dzi-
siaj tak naprawdę nie ma już stad zarodowych, loch pol-
skich, wszystko sprowadzamy z zagranicy. Wiemy też, 
jak funkcjonuje drugi filar, jak te inwestycje były prow-
adzone. Tak naprawdę rolnicy korzystali z tego, chociaż 
też w ograniczonym stopniu, bo w jednych wojewódz-
twach te pieniądze, te środki bardzo szybko się skończyły 
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du windykowani – bo są już windykowani – czy też może 
pan minister ma zamiar zmienić swoje stanowisko w tym 
zakresie? Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Pan Zbigniew Obrocki prosił o głos.
Proszę.

Zastępca Przewodniczącego NSZZ 
Rolników Indywidualnych „Solidarność” 
Zbigniew Obrocki:
Zbigniew Obrocki, „Solidarność” rolnicza.
Panie Ministrze, mam pewne pytanie. W związku z tym, 

że zaczęła obowiązywać nowa ustawa o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, rolnicy mają 
duże nadzieje wobec tej obiecanej im ziemi, powiedzmy, 
tych 30% wyłączeń. Została też rozwiązana niejako 
społeczna kontrola nad agencją, bo rada nadzorcza była 
jedynym ciałem, które w jakiś sposób sprawowało kontrolę. 
Jak pan przewiduje, czym zostanie ona zastąpiona? Pytam 
o to, ponieważ my, jako związek, mamy bardzo dużo skarg 
od rolników, których obecnie nie mamy gdzie kierować. 
Nie wiemy też, jak ten problem rozwiązać.

Druga sprawa. Kiedyś sprzedaż ziemi powyżej 100 ha 
opiniowały izba rolnicza i rada nadzorcza, no i było kilka ta-
kich sytuacji, kiedy przetargi po prostu zostały wstrzymane, 
ponieważ były różnego rodzaju nieprawidłowości. Jak to 
będzie wyglądało teraz, czy izba rolnicza nadal będzie 
opiniowała sprzedaż ziemi powyżej 100 ha, co z tymi 
wnioskami będzie się działo, kto je będzie rozpatrywał? 
Czy przewiduje pan możliwość powstania jakiejś społecznej 
kontroli, czy to bezpośrednio w regionalnych dyrekcjach 
Agencji Nieruchomości Rolnych, czy to na szczeblu cen-
tralnym? Do kogo ci rolnicy mają się ze swoimi problemami 
zwracać? Jak będą w przyszłości rozwiązywane te przetargi 
na 30% ziemi, czy będzie ona dzielona na mniejsze działki, 
czy będzie rozdysponowywana w dużych areałach?

Pytam o to, bo jest nowa ustawa, a nie ma rozporządzeń, 
które wyraźnie objaśnią rolnikom, w jaki sposób będą 
mogli przystępować do przetargów na 30% areału, areału 
wyłączonego z dużych powierzchni. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Jeszcze raz pan senator Jackowski.
(Senator Ireneusz Niewiarowski: Mam propozycję 

w kwestii dzisiejszego procedowania, ale proszę bardzo…)

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Mam jeszcze pytanie dotyczące ubezpieczeń zdrowot-

nych, nad którymi w tej chwili pracuje rząd. Z tego, co 
zrozumiałem – ale może zrozumiałem błędnie – jest propozy-
cja, aby w gospodarstwach o powierzchni powyżej 6 ha pr-
zeliczeniowych była to złotówka od osoby w rodzinie.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Panie Ministrze, mam następujące pytanie, może trochę 

szczegółowe. W moim okręgu wyborczym, w gminie 
Czerwińsk, jest sporo producentów owoców miękkich. 
Moje pytanie dotyczy jednej kwestii. Mianowicie ci pro-
ducenci obawiają się, czy przypadkiem nie nastąpi jakieś 
zaostrzenie polityki wizowej w stosunku do siły roboczej… 
to znaczy w stosunku do obywateli Ukrainy, którzy na tych 
plantacjach pracują. Nie dlatego, że taka jest wola rolników, 
tylko po prostu polscy obywatele nie bardzo chcą podjąć 
taką pracę sezonową. W związku z tym jest tam poważna 
obawa, czy nie będzie w tym zakresie jakichś zmian. I czy 
pan minister… Ja wiem, że te zagadnienia nie podlegają 
ściśle panu ministrowi, ale chciałbym wiedzieć, czy re-
sort rolnictwa w jakiś sposób monitoruje tę sprawę, czy 
analizuje udział obcej siły roboczej w polskim rolnictwie. 
Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję panu senatorowi Jackowskiemu.
Czy ktoś z państwa senatorów lub zaproszonych gości 

chciałby zabrać głos? Kolega, jeszcze raz.
Proszę, pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Przewodniczący! Panie Ministrze! Wysoka 

Komisjo!
Jeżeli chodzi o pytanie, które wcześniej zadałem, to 

możemy je tutaj uszczegółowić, po prostu podając ilość kar 
wychowawczych w stosunku do ilości kar grzywny. Wtedy 
łatwo będzie ocenić, czy faktycznie tak jest.

Druga sprawa. Chodzi mi o tego młodego rol-
nika. Wielokrotnie zwracałem się do pana ministra, 
również ostatnio, z następującą kwestią. Mianowicie 
chodzi mi o porównanie wykształcenia rolnika, który 
ukończył liceum zawodowe – a więc zrobił program 
szkoły średniej ogólnokształcącej i program zasadniczy 
szkoły zawodowej – i rolnika, który ukończył liceum 
ogólnokształcące, a później zasadniczą szkołę rolniczą, 
czy też, w odwrotnej kolejności: najpierw zasadniczą 
szkołę rolniczą, a później liceum. Mówię o tym, bo 
według Ministerstwa Edukacji Narodowej te rodza-
je wykształcenia – które są identyczne – nie są takie 
same. Pan minister upiera się, że ukończenie liceum 
zawodowego, którego program jest wymieniony, daje 
wykształcenie średnie rolnicze, a jeżeli ktoś ukończył 
szkołę średnią i zasadniczą szkołę zawodową – obojętnie, 
w jakiej kolejności – nie ma wykształcenia średniego rol-
niczego. Dlaczego dwa identyczne rodzaje wykształcenia 
– podkreślam: identyczne – są traktowane jako różne? 
Dlaczego rolnik, który ukończył liceum zawodowe, 
spełnia warunki średniego wykształcenia, rolnik zaś, 
który ukończył liceum ogólnokształcące i zasadniczą 
szkołę rolniczą, nie spełnia tych warunków?

Czy w roku bieżącym pan minister w dalszym ciągu 
będzie się przy tym upierał? I czy rolnicy będą z tego powo-
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Zastępca Przewodniczącego 
Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa 
„Solidarność Wiejska” Tadeusz Kościuk:
Reprezentuję pana Wierzbickiego, „Solidarność 

Wiejską”.
Panie Ministrze, poddajemy pod rozwagę planowanie 

przestrzenne, a właściwie planowanie i urządzanie na teren-
ach wiejskich. Myślę, że jest to w ogóle pięta achillesowa 
planowania przestrzennego nie tylko na wsi, bo problem 
rozlewania się miast na tereny przyległe pozostaje w zasa-
dzie bez kontroli, a tutaj chodzi też o sprawy związane 
z lokalizacją różnych inwestycji, ze sprawą szalenie ważną 
dla terenów wiejskich. Wiem, że w gestii pana ministra są 
dwie agencje, które w zupełności mogą monitorować te 
sprawy od strony finansowej i organizacyjnej.

Są też i inne rzeczy. Przede wszystkim jest cały zespół 
spraw, które wiążą się z planowaniem przestrzennym, jak 
chociażby regulacja ksiąg wieczystych w gospodarstwach 
rolnych. W naszej ocenie te działania trzeba wykonać, 
trzeba to uzupełnić. Nie chcę już przedłużać, przytaczając 
przykłady olsztyńskie i inne, ale my też widzimy prob-
lem związany z likwidacją wieczystego użytkowania. 
Kiedy ono wchodziło do rolnictwa, to było to trochę takie 
oszukiwanie społeczeństwa, że wieczyste użytkowanie 
stanowi jakiś element własności. Ten element własności 
już niedługo, bo w 2045 r. przestanie działać, różne księgi 
wieczyste zostaną wydobyte z różnych urzędów i trzeba 
się do tego przygotować. Myślę, że byłaby na to okazja, 
aby zrobić to na etapie planowania przestrzennego terenów 
wiejskich.

Dlatego poddajemy pod rozwagę pana ministra, czy nie 
warto byłoby tym zagadnieniom poświęcić więcej, że tak 
powiem, resortowych czynności. To tyle. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Pan Stefan Szańkowski, proszę.

Prezes Rady Krajowej NSZZ 
Rolników Indywidualnych „Solidarność” 
Stefan Szańkowski:
Stefan Szańkowski, RI „Solidarność”.
Panie Ministrze, mam dwa pytania co do tych planów. 

Pierwsze dotyczy funduszu gwarancyjnego, o którego 
powstanie zresztą postuluje i pan senator, i „Solidarność”: 
na jakim etapie są przygotowania do powołania tego fun-
duszu i czy będą na to środki? Proszę o przybliżenie tej 
sprawy.

Druga rzecz dotyczy prac, które obejmuje program 
odbudowy melioracji i retencji. Zmienia się klimat, i to 
tak, że na wielu obszarach, które niedawno były zale-
wane, zaczyna brakować wody, ta sytuacja powtarza się 
od wielu lat. Zarządy melioracji niejako należą do zadań 
własnych marszałków, dlatego chciałbym usłyszeć – 
jeśli to jest możliwe – o co w tej sprawie ministerstwo 
będzie postulowało i jak będzie wyglądała ta współpraca 
z samorządami wojewódzkimi.

Czy należy to rozumieć w ten sposób – a tak rozumie 
to część osób – że ta złotówka będzie przypadała na 
każdego członka w rodzinie, z wyłączeniem młodzieży 
uczącej się? Gdyby miał płacić każdy, byłaby to jawna 
niesprawiedliwość, ponieważ pracownik zatrudniony na 
podstawie umowy o pracę, czy to na wsi, czy w mieście, 
jeżeli sam pracuje i jest głową rodziny, to płaci jedną 
składkę i cała rodzina jest ubezpieczona. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Pan senator, proszę.

Senator Ireneusz Niewiarowski:
Panie Przewodniczący, mam pewną propozycję co do 

dzisiejszego procedowania. Wchodzimy bowiem w bard-
zo szczegółowe pytania, ale może poprzestańmy na tym 
dzisiaj, bo dojdziemy do tego, że będzie sto pytań i sto 
odpowiedzi pana ministra.

W związku z tym, że pan minister planuje dłuższy pobyt 
na posiedzeniu naszej komisji, czy nie byłoby możliwe zre-
alizowanie najpierw zaplanowanych punktów – od drugiego 
do któregoś – a na końcu byłyby pytania już szczegółowe 
czy też szerokie, różne. Mianowicie koledzy senatorowie 
nie tyle odnoszą się do propozycji pana ministra, do zapow-
iedzi prac ministerstwa, ile zadają pytania szczegółowe. 
One często są ciekawe i też chętnie usłyszałbym na nie 
odpowiedź – jednak czy nie zakłóci nam to posiedzenia?

Jeżeli pan minister będzie u nas przez dwie czy trzy 
godziny, to może moglibyśmy zrealizować porządek, a na 
koniec porozmawiać o wszystkim.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, kolega zgłosił techniczną uwagę.
Mam pytanie do pana ministra: ile czasu może nam 

pan poświęcić? Bo umawialiśmy się wstępnie, bodajże, 
na dwie godziny.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Marek Sawicki:
Ze względu na tęsknotę, jaką za spotkaniami z min-

istrem wykazuje pan senator Błaszczak, jestem skłonny 
pozostać dzisiaj tutaj najdłużej do 24.00, ale nawet jeśli 
się to przedłuży poza godzinę 24.00, to też może tak być, 
proszę bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Rozumiem, że wniosek kolegi, żebyśmy jeszcze na 

końcu wrócili do różnych pytań, na które pan minister 
będzie odpowiadać, jest zasadny.

Proszę więc teraz o pytania dotyczące punktu porządku 
obrad, a punkt ten dotyczy planu, zamierzeń resortu w tej 
kadencji.

Proszę, kolega prosił o głos.
Proszę się przedstawić.
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też ramy wspólnej polityki rolnej, bo od samego początku 
jej funkcjonowania trzoda chlewna nie była objęta żadnymi 
regulacjami, żadnym wsparciem. I kiedy wchodziliśmy do 
Unii Europejskiej, negocjując nasze warunki członkostwa, 
to na rynku produkcji drobiu udało się uzyskać pewne 
minimalne wsparcie inwestycyjne, natomiast nie udało 
się uzyskać nic, żadnej zgody, na to, żebyśmy finansowali 
hodowlę trzody chlewnej.

I pewnie dlatego nasi rolnicy zajmujący się innymi 
kierunkami produkcji dokonali inwestycji, dokonali moder-
nizacji, sprawili, że to rolnictwo jest dzisiaj rzeczywiście 
bardzo konkurencyjne w stosunku do naszych konkurentów 
wewnątrz Wspólnoty. No a trzoda pozostała w tyle. I tutaj 
trzeba będzie wspólnie nad tym się zastanowić. Z pewnością 
jakimś rozwiązaniem jest produkcja w systemach jakości 
wyższej niż standardowa europejska, bo to rozwiązanie 
daje również możliwości uzyskania wyższych cen. Jednak 
wtedy znów trzeba pomyśleć o konsumencie, o tym, kogo 
będzie na tę wyższą jakość stać. Tak więc jest tu wiele 
rzeczy do omówienia.

Chcę także powiedzieć, że jeśli chodzi o wspólną 
politykę rolną – oczywiście każdy ma własną jej ocenę 
– to my jesteśmy praktycznie w końcówce programow-
ania wydawania tych środków unijnych. I gdybyśmy 
dzisiaj planowali kolejną perspektywę, to wiele błędów 
popełnionych przy tamtej trzeba będzie poprawić. Pan sena-
tor mówi o trudnościach inwestycyjnych w wykorzystaniu 
środków PROW, a już przecież sam fakt tego, jaka była 
perspektywa finansowa, to, jaką kwotę można było uzyskać 
na gospodarstwo – do 300 tysięcy zł – jednoznacznie 
ukierunkowywało te środki. Wiadomo było, że nie pójdą 
one na inwestycje o charakterze trwałych budowli, tylko 
pójdą na inwestycje typu maszyny i urządzenia. Dzisiaj 
za 300 tysięcy zł plus jakieś swoje środki tak naprawdę 
niemożliwe jest wybudowanie nowoczesnego budynku 
inwentarskiego, my zdajemy sobie z tego sprawę. Czyli 
z tych środków były realizowane jakieś rozbudowy, jakieś 
drobne modernizacje, z pewnością nie były przeznaczane 
na cykl inwestycyjny.

Zresztą warto też sobie przypomnieć, że ten duch stag-
nacji w rolnictwie jest nadal, on jest w tych propozycjach 
Komisji Europejskiej, które za chwilę będziemy omawiali. 
Przecież Komisja Europejska, tworząc wspólną politykę 
rolna, jasno sugerowała, przede wszystkim młodym 
państwom członkowskim: nie dostaniecie pieniędzy na 
rozwój, nie dostaniecie pieniędzy na inwestycje. Czyli: 
dostaniecie pieniądze na poprawienie jakości, na poprawie-
nie efektywności, ale nie na inwestycje, nie na rozwój. I my 
tak troszkę już o tym zapominamy. Tak więc teraz, planując 
i dyskutując o tym właśnie, ciągle zwracam uwagę na to, 
żebyśmy znów nie przywiązywali się tylko do jednego 
elementu. Zaraz do tego się odniosę.

Płatności bezpośrednie są ważne, ale nie najważniejsze 
we wspólnej polityce rolnej, możemy o tym dyskutować 
na różnych płaszczyznach. Prosiłbym, żebyście na własne 
potrzeby zrobili rachunki ekonomiczne gospodarstw 
o różnej wielkości, mam tu na myśli wysokości dopłat, 
różnice w wysokościach tych dopłat i znaczenie tych dopłat 
w rachunkach poszczególnych kategorii gospodarstw. 
Wtedy być może spojrzycie na to nieco inaczej. Bo poli-

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję panu Szańkowskiemu.
Czy są jeszcze pytania?
Pani Elżbieta Miziołek, proszę.

Zastępca Przewodniczącego NSZZ 
Rolników Indywidualnych „Solidarność” 
Elżbieta Miziołek:
Chciałabym zapytać pana ministra, na jakim etapie 

znajdują się przygotowania do zmiany sposobu naliczania 
podatku dochodowego przez rolników indywidualnych. 
Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytanie? Wyczerpaliśmy 

pytania.
Panie Ministrze, proszę o udzielenie odpowiedzi.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Marek Sawicki:
Wracając do pierwszego pytania, pana senatora 

Wojciechowskiego, powiem, Panie Senatorze, że marzy mi się 
taka sytuacja, w której rolnicy nie musieliby płacić kar i nie 
musieliby być upominani. Wiemy, że taka sytuacja byłaby 
idealna, ale wiemy też i to, że osiągnięcie stanu idealnego 
jest niemożliwe. W związku z tym, skoro istnieje zagrożenie 
bezpieczeństwa żywności, to – aby go uniknąć – określamy 
pewne warunki, a ktoś musi później to sprawdzać.

Oczywiście przyjmuję pańską sugestię, przeprowadz-
imy taką analizę. Być może ona nawet jest już zrobiona, 
a ja jej tylko nie znam, bo nie jestem w stanie wszystkiego 
na bieżąco mieć bezpośrednio w głowie i państwa o tym 
informować. Jeśli jednak jest pan tym zainteresowany, to 
oczywiście przedstawimy panu, jak wyglądają te proporcje. 
Mam nadzieję, że to pismo nie zostało jeszcze wysłane 
– spowoduję, żeby w odpowiedzi na pana pytanie była 
umieszczona i ta informacja.

Jeśli chodzi o pana senatora Błaszczaka, to powiem…
(Głos z sali: Błaszczyka.)
Błaszczyka, przepraszam. Przepraszam bardzo, starszy 

człowiek nie zawsze dosłyszy. Stąd ta pomyłka.
Panie Senatorze, oczywiście możemy rozpocząć 

dyskusję na temat kondycji polskiego rolnictwa, nie 
widzę tu problemu. Są dziedziny i kierunki produkcji, 
które rozwijają się szybciej, i są takie, które rozwijają się 
wolniej. Któreś posiedzenie komisji możemy poświęcić 
także sytuacji na rynku trzody chlewnej, mam jednak taką 
prośbę: nie sądźcie państwo, że rolnikom niemieckim czy 
holenderskim ich rządy wyznaczają wskaźniki opłacalności 
czy limity, ilości produkcyjne, bo poza dwoma rynkami 
limitowanymi, pozostałe już limitowane nie są. Myślę, 
że najwyższy czas, jeśli chodzi o rynek trzody chlewnej, 
żeby nasi rolnicy zaczęli jednak dyskutować z europejskimi 
producentami trzody chlewnej i żeby zaczęli zastanawiać 
się, gdzie pies jest pogrzebany. Pewnie winne tej sytuacji są 
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brakuje rozumnego podejścia do sprawy samego urzędnika, 
który, Panie Senatorze, przy podejmowaniu decyzji ma także 
jeszcze jeden wytrych: działanie sił wyższych, okoliczności 
nieujęte w prawie, nieprzewidziane. I on czasami może tak 
zakwalifikować, ale może zakwalifikować też inaczej.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Tam nie było sił 
wyższych.)

Jeśli nie było siły wyższej, to być może rzeczywiście 
rozgraniczenie tych kategorii wykształcenia w tym momen-
cie było prawnie uzasadnione. Musiałbym pochylić się 
nad konkretnym przypadkiem i zobaczyć, jak to wygląda. 
Ale też nie oczekujcie, że doprowadzimy do takiej oto sy-
tuacji, że w każdej spornej sprawie będzie można przyjść 
do ministra, bo on na wyczucie i, że tak powiem, na nos 
podejmie decyzję. Są określone ramy prawne i może zmie-
niajmy ich jeszcze. Dodatkowo informuję, że jeśli chodzi 
o wnioski w ramach działania „Młody rolnik”, to nabór 
się już zakończył, a rzekomo mieliśmy te środki słabo 
wykorzystywać.

Kwestia Agencji Nieruchomości Rolnych i sprzedaży 
ziemi. Nie wiem, skąd się to wzięło – ciągle nie mogę 
tego zrozumieć – że do sprzedaży, dla rolników będzie 
przeznaczona tylko ziemia, którą wyłączymy w ramach 
30%. Skądś wzięło się ogromne przyzwyczajenie do tych 
30%, a ja mówię: przecież wyłączenie 30% nie jest żadnym 
obowiązkiem. Żaden z dzierżawców nie musi godzić się 
na wyłączenie 30%, tak więc tylko ci się na nie zgodzą, 
którzy zechcą skorzystać z prawa pierwokupu i przed 
zakończeniem okresu dzierżawnego kupić grunt w ramach 
norm obszarowych. Jeśli rolnik nie zechce kupić, to nie 
wyłączy tych 30%.

Ważniejszą jednak sprawą niż te 30% jest doprowadze-
nie do sytuacji, w której nie będzie takich przetargów jak 
ostatnio w zachodniopomorskim, kiedy to dzierżawca, pow-
iadomiony o chęci sprzedaży przez agencję nieruchomości, 
nie przystępuje do przetargu, bo nie jest zainteresowany 
zakupem ziemi, ale jednocześnie wyraża zgodę na jej 
sprzedaż, po czym chętnie sprzedaje się tę ziemię innemu 
kupującemu, bo on chce kupić ponad 500 ha pod wiatraki. 
I ta akcja została teraz wstrzymana.

Po wejściu tej ustawy w życie chcę doprowadzić do 
faktycznego podziału sprzedawanych gruntów. Po zmianie 
prezesa nie będzie już możliwości przedstawienia takiej 
oferty, o której dzisiaj czytam w „Rzeczpospolitej” – to 
przykład znów z województwa zachodniopomorskiego – że 
będzie sprzedawana działka powyżej średniej powierzchni 
gospodarstwa w województwie. Jeśli będzie duże zapotrze-
bowanie, jeśli ocena izby rolniczej będzie taka, że trzeba 
zrobić działki mniejsze, to będziemy te działki wydzielali, 
aby rolnicy mogli je kupić. Jeśli bowiem pojawia się oferta 
sprzedaży 530 ha, to siłą rzeczy żaden z tych piętnasto- czy 
dwudziestohektarowców do takiego przetargu nie przystąpi. 
I to jest największym problemem i tutaj potrzebna zmiany 
mentalności samych urzędników agencyjnych. Między in-
nymi temu ma służyć zmiana prezesa, bo potem będziemy 
sprzedawać podzieloną ziemię w pierwszej kolejności na 
powiększenie gospodarstw chłopskich, nie będzie już 
przenoszenia dzierżawy na wielkoobszarowe gospodarst-
wa, często zakupione przez podstawionych ludzi. I tu jakoś 
prawnicy, i z prokuratury, i z innych jednostek, nie są zbyt 

tycznie jest to naprawdę świetny temat. To jest świetny 
temat i my także żyjemy nim na forum międzynarodowym 
i zawsze występujemy w roli tego pokrzywdzonego 
chłopca, który ma niższe dopłaty. No i jeszcze parę in-
nych państw nas w tym wspiera. I to jest śpiewka, która jest 
powtarzana przez wszystkich w każdym miejscu, wszędzie. 
Tak naprawdę wspólna polityka rolna to nie tylko dopłaty 
bezpośrednie i dlatego warto, żebyśmy o tym również 
pamiętali. Chcę powiedzieć, że jestem do dyspozycji, 
proszę bardzo. Jeśli chcemy analizować sytuację w rol-
nictwie w rozbiciu na poszczególne kierunki produkcji, to 
tak, zróbmy to. Jednak rzeczą jasną i oczywistą jest to, że 
to rolnicy podejmują decyzje inwestycyjne, a nie minister. 
Tak że nie moja w tym rola.

Jeśli chodzi o zbiór owoców miękkich i politykę wizową 
– choć dobrze, że pan senator zwrócił uwagę na to, że to nie 
jest mój obszar – to myślę, że generalnie jest to problem 
ogólnoeuropejski, w Europie bowiem trwa dyskusja na 
temat kosztów siły roboczej w rolnictwie. I kiedy Duńczycy 
i Holendrzy mówią mi, że u nas jest tańsza siła robocza niż 
u nich, to ja im zawsze tłumaczę, że ta tańsza siła robocza 
od nas już dawno wyjechała do nich, że ona u nich pracuje. 
Tak więc na pewno nie możemy się porównywać się pod 
względem kosztów siły roboczej. Nie spodziewam się, 
żebyśmy mieli wprowadzać jakieś obostrzenia w stosunku 
do naszych sąsiadów ze Wschodu, nie słyszałem też o tym, 
żeby Unia Europejska miała takie wprowadzać. Myślę, że 
w tym zakresie nie powinno się nic zmienić.

Jeśli chodzi o ubezpieczenia zdrowotne, to składka w tej 
własnej części, według propozycji zawartej w projekcie 
rządowym, będzie wynosiła 1 zł od hektara przeliczenio-
wego za każdy hektar powyżej 6 ha i będzie płacona od osoby 
posiadającej ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Tak więc 
jeśli są współmałżonkowie, to będzie składka razy dwa, jeśli 
jest jeszcze domownik, to dodatkowo składka za domownika, 
nie będzie jednak składki za dzieci czy studentów aktualnie 
studiujących, tak jak jest w systemie powszechnym.

Została tutaj poruszona też kwestia wykształcenia 
młodego rolnika. Powiem szczerze, że mogliśmy i tu, 
podobnie jak w przypadku rent strukturalnych, rozdać 
pieniądze wszystkim tym, którzy chcieli po nie sięgnąć; 
mogliśmy zrobić dobrze swoim rodzicom i sobie, i, udając, 
że jesteśmy rolnikami, wziąć najpierw 50 tysięcy zł, a potem 
75 tysięcy zł. Tylko że potem pojawia się większy prob-
lem. Mianowicie warto zrobić badanie, ilu tych młodych 
rolników po spełnieniu wymogu pozostawania w gospo-
darstwie przez trzy lata dawno już tych starych dziadków 
rzuciło i nie zajmuje się gospodarstwem. Warto zrobić 
również taką analizę.

Ten wymóg dotyczący wykształcenia to nie był mój 
pomysł, to jest pomysł wcześniejszy, też moich poprzed-
ników, zostały tu także przez Unię Europejską postawione 
pewne warunki. Ten wymóg miał między innymi sprawić, 
że tę premię będą brali ci, którzy, po pierwsze, chcą 
funkcjonować w tym gospodarstwie i dalej je prowadzić, 
a po drugie, są do tego przygotowani. Pan porównuje tutaj 
jeden i drugi rodzaj wykształcenia, a niewykluczone, że 
przy tak różnorodnym systemie edukacyjnym to porów-
nanie kierunków w jednej szkole i w drugiej szkole tylko 
ze względu na ich nazwę jest trudne. Być może czasami 
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i w tej chwili przygotowujemy to w oparciu na założeniach 
podobnych do tych w funduszach promocji. Jest tak dlat-
ego że system bankowy, propozycje, jakie to środowisko 
składało, są dla funkcjonowania tego funduszu zbyt kosz-
towne. Dzisiaj też rolnicy mogą taką akredytywę funduszu 
założyć w banku, do tego nie potrzeba, żebyśmy tworzyli 
jakikolwiek inny fundusz.

Jeśli chodzi o plan odbudowy melioracji i retencji wod-
nej, to też nie jest to program łatwy, jednak chcemy go 
przygotować tak, aby jego realizację można było rozpocząć 
w roku 2014 z użyciem środków polityki spójności i wspól-
nej polityki rolnej. Kwestia retencji nie jest sprawą tylko 
i wyłącznie rolnictwa, tak więc nie mogę tego realizować 
czy przygotowywać w ramach programu rolnego.

Jeśli chodzi o podatek dochodowy, to jesteśmy na etapie 
tworzenia jego założeń. Kiedy będą już wstępne założenia 
– a mam zamiar przygotować je do końca stycznia – to 
zostaną one poddane szerokiej konsultacji społecznej, dopi-
ero później będą rozwijane. Ogólna zasada przyjęta we 
współpracy z Ministerstwem Finansów jest taka, że podatek 
dochodowy w rolnictwie ma być, po pierwsze, neutralny dla 
budżetu; po drugie, mają być w nim elementy aktywizacji 
zawodowej i wzrostu gospodarczego, a po trzecie, ma on 
być prosty w użyciu. On ma być zdecydowanie prostszy 
niż ten dziś obowiązujący we wszelkich dziedzinach gos-
podarczych. Takie są najogólniejsze założenia. Z pewnością 
zmiany nie będą dotyczyły gospodarstw małych, one na-
dal będą płacić podatek rolny – jest rzeczą wtórną, czy 
będziemy go nazywać rolnym, czy dochodowym rolnym. 
Tak więc nie będą w to wchodziły gospodarstwa małe. 
Dla gospodarstw średnich będą przewidziane różne formy 
prowadzenia ewidencji dochodowości, do wyboru. Zgodnie 
z zasadą dziś obowiązującą chociażby dla działów spec-
jalnych, dla gospodarstw osiągających roczne dochody 
powyżej 1 miliona 200 tysięcy euro, będzie obowiązek 
prowadzenia pełnej rachunkowości, pełnej księgowości.

Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o te pytania, które w tej 
części obrad padły.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Rozumiem, że jeśli będą jeszcze pytania, to poprosimy 

o ich zadanie – biorąc pod uwagę wcześniejsze potwi-
erdzenie pana ministra, że pan minister zostaje do końca 
– w końcowej części naszego spotkania.

W związku z tym przechodzimy do punktu drugiego.
W punkcie drugim mamy akty legislacyjne.
Prosiłbym pana ministra o przedstawienie informacji 

ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat harmonogramu 
prac nad pakietem projektów rozporządzeń. Później prze-
jdziemy już do konkretnych pakietów.

Proszę bardzo.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Marek Sawicki:
Drodzy Państwo, najpierw, jeszcze zanim przedstawię 

harmonogram, zrobię krótkie wprowadzenie, żebyśmy 
wiedzieli, w jakim miejscu jesteśmy.

aktywni w sprawdzaniu, ilu tak zwanych podstawionych 
kupuje ziemię na bliżej nieokreślone cele. Myślę, że w tym 
zakresie potrzebna jest większa współpraca.

I chcę powiedzieć, że nie jest potrzebna rada, która 
pobiera apanaże, a tak naprawdę ma niewiele do pow-
iedzenia. W każdym oddziale będę powoływał zespoły 
doradcze, składające się z przedstawicieli izb, z przedsta-
wicieli organizacji rolniczych, po to, żebyście uczestniczyli 
w procesie przygotowania przetargu, żeby to organizacje 
rolnicze decydowały o tym, jak podzielić gospodarstwo 
i jak przeprowadzić przetarg. W pierwszej kolejności będzie 
przetarg ograniczony, dla rolników na powiększenie gos-
podarstw, a dopiero potem, jeśli nie znajdzie się naby-
wca, przetarg otwarty. I chcę także powiedzieć, że anali-
zujemy też to, czego nie wpisano do nowelizacji ustawy, 
że w przypadku, kiedy nie ma nabywców, czyli nie ma 
możliwości sprzedaży gruntów, będziemy przekazywali 
to samorządom, dlatego że nie ma żadnej potrzeby, żeby 
instytucja państwowa z siedzibą w Warszawie zajmowała 
się zarządzaniem tak wielkimi obszarami ziemi w Polsce.

Kwestia planowania przestrzennego. Powiem tak: 
samorządy terytorialne decydują o tym, czy na ich terenie 
rozwija się budownictwo mieszkaniowe, czy przeznaczają 
grunty pod działalność gospodarczą przemysłową, czy też 
pozostawiają je pod działalność rolniczą. W tej chwili jako 
minister mam duży problem, bo w wielu regionach Polski 
samorządy gminne wręcz masowo przesyłają wnioski od 
odrolnienie 100–300 ha, a zdarza się, że i 500 ha, mimo 
że mają jeszcze niezagospodarowane odrolnione grunty. 
One zgłaszają się z prośbami o odrolnienie, twierdząc, że 
już nie ma chętnych na użytkowanie rolnicze. Tak więc 
mimo wszystko zostawmy te decyzje samorządom, niech 
one o tym decydują.

Wydaje mi się, że – a co też wiąże się z tym pytaniem – 
ważniejsze jest uporządkowanie stanu własnościowego na 
wsi. Mieliśmy próbę tego w późnym socjalizmie w latach 
1974–1976 i myślę, że trzeba jednak do tego tematu wrócić. 
W wielu przypadkach bowiem działki nie mają właścicieli, 
w wielu przypadkach też, jeśli chce się realizować inwestycje, 
nie można znaleźć współwłaścicieli, bo są rozproszeni po całym 
świecie. Tak więc trzeba, jeśli nie ma chętnych do współudziału, 
podjąć próbę uwłaszczenia się tych użytkowników lub niech 
udowodnią sądownie, że taki współudział mają. To będzie 
zadanie dla geodetów. Zresztą przy tym zagospodarowanie 
przestrzenne w gminach to mały pryszcz, czyli środowisko 
geodezyjne znajdzie sobie robotę.

Kwestia użytkowania wieczystego. Użytkowanie 
wieczyste w rolnictwie ziemi rolniczej jest pomysłem oj-
czyzny socjalistycznej, to w normalnym prawie europejs-
kim w żadnym państwie – poza socjalistycznymi – się nie 
znajdowało.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
W mojej ocenie jest to chora, że tak powiem, anty-

prawna regulacja i jestem za tym, żebyśmy zastanowili 
się, w jaki sposób pozbyć się użytkowania wieczystego 
w rolnictwie. Ja nie mówię o pozostałych gruntach, bo tam, 
proszę bardzo, nie będę w to ingerować.

(Głos z sali: Tam też trzeba to zlikwidować.)
Kwestia funduszu gwarancyjnego. Były dwie opcje, 

opcja bankowa i opcja zbliżona do funduszy promocji 
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tylko niesprawiedliwy w odniesieniu do nowych i starych 
członków Wspólnoty – niektórzy nowi członkowie mają 
wcale nie mniejsze płatności od tych najsłabszych starych 
członków Wspólnoty – ale jest on dalece niesprawied-
liwy wewnątrz poszczególnych państw unijnych. I zwięk-
sza świadomość tego, że system płatności bezpośrednich 
jest niesprawiedliwy, zaczynają to dostrzegać rolnicy na 
przykład we Francji czy w Niemczech, oni także zaczynają 
porównywać wysokość swoich płatności. Tak więc zanim 
doprowadzimy do sytuacji, w której dokonamy rzeczy-
wistej reformy, czeka nas wielka robota.

Chcę powiedzieć, jaki w tej chwili jest stan. Komisarz 
przedstawił ten pakiet siedmiu propozycji, siedmiu 
projektów rozporządzeń dopiero 12 października. Nie 
czekaliśmy długo i już w październiku, 21–22 października, 
przeprowadziliśmy debatę na forum Rady Unii Europejskiej, 
a potem na kolejnych dwóch posiedzeniach Rady, listopa-
dowym i grudniowym. Pierwsze spotkanie poświęciliśmy 
na dyskusję dotyczącą płatności bezpośrednich, a drugie 
– na dyskusję dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich. 
Wszystkie te trzy debaty miały charakter, z jednej strony, 
prezentacji dokumentów przez Komisję, a z drugiej strony, 
przedstawienia wstępnych ocen ministrów.

Również na nieformalnym spotkaniu Rady Ministrów 
we Wrocławiu wyszedłem z inicjatywą, abyśmy równole-
gle, czyli oprócz organizowania tych naszych urzędowych 
rad, rozpoczęli otwartą europejską debatę na temat reformy 
wspólnej polityki rolnej. Zależy mi na tym, żeby ta dys-
kusja odbywała się z udziałem mediów i żeby nasze głosy 
z tych konferencji mogły przedostawać się do europejskiej 
opinii publicznej. Bo ani głosy z posiedzeń Parlamentu 
Europejskiego, ani głosy z posiedzeń Rady, jeśli mają one 
charakter tylko i wyłącznie posiedzeń tych ciał, praktycznie 
nie przedostają się do opinii publicznej. W momencie, kiedy 
odbywa się publiczna debata z udziałem parlamentu i osób 
z zewnątrz, wtedy zaczyna to funkcjonować nieco szer-
zej. Uczestniczyłem w wielu konferencjach europejskich 
i międzynarodowych, na których prezentowałem także tę 
naszą ocenę i te nasze stanowiska.

W obecnej chwili w ministerstwie rolnictwa przygo-
towujemy już konkretne oceny i propozycje dotyczące tych 
projektów rozporządzeń, i chcemy je jeszcze przed końcem 
stycznia zaproponować państwu do konsultacji. W lutym 
czy w marcu rozpocznie się już robocza debata w ramach 
tej reformy, dyskusja na temat konkretnych rozwiązań. 
Powiem państwu tyle, że jeśli chodzi o prezydencję duńską, 
to myślę, że w ramach posiedzeń Rady te tematy doty-
czące reformy będą wchodziły, przewidziane są spotkania 
zarówno grup formalnych, jak i nieformalnych. Wierzę, 
że uczestnicząc w tych spotkaniach, będziemy mogli 
przedstawić także nasze stanowisko. W mojej ocenie, pier-
wsze takie przybliżenie będzie możliwe nie wcześniej niż 
we wrześniu lub październiku tego roku. A finał debaty? 
Jeśli udałoby się nam zakończyć ją do Bożego Narodzenia, 
to byłby sukces. Jeśli jednak zakończymy ją pod koniec 
czerwca 2013 r., to też będzie dobrze. Byłoby gorzej, gdyby 
ta debata się przeciągnęła i gdybyśmy w ogóle do końca 
roku 2013 nie dokonali żadnych zmian w ramach wspólnej 
polityki rolnej i weszli w perspektywę 2014–2020 z nowym 
budżetem, ale ze starymi zasadami.

Otóż pakiet legislacyjny, który za chwilę państwu zapr-
ezentuje minister Krzyżanowska, jest propozycją Komisji 
Europejskiej dotyczącą reformy wspólnej polityki rol-
nej, jest propozycją urzędników, a nie propozycją państw 
członkowskich. Dalej, decyzje w sprawie ostatecznego 
kształtu tej reformy będą podejmowane w ramach Rady Unii 
Europejskiej i, równolegle, w Parlamencie Europejskim.

Wczoraj na konferencji bardzo mocno zaapelowałem 
do organizacji rolniczych, do instytutów, do środowisk 
naukowych o to, aby tej matrycy przedstawionej przez 
Komisję Europejską nie traktować jako dokumentu, który 
ma obowiązywać. Chodzi tutaj o to, aby pochylić się nad 
tym, popracować i do każdego z tych dokumentów, do 
każdej z tych propozycji zgłosić swoje własne rozwiązania, 
swoje własne propozycje.

I chcę wyraźnie powiedzieć, że smuci mnie opinia 
wygłaszana od czasu do czasu przez polityków opozycji, 
którzy twierdzą, że reforma wspólnej polityki rolnej już się 
dokonała, że nie będzie wyrównania płatności i że polski rząd 
wszystko stracił. Jeśli nie chcą oni uczestniczyć w tej całej 
debacie, to przecież nikt ich do tego nie zmusza. Jeśli nie chcą 
uczestniczyć w pracy, to nie muszą tej pracy podejmować, nie 
ma w Polsce obowiązku pracy, ale niech nie dokonują ocen 
wtedy, kiedy na te oceny jeszcze nie przyszła pora. I chcę 
wyraźnie podkreślić, że to są propozycje Komisji, które 
według mnie są propozycjami daleko niewystarczającymi, 
propozycjami głęboko tkwiącymi w myśleniu urzędników 
w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych poprzed-
niego stulecia. A wtedy głównym problemem ówczesnej 
małej EWG – później Unii Europejskiej – było zagospo-
darowanie nadprodukcji żywności na obszarze tych sześciu, 
a później piętnastu państw. I duch takiego myślenia z tych 
propozycji wyziera.

Kiedy jeszcze w starej Unii Europejskiej urzędowo 
zmniejszano ceny, kiedy dostosowywano je do reguł wol-
nego handlu na całym świecie, to trzeba było rolnikom 
zagwarantować dochody wynikające z obniżenia tych 
cen, wtedy właśnie wprowadzono dopłaty. I dzisiaj tym 
urzędnikom nadal się wydaje, że trzeba zrobić wszystko, 
aby ograniczyć produkcję – dlatego w roku 2003 oder-
wano płatności od produkcji – a nawet, że trzeba zrobić 
jeszcze więcej, aby poziom płatności, jaki wtedy się 
ukształtował, pozostał niezmieniony i był dystrybuowany 
podobnie jak do tej pory. I choć wcale nie będzie łatwo 
tę mentalność szanować, to jest ona w interesie kilku 
czołowych państw unijnych. Tak więc trzeba na wszyst-
kich poziomach – nie poganiając się, nie oskarżając się 
nawzajem i nie tracąc energii na spór wewnętrzny, a przede 
wszystkim na zewnętrzny – wytłumaczyć naszym part-
nerom, że Europa i świat potrzebują rolnictwa dynamicz-
nego, rozwijającego się, rolnictwa produkującego, nie 
zaś rolnictwa pozostającego w gotowości produkcyjnej. 
Skoro wprowadzono jednolity rynek w Europie, na którym 
podstawową zasadą jest niezakłócanie konkurencyjności, 
to trzeba jasno powiedzieć, patrząc w oczy politykom za-
chodnim: wstydźcie się, że na jednolitym rynku utrzymu-
jecie system płatności bezpośrednich, który jest głównym 
źródłem zakłócania tej konkurencyjności; i czy chcecie, 
czy nie chcecie, wcześniej czy później ten system będziecie 
musieli zmienić. Tym bardziej że system płatności jest nie 
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Następnym ważnym elementem są kwestie środowisko-
wo-klimatyczne, czyli nowe wyzwania związane z tym, na 
ile rzeczywiście sektor rolny może pozytywnie wpłynąć na 
te przemiany w środowisku, które mogą mitygować pewne 
zmiany klimatyczne. To jest ten rodzaj działalności rol-
niczej, która ma również pozytywny wpływ na przemiany 
w środowisku i klimacie.

Wyzwaniem jest też spójność terytorialna, czyli także 
kwestie związane z rozszerzaniem Unii Europejskiej. Mamy 
bowiem włączone bardzo różne obszary terytorialne, jednak 
należy – i takie jest główne wyzwanie i cel – dbać o zwartość, 
o spójność terytorialną, czyli prowadzić produkcję również 
w rejonach i obszarach trudniejszych. Czyli mamy to robić 
nie tylko tam, gdzie można prowadzić produkcję rolną 
najłatwiej, najbardziej wydajnie, najbardziej efektywnie, 
ale należy – dzięki wsparciu i środkom – zagospodarować 
również rejony trudniejsze. One mają w sektorze rolnym 
swój istotny udział w utrzymaniu zatrudnienia, w utrzyma-
niu żywotności pewnych regionów, a także w osiągnięciu 
celów środowiskowo-klimatycznych. W związku z tym to 
wyzwanie będzie miało przełożenie na cele i na określone 
działania. Tak jak powiedziałam, produkcja żywności 
w sensie ekonomicznym nadal jest tam ważna, tu chodzi 
też o konkurencyjność i odpowiednio stabilne dochody, 
dlatego potrzebne jest wsparcie dla prowadzenia produkcji 
rolniczej na obszarach mniej korzystnych ze względu na 
naturalne warunki glebowo-klimatyczne. Tam ta produkcja 
powinna być nadal prowadzona.

Są też cele związane z zasobami naturalnymi, czyli 
z podtrzymaniem stanu gleby i określonego klimatu, czyli 
tak zwany zrównoważony rozwój, zielony rozwój. Chodzi 
tu o wszystkie te drogi, które dają możliwość produkcji 
rolniczej, jednak z pewną dbałością o pozytywny wpływ 
na zmiany klimatyczno-środowiskowe. No i rozwój 
zrównoważony, czyli aktywizacja obszarów wiejskich, co 
jest domeną nie tylko polityki rolnej, ale i polityki regional-
nej, polityki spójnościowej. I we wszystkich tych obszarach 
rzeczywiście jest również ważny cel uproszczeniowy, acz-
kolwiek dość trudno on się przez te działania przebija.

Jeśli chodzi o budżet, to w czerwcu 2011 r. zostały 
pokazane możliwości tworzenia i finansowania wspólnej 
polityki rolnej, zarówno w zakresie ram finansowych na 
politykę rolną, jak i pewnych dodatkowych funduszy, które 
pojawiły się w tej nowej perspektywie finansowej po raz 
pierwszy oprócz finansowania filaru pierwszego, czyli 
płatności bezpośrednich. Na wydatki rynkowe oraz rozwój 
obszarów wiejskich przeznaczona jest ta kwota 418,4… 
Generalnie przyjęto zasadę, że jest to utrzymanie poziomu 
w tak zwanych cenach nominalnych z 2013 r.

Tak więc po tych wszystkich dyskusjach, czy to będzie 
budżet większy, czy mniejszy, utrzymano zasadę, że to będzie 
ten właśnie budżet. Z tym że, tak jak powiedziałam, poza 
ramami finansowymi wspólnej polityki rolnej zaprojektow-
ano pewne środki o charakterze funduszy bezpieczeństwa, 
swoistego zabezpieczenia na wypadek pewnych działań 
w razie kryzysów, które mogą pojawić się w tej następnej 
perspektywie finansowej. I tutaj pojawia się też fundusz na 
tak zwane dostosowania do globalizacji. Nie jest tajemnicą, 
że prowadzone są rozmowy z ugrupowaniami typu Mercosur, 
w związku z tym będzie postępować liberalizacja rynku 

Teraz bardzo prosiłbym o to, żeby pani minister 
przedstawiła propozycje legislacyjne. Z tym, że bardzo moc-
no podkreślam, nie są to propozycje polskiego rządu, nie są 
to propozycje moje, jest to prezentacja propozycji Komisji 
Europejskiej w kwestii reformy wspólnej polityki rolnej.

Radca Generalny 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zofia Krzyżanowska:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Chciałabym skupić się na tym, o czym jest mowa 

w tytule prezentacji, a mianowicie na propozycjach zawar-
tych w tym pakiecie rozporządzeń. Nie będę czytała, jak 
poszczególne rozporządzenia dotyczące tego zakresu się 
nazywają, jaki mają numer – ten materiał został państwu 
rozdany. Te propozycje obejmują najważniejsze obszary 
wspólnej polityki rolnej, dotyczące celu, tego, jak zostały 
zdefiniowane cele tej polityki, a także tego, jakie środki są 
przewidziane na okres 2014–2020. To są te najważniejsze 
obszary związane ze zmianami. Będę podkreślać głównie 
te elementy, które są nowe, które zostały zmienione, a które 
dotyczą zakresu dopłat bezpośrednich, rozwoju obszarów 
wiejskich oraz regulacji rynków rolnych. Tam są jeszcze 
trzy przejściowe rozporządzenia, które dotyczą okresu 
2012–2013, czyli de facto nie są objęte zakresem reformy 
po roku 2013.

Zanim ten pakiet się pojawił, debata na poziomie min-
istrów rozpoczęła się w 2008 r. na nieformalnej Radzie 
Ministrów we Francji, kiedy to ministrowie, a także gremia 
zajmujące się polityką rolną, przewidywali pewne zmiany 
i pewne oczekiwania co do przyszłej wspólnej polityki rolnej 
w kolejnym okresie jej finansowania. Cele, które pojawiły 
się na początku w debacie publicznej, nawiązywały do 
takich dokumentów, jak Strategia Unii Europejskiej 2020, 
oraz oczywiście do sytuacji na poszczególnych rynkach. 
Najwięcej emocji nadal wzbudza poziom finansowania 
i to, jaki może być budżet na ten nadchodzący okres. Jest 
pytanie, czy rzeczywiście należy utrzymać obecny poziom 
finansowania wspólnej polityki rolnej, czy go – tak jak 
chcą niektóre kraje – zmniejszyć, czy też – tak jak chciała 
większość – zwiększyć. Ministrowie wskazywali, że powin-
na to być nadal polityka wspólnotowa, bez dofinansowania 
krajowego, a chodzi tu o to, żeby ciężar finansowania nie 
przenosił się na budżety krajowe, czyli żeby nie prowadziło 
to do nacjonalizacji wspólnej polityki rolnej. Ważna jest 
solidarność finansowa wspólnotowej polityki i wspólnego 
rynku rolnego, a także struktura tej polityki, czyli pozost-
anie w ramach działań pierwszego i drugiego filaru, tak jak 
jest to w tej chwili we wspólnej polityce rolnej.

Jeśli chodzi o cele, to Unia w zakresie wspólnej polityki 
rolnej zdefiniowała pewne wyzwania, które też pojawiały 
się w tej publicznej debacie politycznej. Związane one 
były, między innymi, z tym, że ważna jest gospodarka, 
poziom wyżywienia i produkcji. Wskazuje się tu na raporty 
FAO, które przewidują, że do roku 2030, a nawet do roku 
2050, trzeba będzie zapewnić o wiele więcej żywności, 
żeby wyżywić ludność na świecie, której wciąż przybywa. 
I temu również ma sprostać polityka rolna i rolnictwo, 
sektor rolny.
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z czynnikami produkcji, takimi jak ziemia, rodzaj produkcji 
czy cena produkcji. Nie będę w tej chwili wchodzić w ocenę 
tego, co poszczególne kraje o tym myślą, bo nie czas na 
to, ja mam teraz przedstawić pakiet propozycji legisla-
cyjnych Komisji. Możemy potem o tym dyskutować. Tak 
więc zwracam uwagę na to, że będzie to system oparty 
na uprawnieniach, który przy wdrożeniu, przy zmianie 
systemu, będzie wymagał pewnych działań i po stronie 
beneficjenta, i po stronie administracji. To, że ma być to 
system oparty na uprawnieniach, najłatwiej zrozumieć 
w porównaniu z systemem nadawania kwot mlecznych: 
rolnik produkował mleko, a potem dostawał możliwość 
dalszej produkcji i sprzedaży w ramach raz przydzielonych 
kwot mlecznych. Ten system uprawnień będzie przydziel-
ony w 2014 r. tym beneficjentom, którzy złożą wnioski 
o płatności i uzyskają uprawnienia na tyle hektarów, na 
ile złożą wniosek. Tak więc jeżeli rolnik składa wniosek 
o płatności do użytków rolnych, którymi gospodaruje, które 
w 2014 r. użytkuje – bo nie musi być ich właścicielem – to 
dostanie uprawnienia na tyle hektarów kwalifikujących się 
do płatności bezpośrednich, o ilu była mowa we wniosku. 
Jest przewidziana rezerwa – dlatego powiedziałam, że jest 
tu podobnie jak przy kwotach mlecznych – na poziomie 
3% dla tych, którzy po tym roku wchodzą do produkcji, dla 
młodych rolników. Oczywiście obrót uprawnieniami, tak 
jak przy kwotach mlecznych, jest również dopuszczony.

Płatności bezpośrednie są przyznawane aktywnym 
rolnikom. Zaraz wrócę do tego, kim jest z definicji ak-
tywny rolnik, ale najpierw chciałabym pokazać, że w ra-
mach dopłat bezpośrednich będą przewidziane – inaczej 
niż obecnie – różne rodzaje płatności. To będą tak zwane 
płatności obowiązkowe, czyli te, które przysługują rol-
nikowi starającemu się o dopłaty bezpośrednie i o upraw-
nienia. Taki rolnik ma prawo do płatności tak zwanych 
podstawowych, powiązanych z każdym hektarem użytków 
rolnych, które użytkuje i które są utrzymane w dobrej 
kulturze, czyli które spełniają warunki gotowości do 
produkcji. To będą też tak zwane płatności zielone, czyli 
dopłaty, które rolnik uzyska za działania proekologiczne. 
De facto system dopłat czy kwota dopłat składa się wtedy 
i z płatności podstawowej, i z płatności zielonej, czyli tej 
proekologicznej. Dla młodych rolników w ramach dopłat 
bezpośrednich zostaną podwyższone premie – liczone od 
hektara – czyli taki rolnik, rolnik do czterdziestego roku 
życia, dostanie taką płatność obowiązkową. Tak więc tego 
rodzaju płatności przygotujemy, a rolnik ma prawo się o nie 
ubiegać i je dostać, stać się ich beneficjentem.

Są też płatności dobrowolne, które kraj może 
zastosować, płacąc więcej rolnikom prowadzącym gos-
podarstwa w rejonach trudnych, tam, gdzie są trudne war-
unki naturalne, warunki glebowo-klimatyczne. Rząd może 
więc dla takich rolników podnieść dopłatę do hektara w ra-
mach i płatności podstawowej, i tej zielonej. Wtedy rolnik 
może dostać więcej. Oczywiście tak się stanie, jeżeli kraj 
taką opcję wybierze, bo nie jest to obowiązek. Również 
dany kraj może dofinansować pewne specyficzne sektory 
w powiązaniu z produkcją. Na to, co w tej chwili jest bard-
zo ograniczone w ramach art. 68, stosowanego w Polsce 
i w innych krajach, co stanowi bardzo wąski obszar, nowe 
kraje Unii mogą przeznaczyć do 10% koperty – tak zwane 

unijnego. Otwieranie się na inne rynki, również wschodnie, 
powoduje, że będzie to miało swoje przełożenie i wpływ na 
niektóre sektory produkcji rolniczej w Europie. W związku 
z tym wspomniany fundusz ma być takim amortyzatorem 
dla niekorzystnych działań, jakie mogą się pojawić w wyni-
ku tych dostosowań. Również w tym oddzielnym funduszu 
jest rezerwa – na poziomie 3,9 miliarda euro – tak zwana 
kryzysowa, czyli są to środki na wypadek kryzysów, które 
mogą wystąpić w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, 
mogą to też być inne zjawiska. Potrzebny jest pewien 
fundusz wspólnotowy, który byłby uruchamiany w celu 
łagodzenia skutków kryzysu.

Jeśli chodzi o osoby najbardziej potrzebujące, to Fundusz 
Wsparcia, w tej chwili znajdujący się w ramach wspólnej 
polityki rolnej, został wyłączony jako oddzielny fundusz. 
On jest na poziomie 2,8 miliarda euro i to jest ten fundusz, 
który w tej chwili, czyli w roku 2012 i jeszcze w roku 2013, 
funkcjonuje w ramach wspólnej polityki rolnej. On praw-
dopodobnie znajdzie się w tym funduszu wydzielonym. 
Jeżeli cały budżet na zaproponowanym poziomie na okres 
2014–2020, czyli na poziomie 435,5 miliarda euro – łącznie 
z tymi funduszami na innowacje i na dodatkowe zabezpie-
czenia – będzie utrzymany, to wydaje nam się, choć dys-
kusja trwa jeszcze w tej chwili, że możemy spodziewać się 
kompromisu w czerwcu tego roku. I to będzie dość ważny 
moment, bo każda zmiana będzie jednak oznaczała pewne 
przeniesienie efektów finansowych również na wspólną 
politykę rolną.

We wspólnej polityce rolnej, tak jak powiedziałam, 
mamy obszar płatności bezpośrednich. W rozporządzeniu 
Rady nr 73/2009 tych zmian jest najwięcej, dlatego omawi-
anie zmian proponowanych przez Komisję Europejską 
rozpocznę od płatności bezpośrednich.

Przede wszystkim Komisja chce ujednolicić system 
dopłat bezpośrednich. Teraz mamy system płatności 
jednolitych SPS w krajach unijnej piętnastki, czyli to są 
płatności na gospodarstwo, które są kontynuacją płatności 
z poprzednich lat. Każda reforma, która w tym czasie się 
dokonała, dorzucała producentom określone pieniądze do 
ich kopert na gospodarstwo. W związku z tym te koperty 
na gospodarstwo w bardzo różnych regionach, w różnych 
krajach były bardzo różne, a teraz Komisja próbuje to 
jakoś ujednolicić poprzez tak zwane spłaszczanie płatności 
w regionach. Zaproponowała więc, żeby docelowo był 
jeden system oparty na uprawnieniach do płatności, czyli 
tak, jak jest w tej chwili w ramach systemu SPS, rolnik 
składałby najpierw wniosek o uprawnienia, a dopiero potem 
występowałby z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie.

Trochę się na tym temacie zatrzymam, bo to jest dla 
nas rzecz nowa. Zgodnie z tym, co zapowiada Komisja, 
czyli że chce utrzymać jeden system, nie będzie i SPS, 
i SAPS, czyli systemów, które były w nowych państwach 
członkowskich. Ma bowiem powstać system w miarę 
zbliżony, oparty na uprawnieniach do płatności. Nie chcę 
tu wchodzić w historię, ale w mojej ocenie jest to wynik ne-
gocjacji w ramach WTO, wtedy to Komisja tak to zapisała. 
Tak więc w tych dokumentach te uprawnienia pozostają 
pewnym prawnym zabezpieczeniem tego, że są to płatności 
oderwane od produkcji, niezakłócające warunków… One 
są oparte na uprawnieniach, a nie na bieżącym powiązaniu 
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danego kraju jest podzielona przez liczbę hektarów, które 
są w użytkowaniu rolniczym. Wiemy, że kraje oczywiście 
dzielą tę kwotę na poszczególne gospodarstwa, czyli to 
jest trochę taka, powiedziałabym, wirtualna średnia, jednak 
ona pokazuje pewne zjawiska. Mamy tu tę przerywaną 
czarną linię – ona pokazuje obecne poziomy wsparcia 
w poszczególnych krajach na 1 ha. Tak więc cała koperta 
dzielona jest przez hektary będące w uprawie i otrzymu-
jemy w ten sposób przeciętny, statystyczny poziom dopłat 
w danym kraju. Linia czerwona obrazuje obecną średnią, 
bo obecna średnia w Unii w dwudziestu siedmiu państwach 
członkowskich wynosi 266 euro.

I teraz Komisja zaproponowała, że na początku 
oczywiście będzie zmniejszać płatności w tych krajach, 
w których są one najwyższe w przeliczeniu na hektar, 
i przesuwać te środki do krajów, w których te średnie 
płatności są najniższe. Niebieskie słupki pokazują obec-
ny podział pieniędzy na dopłaty bezpośrednie. Proszę 
zauważyć, że widać różnicę między stanem obecnym – to 
są te gwiazdki czarne – a tym, co proponuje się od 2014 r. 
A w niektórych krajach proponuje się zmniejszanie poziomu 
wsparcia w przeliczeniu na hektar, czyli tam te koperty są 
mniejsze, w związku z tym przenosi się te pieniądze do kra-
jów o najniższych płatnościach. Jednak jest też taka zasada, 
że ustala się nowy poziom: nowa średnia dopłata wynosi 
90% tej, która była dotychczas – ta średnia na dole, oznac-
zona kolorem brązowym, jest tu pewnym punktem odnie-
sienia. Różnice w tych krajach będą się zwiększać o 30%, 
czyli o 1/3 różnicy między średnią a poziomem wsparcia 
w danym kraju. Czyli dorzuci się nie 100%, nie 50%, ale 
maksymalnie 30% – o tyle będzie można zwiększyć poziom 
płatności w krajach o najniższym wskaźniku. W związku 
z tym de facto w porównaniu ze średnią unijną – to ten fiole-
towy słupek – jest grupa krajów, dla których to zupełnie nie 
będzie miało znaczenia, jeśli chodzi dopłatę w przeliczeniu 
na hektar. Są też kraje – to te na dole – którym podnosi się 
te dopłaty, ale nie o dużo, i są takie, którym się obniża. I to 
jest propozycja finansowa w kwestii dopłat bezpośrednich 
przedstawiona przez Komisję Europejską.

Płatność podstawowa, jak powiedziałam, to będzie 
43% wartości koperty. Jakbyśmy zastosowali te wszystkie 
wyłączenia na różne programy i wsparcia, to i tak będzie 
przysługiwała podstawowa płatność. U nas wynosiła ona 
około 43% całej koperty. I gdybyśmy zastosowali wszystkie 
wyłączenia, to będzie ona przysługiwała rolnikom jako 
dopłata do powierzchni wykorzystywanej rolniczo i utrzy-
mywanej w stanie gotowości produkcyjnej, czyli niekoniec-
znie tylko do powierzchni, która jest w uprawie. W tej 
chwili ta zasada też obowiązuje przy naszych dopłatach 
bezpośrednich, czyli nie ma wymogu prowadzenia uprawy, 
działalności rolniczej, produkcji, jest jedynie wymóg utrzy-
mania ziemi w gotowości produkcyjnej.

Wrócę teraz do definicji aktywnego rolnika, do tego, 
że płatności bezpośrednie należą się rolnikom aktywnym. 
Tutaj był taki zamysł – na początek trochę historii – że 
trzeba byłoby z tych płatności wyłączyć ziemię, która 
faktycznie stanowi użytki rolne, ale jest wykorzystywa-
na na cele inne niż rolnicze. Było już w ETS parę spraw 
związanych z tym, czy można płacić na pola golfowe, czy 
można płacić na lotniska, czy można płacić na ziemię, na 

stare kraje Unii mogą na to wydać do 5% koperty. Te kwoty 
mogą zostać przeznaczone na płatności specyficzne, czyli 
mogą być wydane, jeśli uznamy, że trzeba płacić, dlat-
ego że rolnik uprawia jakiś konkretny rodzaj roślin albo 
na przykład hoduje w górach, nie wiem, owce, kozy czy 
krowy. To byłyby sytuacje specyficzne, ograniczone, kiedy 
kraj próbowałby – w określonym regionie i ze specyfic-
znych względów – podtrzymać w danym miejscu jakąś 
produkcję.

Zasada wzajemnej zgodności, cross-compliance, będzie 
zasadą obowiązującą, a dostęp do systemu doradztwa rol-
niczego w zakresie dopłat bezpośrednich będzie szerszy 
niż obecnie. Każdy kraj ma obowiązek zapewnić dostęp do 
systemu doradztwa rolniczego wszystkim rolnikom.

Jest jeszcze jedna uproszczona płatność dla drobnych 
producentów rolnych i jest obowiązkiem państwa 
członkowskiego zbudowanie takiego systemu, ale już wy-
borem poszczególnego rolnika jest to, czy wchodzi on do 
systemu ryczałtowego, czy nie. To jest jego wybór. System 
ryczałtowy jest płatnością, którą przyznaje się na gospo-
darstwo mniejsze, drobne, ale zastępuje ona wszystkie inne 
płatności, o których tutaj mówiłam. Jednocześnie w sto-
sunku do rolnika w tym systemie są mniejsze wymagania, 
jeśli chodzi o kontrolę i sankcje. Tak więc nie będziemy 
go kontrolować w zakresie warunków cross-compliance 
i zazielenienia – on jest z tego wyłączony z powodu 
płatności ryczałtowej.

Wobec tego gdybyśmy chcieli narysować tę strukturę 
płatności dla rolnika, to powstałaby właśnie taka budowla, 
my mówimy, że to jest taki przekładaniec. Gdybyśmy u nas 
w kraju chcieli zastosować wszystkie płatności, i te dobro-
wolne, i te obowiązkowe, to na zazielenienie z koperty kra-
jowej możemy przeznaczyć 30%. Te pieniądze mogą być 
płatnością przeznaczoną dla rolników, wynagrodzeniem za 
spełnienie dodatkowych wymagań z tytułu zazielenienia.

Premia dla młodego rolnika – do 2% koperty. To jest ta 
kwota, którą możemy przyznać jako premię dla młodych 
rolników w danym kraju. Na małe gospodarstwa możemy 
z koperty danego państwa wyłączyć 10%. Tyle właśnie 
przeznaczymy na płatności ryczałtowe dla małych gospo-
darstw. Pozostają jeszcze dobrowolne komponenty, czyli 
wsparcie rolników gospodarujących w warunkach trudnych 
– tutaj jest do 5% koperty. Taką kwotę możemy przyznać 
tym rolnikom, których gospodarstwa położone są na ter-
enach o warunkach trudnych dla produkcji rolniczej. Na 
wsparcie połączone z produkcją w nowych państwach Unii, 
tak jak w Polsce, można przeznaczyć do 10% koperty. Te 
środki można przeznaczyć na tworzenie płatności specy-
ficznych, powiązanych z produkcją. Takie wsparcie można 
zastosować do realizacji określonych celów.

Chciałabym państwu pokazać, jak to wygląda, jeśli 
chodzi o poziom płatności, o te koperty. Te koperty 
są podzielone. W rozporządzeniu dotyczącym dopłat 
bezpośrednich w załączniku nr 2 pokazana jest wielkość 
proponowanych kopert na dopłaty bezpośrednie w poszc-
zególnych państwach członkowskich. I na podstawie tego 
załącznika nr 2 zrobiliśmy wykres, który, po pierwsze, 
pokazuje obecny poziom kopert, czyli w przeliczeniu 
na… Jak powiedziałam, to jest umowne, tu jest wyliczona 
średnia na hektar. Cała koperta dopłat bezpośrednich dla 
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Sadownicy? Jeżeli sadownicy posiadają grunty orne, to 
podchodzą one pod wszystkie rygory dla upraw na gruntach 
ornych i użytkach zielonych.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Poza tym, jeżeli ktoś na całości utrzymuje tak zwaną 

gotowość do produkcji, to wtedy spełnia warunek 
z definicji.

Co oznacza te 7%? 7% powierzchni, które trzeba 
wyłączyć na cele ekologiczne, to są te użytki, które rolnik 
może… To znaczy, generalnie w gospodarstwie 7% powi-
erzchni powinno być użytkowanych zgodnie z zasadami 
ekologicznymi, czyli obejmuje to też wyłączenia na zadrze-
wianie, na strefy buforowe, które w naszych przepisach już 
od tego roku będą wymagane. Tutaj chodzi też o wszyst-
kie działania związane z czasowym wyłączeniem gruntów 
z produkcji rolnej, z ugorowaniem, z zadrzewianiem czy 
zakrzewianiem. Mogą to być również inne działania, tak 
jak w tej chwili robią Duńczycy, a powiem o tym tak trochę 
naprzód. Oni mogą sobie wydzierżawić czy dołączyć do 
swojego gospodarstwa to, o co pan pytał, czyli użytki sad-
ownicze czy inne. Oczywiście tak będzie, jeżeli nie będzie 
to zmienione, bo mówię o propozycji, która w tej chwili jest 
bardzo krytykowana, zwłaszcza krytykowane są przepisy 
dotyczące zazieleniania. Tak więc wiele tych zapisów 
będzie pewnie zmienionych. Może na razie w ogóle nie 
warto się tak bardzo tym zajmować pod względem imple-
mentacyjnym, bo wciąż tu czekamy… Ten obszar zazieleni-
ania spotyka się z największą krytyką, właściwie wszystkie 
państwa nie są z tego zadowolone.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
I nie są z tego zadowolone poszczególne sektory, 

a zwłaszcza intensywne rolnictwo, bo tu zadowoleni 
mogą być tylko ci, którzy nic nie robią, bo dla nich to jest, 
powiedzmy sobie wprost, bardzo dobre wyjście i dobra 
propozycja.

Chcę jeszcze dopowiedzieć, że to oznacza, że jeżeli ktoś 
ma – tak jak pan tu powiedział – intensywne gospodarstwo 
sadownicze czy warzywne…Chodzi o to, że my pytaliśmy 
Komisję o to, co w przypadku, kiedy mam intensywne go-
spodarstwo, hoduję warzywa na dobrych glebach. Z czego 
ja mam te 7% wykroić, z miedzy? Z czego ja to złapię?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Można sobie dodzierżawić gdzieś tam i potem to 

wykazać. Jednak to już są działania późniejsze.
Być może uda nam się sporo rzeczy poprawić w tych 

zapisach, tak więc na razie lepiej skupić się na tym, jak to 
poprawić i jak to zapisać inaczej. Zwłaszcza w tych ob-
szarach, które krytykują wszystkie państwa członkowskie, 
łatwiej będzie uzyskać zmianę. Myślę, że nie będę się nad 
tym dalej rozwodzić, ale, tak jak powiedziałam, trzeba 
byłoby zająć się poprawieniem tych zapisów zwłaszcza 
w tych obszarach, które rzeczywiście są bardzo skomp-
likowane, i w których regulacje są bardzo trudne do 
wdrożenia. Administracyjnie jest bardzo trudne wymier-
zenie tego, bo choć w gospodarstwie trzyhektarowym jest 
to wyłączenie, to już w takim o powierzchni 3,20 ha nie. 
Jak pokazać, że ma się nie więcej niż 5% tej rośliny, 5% 
tej rośliny i 70% innej. Jest to bardzo trudne nie tylko jeśli 
chodzi o kontrolę, ale także jeśli chodzi o podejmowanie 
decyzji w gospodarstwie.

której na przykład w zimie są wyciągi i po której zjeżdża 
się na nartach. Co do tego, czy to jest ziemia rolnicza, 
czy inna, były spory i Komisja została zobowiązana do 
zdefiniowania, komu chce wypłacać dopłaty bezpośrednie. 
Dlatego też podjęła się uchwalenia definicji aktywnego 
rolnika. Przede wszystkim więc wyłączyła gospodarstwa 
najmniejsze, czyli te, które dostają 5 tysięcy euro, niejako 
z definicji podlegają uregulowaniom dotyczącym aktywne-
go rolnika. Tak więc tutaj nie będziemy sprawdzać. Jeśli 
chodzi o gospodarstwa większe, to będą one uzyskiwały 
prawo do płatności, jeżeli ich kwota stanowi co najmniej 5% 
ogólnych przychodów z działalności gospodarczej. I to jest 
ta właściwa definicja i na razie nie będę jej komentować. 
Komisja chciała zrealizować ten zapis o aktywnym rol-
niku, żeby… Najpierw był zapis, że przychody z rolnictwa 
muszą wynosić co najmniej 5%, jednak ze względu na to, 
o czym powiedziałam wcześniej – czyli ze względu na 
zobowiązanie WTO, mówiące, że nie można wiązać dopłat 
bezpośrednich z osiąganiem przychodów, bo nie wymaga 
się produkcji i przychodów – napisała, że naliczona kwota 
płatności bezpośrednich dla gospodarstwa musi stanowić 
co najmniej 5% jego ogólnych przychodów z działalności 
gospodarczej. I to jest ta definicja. I takiemu rolnikowi 
możemy wypłacać dopłaty.

I teraz ten komponent zielony, to zazielenienie. W tym 
przypadku, aby uzyskać dopłaty bezpośrednie, tak jak 
powiedziałam, trzeba będzie spełnić określone wymagania 
na poziomie trzech podstawowych działań. Zazielenienie to, 
po pierwsze, dywersyfikacja upraw – czyli nie płodozmian 
klasyczny, nie monokultura, ale dywersyfikacja; po dru-
gie, utrzymanie poziomu trwałych użytków zielonych; po 
trzecie, do tego będzie jeszcze wymagane wyłączanie ob-
szarów na cele ekologiczne.

(Głos z sali: W jakiej wielkości?)
Zaraz powiem… 7%.
Gospodarstwa, które prowadzą działalność ekologiczną, 

automatycznie spełniają warunek zazielenienia, ten waru-
nek spełniają także gospodarstwa, które są położone na 
obszarach Natura 2000. I ich nie będziemy specjalnie 
kontrolować. Jeśli chodzi…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak.
Jeśli chodzi o dywersyfikację upraw, to oznacza to, że 

powierzchnia, którą zgłaszamy do dopłat bezpośrednich, 
musi obejmować trzy uprawy. Będzie jeszcze zdefiniowane, 
co oznacza uprawa, ale powiedzmy, że w tym środowisku 
mniej więcej wiemy, co to jest uprawa. I tak ta największa 
będzie mogła zajmować do 70% zgłoszonej powierzchni, 
pozostałe zaś – czyli każda z tych dwóch innych upraw – nie 
mniej niż 5%. Tak więc w zasadzie nie może to być powi-
erzchnia monokulturowa, ona musi być zdywersyfikowana. 
Mówimy tu o gospodarstwie, które przekracza 3 ha, bo, tak 
jak powiedziałam wcześniej, te małe nie muszą spełniać war-
unku dywersyfikacji upraw. Rolnicy mający gospodarstwa 
powyżej 3 ha, będą musieli wykazać, że nie ma w nich powi-
erzchni pod jednolitą uprawą. W związku z tym nie dotyczy 
to gospodarstw, które są trwałymi użytkami zielonymi.

(Głos z sali: A sadownicy?)
Proszę?
(Głos z sali: A sadownicy?)



5. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi16

płatność jest w granicach 250–300 tysięcy euro. Tak jak 
powiedziałam, nie dotyczy to płatności środowiskowej, 
podkreślam, tylko tej części podstawowej, czyli płatności 
dochodowej, tej płatności basic.

Komisja umożliwia też uelastycznienie przenoszenia 
środków między pierwszym i drugim filarem. Do decyzji 
państwa członkowskiego jest to, że można przenieść środki 
z pierwszego filaru. Były państwa, które chciały bardziej 
wspierać drugi filar, tak więc mają taką możliwość, bo 
kiedy już dostaną kopertę, tę, która jest dla nich nalicz-
ona, mogą przenieść 10% tej kwoty na wsparcie działań 
drugiego filaru. I działa to również w drugą stronę: kraje 
mogą zdecydować się również na to, że poprzez płatności 
z drugiego filaru podniosą stawkę płatności bezpośrednich. 
I tutaj jest tak, że kraje tak zwanej starej Unii mogą 
przenieść 5% środków na te płatności, ale dotyczy to tylko 
tych krajów, w których są one bardzo niskie – te kraje są 
na tym naszym wykresie poniżej średniej unijnej. I tylko 
one mogą podnosić sobie te stawki, pozostałe już takiej 
możliwości nie mają. Tutaj oczywiście przepisy mówią 
o tym, że taką decyzję można podjąć raz w całym okresie. 
Tak więc jeżeli kraj zdecyduje się na przeniesienie środków 
z kopert, to będzie to decyzja wiążąca przez cały okres 
trwania programu. Jest tu więc elastyczność: można to 
przesuwać w jedną lub w drugą stronę.

Jeśli chodzi o rozwój obszarów wiejskich, to tu jest 
mniej zmian. W tym drugim filarze utrzymane są takie cele 
jak: konkurencyjność, zrównoważony rozwój, środowisko, 
klimat i zrównoważony terytorialny rozwój obszarów 
wiejskich. Te działania – dla zrealizowania określonych 
celów poprzez wsparcie ze środków drugiego filaru – 
zgromadzono w sześć priorytetów. Cele mają tu charak-
ter innowacyjny, a chodzi o konkurencyjność, o transfer 
wiedzy w rolnictwie, w leśnictwie, a także – i tu jest cel, 
powiedziałabym, gospodarczo-innowacyjny – o żywotność 
gospodarstw.

W drugim obszarze jest wsparcie najsłabszych part-
nerów w łańcuchu żywnościowym, czyli wsparcie tych 
rolników, którzy tworzą organizacje, grupy producentów 
i podejmują działania, które będą wzmacniać ich pozycję 
w łańcuchu żywnościowym, działania również w zakre-
sie zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem – to, 
co w tej chwili jest możliwe w ramach art. 68 – zostało 
przeniesione do drugiego filaru. I tu kraje w zasadzie 
mogą finansować trzy instrumenty zmniejszające ryzyko 
działalności w sektorze rolnym. Mogą to robić poprzez 
ubezpieczenie produkcji roślinnej i zwierzęcej, poprzez 
fundusze wzajemne i poprzez element ubezpieczeń do-
chodowych, czyli ryzyk dochodowych. To są trzy obszary, 
które można finansować w ramach środków dostępnych 
w drugim filarze.

Potem jest cała część działań środowiskowo-
klimatycznych, czyli tych, które są związane z poprawą 
środowiska, ekosystemu, z przeciwdziałaniem nadmi-
ernej emisji gazów cieplarnianych czy mitygacją działań 
wodno-środowiskowych. Trzeba przyznać, że to jest jedyny 
limit, bo nie będzie limitów na osie, jedyny limit będzie na 
działania rolno-środowiskowe. Tak więc kraj, który uzyska 
kopertę, może, powinien, a w zasadzie musi – będzie to 
sprawdzone – przeznaczyć 25% środków na działania 

Płatność dla młodych rolników. Tutaj dany kraj może na 
nią wyłączyć do 2% z koperty i może te środki przeznaczyć 
na premie, które podwyższają dopłaty bezpośrednie w gos-
podarstwach prowadzonych przez młodych rolników. Czyli 
będzie płatność podstawowa, płatność zielona i jeszcze 
premia dla młodego rolnika. Obowiązuje tu obecna definicja 
młodego rolnika, prowowska, czyli nie może on mieć więcej 
niż czterdzieści lat, musi prowadzi działalność rolniczą 
i rozpocząć produkcję w ciągu ostatnich pięciu lat.

Ile dopłacimy? Nie więcej niż 25% średniej, którą 
płacimy na dopłaty bezpośrednie, czyli możemy dopłacić 
tyle z naszej średniej krajowej i w ten sposób powiększyć 
premię dla młodych rolników. Oczywiście, jeżeli nam na 
2% wystarczy, bo mamy młodych rolników najwięcej 
w Unii Europejskiej. Ale będziemy się do tego przymierzać, 
bo jest to pewna możliwość wsparcia młodych rolników. 
Uprzedzam, że w drugim filarze ona też będzie, zaraz 
dodam, jak młody rolnik może być wspierany nie tylko 
w pierwszym, ale i w drugim filarze.

Teraz system wsparcia dla małych gospodarstw, tak 
zwane ryczałtowe uproszczenie płatności. Mamy tu roc-
znie do podziału 10% koperty krajowej, czyli 300 mil-
ionów euro. I możemy zastosować płatność ryczałtową. 
Mamy definicję małego gospodarstwa, do 3 ha, tak więc 
przyjmijmy, że wystarczyłoby nam tych pieniędzy i że 
wtedy płacimy na gospodarstwo. Możemy obliczyć, że 
ta płatność na gospodarstwo nie może przekraczać 15% 
średniego wynagrodzenia w kraju, liczyliśmy to i mniej 
więcej będzie wypadało po 335 euro. Ponieważ jednak 
przepisy unijne mówią, że należy płacić na małe gospo-
darstwo nie mniej niż 500 euro, ale nie więcej niż 1 tysiąc 
euro, zakładamy, że płacilibyśmy ryczałtowym gospodarst-
wom, tym małym, po 500 euro. Definiowalibyśmy wtedy 
ich wielkość w zależności od tego, na ile zmieściłoby nam 
się to w tych wielkościach. Proszę pamiętać, że jest to 
decyzja rolnika, że to on sam podejmuje decyzję i że podej-
muje ją tylko w pierwszym roku. Do 30 września składa 
wniosek i podejmuje decyzję, że chce wejść do programu 
płatności ryczałtowych dla małych gospodarstw. Może 
z niego wyjść w każdym następnym roku, ale już potem nie 
może wejść. Obecnie przepisy stanowią, że do programu 
płatności ryczałtowych dla małych gospodarstw wchodzi 
się w pierwszym roku, że podejmuje się tę decyzję w pierw-
szym roku.

Jest jeszcze tak zwany górny limit wsparcia w dopłatach 
bezpośrednich dla bardzo dużych gospodarstw. Komisja 
najpierw zaproponowała, żeby nie płacić rolnikom więcej 
niż 300 tysięcy euro, ale dotyczy to tylko części płatności 
dochodowej, czyli płatność środowiskowa, zielona, jest 
wypłacana bez redukcji. Ponadto te duże gospodarstwa 
mogą również odliczyć koszty zatrudnienia, tak więc 
jeżeli zatrudniają najemną siłę roboczą, wtedy ta redukcja 
tych kwot nie obejmuje. W związku z tym środki, które 
uzyskuje państwo członkowskie z tej redukcji w dużych 
gospodarstwach, są przekazywane na wsparcie drugiego 
filaru, czyli na działania PROW.

Mamy tutaj podany mechanizm redukcji płatności, 
czyli redukcja wynosi 20% w tych gospodarstwach, które 
dostają 150–200 tysięcy euro, w kolejnym przedziale jest 
40%, a o 70% ta kwota zmniejsza się, jeżeli naliczona 
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Te środki w ramach tych działań będą również dostępne 
dla małych przedsiębiorstw, w tej chwili funkcjonujących 
jako mikroprzedsiębiorstwa. Organizacje producenck-
ie, grupy producenckie mają rozszerzone finansowanie 
i zwiększony, że tak powiem, udział w wielu działaniach. 
Chodzi o to, aby tworzyć i przyspieszać procesy, które dają 
większą siłę podstawowej produkcji rolniczej w łańcuchu 
żywnościowym.

Jeśli chodzi o ONW, Komisja rozpoczęła prace nad 
nową delimitacją, czyli wydzielaniem regionów na pod-
stawie warunków glebowo-klimatycznych. I tutaj, tak jak 
powiedziałam, jeżeli mówimy o wsparciu, to ważne jest 
tylko to, czy dany kraj stworzy mapę rejonów trudnych 
dla produkcji rolniczej, czy wydzieli takie regiony, wtedy 
to ponadpodstawowe wsparcie w drugim filarze, to ONW, 
i wsparcie w filarze pierwszym może być na tych samych 
obszarach. Tak więc można jakiś obszar, jakąś gminę, 
jakieś sołectwo wesprzeć bardziej punktowo poprzez 
działanie pierwszego filaru, ponad to, co możemy płacić 
tu. Jeżeli oczywiście wybierzemy to działanie, bo one, te 
działania PROW – oczywiście poza rolno-środowiskowymi 
– są do wyboru przez państwo członkowskie. I dany kraj, 
w zależności od tego, jaką politykę chce realizować, do-
stosowuje w swoim programie operacyjnym instrumenty 
do tego, co będzie finansował w następnym okresie z tych 
środków.

O pakiecie instrumentów zarządzania ryzykiem już 
mówiłam. No i jeszcze jest kontynuacja podejścia Leader. 
Rolnictwo ekologiczne zostaje wydzielone z programów 
rolno-środowiskowych jako oddzielne działanie rolnictwa 
ekologicznego.

Pokazuję tutaj, że młodzi rolnicy mogą na starcie 
korzystać z pakietu różnych działań, a potem otrzymać 
środki na inwestycje, na działalność pozarolniczą, na usługi 
doradcze, na transfer wiedzy i na działania informacyjne. Ta 
grupa rolników może więc skorzystać z wielu proponow-
anych tu działań.

Podobnie małe gospodarstwa mogą, zależnie od op-
cji, albo pozostać w systemie zryczałtowanym i korzystać 
z niego dalej, utrzymując się w sektorze rolnym 
z płatności zryczałtowanych, albo mogą otrzymać pomoc 
na inne formy działalności, aktywizującą ich działania 
i zwiększającą dochody. Mogą więc otrzymać pomoc na: 
małe przedsiębiorstwa, różnicowanie działalności, system 
jakości produktów, wchodzenie w grupy producentów, 
usługi doradcze czy transfer wiedzy.

Jest też tak zwana pomoc na wyjście z działalności 
rolniczej w małych gospodarstwach, ona przeznaczona 
jest dla małych gospodarstw, w drugim filarze. To jest 
zachęta na poziomie 120% płatności, które uzyskiwałoby 
gospodarstwo w systemie dopłat bezpośrednich. Tak więc 
ta zachęta jest o 20% większa, ale w tym przypadku rol-
nik pozbywa się ziemi. On w kolejnych latach dostaje 
płatność, wynikającą z tego, że decyduje się na zaniechanie 
działalności rolniczej i…

(Głos z sali: Cały czas?)
Tylko do końca perspektywy, czyli w ramach tych 

środków, które tutaj mamy.
(Głos z sali: Pozbywa się ziemi czy przestaje 

dzierżawić?)

o charakterze rolno-środowiskowym, czyli związane ze 
środowiskiem, z wodą, z klimatem. Te działania będą miały 
zapewniony limit środków, określone finansowanie.

Od razu powiem, że Komisja do tej pory nie przedstawiła 
podziału środków na drugi filar. Tak więc są cele, są prio-
rytety i działania, a podział środków na drugi filar będzie 
na etapie późniejszym. Komisja zaznaczyła, że będzie 
starała się przygotować podział oparty na obiektywnych 
kryteriach, przygotować pewien algorytm. Mamy więc dla 
pierwszego filaru tabelę z propozycjami, z podziałem na 
koperty krajowe, dla drugiego filaru zaś takich kopert i ta-
kich deklaracji Komisja nie przedstawiła, w tej chwili nie 
jest w stanie ujawnić, jakie będą zasady podziału pieniędzy 
na drugi filar.

Wymieniłam działania, które są bardziej zgrupo-
wane, bo z menu prawie czterdziestu działań jest po-
danych około dwudziestu, z tym że są one pogrupowane. 
Wymienione są działania o charakterze gospodarczym, na 
start, czyli na wspieranie młodych rolników, na wspieranie 
działań inwestycyjnych, które mają efekt innowacyjny, 
środowiskowy, mitygujący pewne działania związane 
z obszarem środowiskowo-klimatycznym. Tak więc żeby 
Komisja zaakceptowała nasze krajowe programy opera-
cyjne, musimy udowodnić, że nawiązują one do celów 
i priorytetów, jakie mają być realizowane przy pomocy 
środków unijnych. Poziom współfinansowania jest podobny 
do tego, jaki w tej chwili jest dla obszaru celu pierwszego, 
czyli w wielu działaniach mamy 75% dofinansowania ze 
środków publicznych.

Programy rolnictwa ekologicznego będą. Może powi-
em jeszcze trochę o programach dla małych gospodarstw 
i wymienię niektóre działania poza priorytetami, czyli te 
związane z tak zwaną poprawą konkurencyjności, a więc 
z transferem wiedzy i działań informacyjnych. I tutaj 
ważne jest to, o czym już powiedziałam, czyli wsparcie 
i doradztwo we wszystkich działaniach pionowych. To jest 
takie trochę nowe działanie o charakterze innowacyjnym, 
polegające na tym, że można wspierać działania podejmo-
wane wspólnie, pionowo, czyli od gospodarstwa do, powie-
dzmy, instytutu naukowo-produkcyjnego, badawczego. 
Chodzi tu o wspólne przedsięwzięcia, które wprowadzają 
nowe produkty, ułatwienia i innowacje w sektorze rolnym, 
w ramach działań prowadzonych pionowo, czyli przez dwa 
czy trzy ogniwa tego łańcucha żywnościowego. I to jest 
pewne wsparcie dla innowacji, a także ukierunkowanie 
tych działań na to, żeby wiedza, która gdzieś jest tworzona, 
szybciej przenikała do gospodarstw i żeby gospodarstwa 
swoje zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania nieja-
ko przygotowywały we współpracy z ośrodkami naukowo-
badawczymi, z instytutami. Chodzi o to, żeby tego typu 
działania można było wesprzeć, przyspieszając przenikanie 
innowacji do sektora rolnego. W celu rozwoju gospodarstw, 
przedsiębiorczości i mikroprzedsiębiorstw te działania do-
datkowe, będące poza częścią rolną, czyli dywersyfikujące 
dochody w gospodarstwach rolnych, będą miały, tak jak 
w tej chwili, swoje osobne finansowanie.

Gospodarstwa młodych rolników będą korzystać 
z tak zwanej premii na start, na założenie gospodarst-
wa, na rozpoczęcie działalności. Będą dwie transze dla 
młodych rolników, pierwsza, a po trzech latach druga. 
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W drugim obszarze akcent jest położony – tak jak 
w przypadku rynku mleka – na większą więź, a nawet 
obowiązkowe umowy między producentami, rolnikami, 
odbiorcami produktów, przetwórcami, w zakresie pewnych 
działań związanych ze wsparciem negocjacyjnym grup 
producentów, organizacji producentów w kontekście cen 
i warunków sprzedaży. Tak więc w imieniu producentów 
na danym obszarze można prowadzić wspólne negocjacje 
cenowe, o ile nie dotyczy to więcej niż 33% rynku.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
W unijnym – 3,5%.
Tak więc na bazie tego schematu, właściwie wypracow-

anego dla rynku mleka, Komisja próbuje zachęcać do pode-
jmowania działań w większym stopniu wspomagających 
wspólną działalność i zrzeszanie się producentów w danym 
sektorze w celu zwiększenia ich siły przetargowej 
w łańcuchu żywnościowym wobec odbiorców produktów 
rolnych. W związku z tym niektóre rodzaje wsparcia, te 
dotyczące małych rynków, rynku owoców i cukru, płatności 
cukrowych czy płatności do owoców miękkich, kończą się 
z tą perspektywą finansową, nie zostaną przedłużone.

Rozszerzona będzie działalność o charakterze an-
tykryzysowym, powstaną siatki bezpieczeństwa. Tak jak 
powiedziałam, na wypadek sytuacji kryzysowych są przewi-
dziane fundusze umożliwiające podjęcie działań na rynkach.

To tyle z mojej strony, jeśli chodzi o najważniejsze 
propozycje zawarte w rozporządzeniach, które mają państwo 
tutaj wynotowane, a które są powszechnie dostępne już 
od 12 października. Dziękuję bardzo za uwagę.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję bardzo.
Pan minister chciałby jeszcze coś dodać.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Marek Sawicki:
Szanowni Państwo!
Tak jak powiedziałem przed prezentacją, jest to 

propozycja Komisji. Ja obserwowałem państwa reakcje, 
będące wyrazem zadowolenia albo dezaprobaty wobec 
wielu tych propozycji. I teraz, jak już zapowiedziałem, 
miałbym gorącą prośbę… No, możemy się zająć sobą 
nawzajem, że tak powiem, i dyskusją o tym, kto z nas 
będzie aktywniejszy, lepszy, co załatwi, a czego nie 
załatwi, albo możemy się zająć wspólnie przygotow-
aniem dobrych propozycji i obroną tych propozycji na 
zewnątrz, chcę to wyraźnie podkreślić. Albo nasi politycy 
w Europarlamencie, ale także w parlamencie polskim, różne 
instytucje i organizacje zrozumieją, że Komisja Europejska 
nie jest organem decyzyjnym, tylko organem technicznym, 
przygotowującym projekty aktów prawnych, obsługującym 
pod względem politycznym Europę, i w pewnym sensie 
organem wykonawczym przyjętych rozwiązań prawnych 
– i mając tę wiedzę, wspólnie podejmiemy na tych dwóch 
forach, czyli na forum Parlamentu Europejskiego i Rady 
Unii Europejskiej aktywną działalność, i będziemy starali 
się wypracować jak najlepszy kompromis – albo poprze-
staniemy na wewnętrznych sporach, mówiąc, że wszystko 

Pozbywa się ziemi na trwałe.
(Głos z sali: I dzierżawy.)
Pozbywa się ziemi na trwałe.
(Głos z sali: Na trwałe?)
Tak.
(Głos z sali: Zaprzestanie produkcji.)
Teraz struktura gospodarstw.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tutaj jest wybór. Proszę państwa, jest to opcja dla rol-

nika, bo on w swoim, że tak powiem, regionie, w gospo-
darstwie może wybrać… Jest to, jak powiedziałam, jego 
decyzja i ona może zostać podjęta lub nie.

Jeśli chodzi o liczbę naszych gospodarstw, to dane ze 
spisu pokazują, że gospodarstw do 10 ha mamy 77%, tak-
ich, które mają 10–50 ha, mamy 20% i tych o powierzchni 
50 ha i większej jest 2%.

Jeśli chodzi o użytkowanie ziemi w Polsce, to gos-
podarstwa najmniejsze, 1–3 ha i 3–10 ha – na wykresie 
niebieski to jest 7% – razem zajmują 30% ziemi. Pozostałą 
część stanowią gospodarstwa powyżej 50 ha, czyli tutaj 
mamy przedział 10–50 ha… I to jest ta struktura, która 
w jakiś sposób będzie wpływała na decyzje związane 
z korzystaniem z odpowiednich instrumentów zarówno 
w pierwszym, jak i w drugim filarze.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
To są te działania, które w danym kraju – zależnie od 

tego, czy jest w nim przewaga gospodarstw dużych czy 
małych – będą również decydowały o korzystaniu z takich 
czy innych instrumentów, które w tej chwili są opcją dla 
państw członkowskich.

Jeśli chodzi o regulacje rynkowe – już zaraz kończę – to 
jest generalna tendencja do odchodzenia tych sztywnych 
instrumentów interwencji rynkowych w postaci cen i działań 
interwencyjnych na rynkach. One raczej stanowić będą siatkę 
bezpieczeństwa, czyli zabezpieczanie przy nadmiernych 
spadkach cen – jest ustalony dolny, dość niski poziom cen 
zarówno dla produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. Pozostają te 
instrumenty, które mamy, jeśli chodzi o mleko w proszku czy 
masło, ale, tak jak powiedziałam, interwencje będą miały rac-
zej formułę przetargów niż stałych interwencji rocznych.

Komisja w 2015 r. wycofuje się z kwotowania produkcji 
cukru i mleka. Mleko od kwietnia – Komisja podtrzymu-
je to, co było w dokumentach wcześniejszych – a jeśli 
chodzi o cukier, to po raz pierwszy pojawiła się propozy-
cja, aby zrobić to od nowego okresu gospodarczego, czyli 
od października 2015 r. Również wiele instrumentów po-
chodnych kwotowania zostanie wycofanych, czyli jest tu 
tendencja, kierunek liberalizacji na rynkach rolnych.

O instrumencie zarządzania ryzykiem kryzysowym już 
mówiłam. To są te działania, które są uruchamiane w sytu-
acji takiej jak ta, kiedy pojawiła się E. coli, czy w przypadku 
innych nieprzewidzianych sytuacji rynkowych w produkcji 
roślinnej czy zwierzęcej. Jest fundusz i Komisja deklaruje 
w jego ramach szybkie działania antykryzysowe, czyli 
zmniejszające skutki kryzysu dla rolników.

Jeśli chodzi o obecne instrumenty, takie jak programy 
„Owoce w szkole” i „Mleko w szkole”, to będą one miały 
większe finansowanie, czyli będą rozszerzane. One są dość 
dobrze oceniane i będą teraz miały możliwość funkcjonow-
ania w większym wymiarze finansowym.
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i nie róbmy z tego powodu jakiejś wrzawy czy politycznej 
awantury, bo nie ma takiej potrzeby.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak.
Ważną propozycją – i to właśnie będzie wymagało 

głębszego namysłu i przepracowania, i musimy wspól-
nie się nad tym zastanowić – jest propozycja dotycząca 
uproszczeń dla małych gospodarstw. Jeśli rzeczywiście 
można będzie wyłączyć 10% koperty, to w Polsce szanse 
skorzystania z takiego uproszczonego systemu będą miały 
praktycznie wszystkie gospodarstwa do 5 ha. A jeżeli część 
tych gospodarstw do 5 ha nie będzie chciała z tego instru-
mentu skorzystać, no to można będzie podnieść ten próg do 
6 czy nawet 7 ha, w zależności od tego, ile będzie chętnych. 
Istotą tego rozwiązania, tych propozycji jest tak naprawdę 
rozdzielenie kopert. Ja niezmiennie stoję na stanowisku, że 
jeśli chodzi o filar pierwszy i filar drugi, to w całej Europie 
podział środków powinien być taki sam, pół na pół: połowa 
na płatności bezpośrednie, połowa na rozwój obszarów wiejs-
kich. Uważam, że jeśli chodzi o naliczanie kopert, to podsta-
wowym kryterium podziału środków powinno być kryterium 
powierzchni użytków rolnych uzupełnione o dwa elemen-
ty: po pierwsze, o dopłaty dla obszarów o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania, bo one decydują o kosztach 
produkcji w rolnictwie i różnicują tę produkcję, a po drugie, 
o dofinansowanie dla obszarów szczególnie cennych przy-
rodniczo, w przypadku których ze względu na wymagania 
środowiskowe są różne ograniczenia produkcyjne, inwesty-
cyjne, a z tym wiążą się mniejsze przychody albo wyższe 
koszty gospodarowania. Moim zdaniem to powinny być pod-
stawowe kryteria – obszary o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania i obszary przyrodniczo cenne – jeśli chodzi 
o różnicowanie poziomu płatności w Unii Europejskiej, a nie 
kraj pochodzenia czy miejsce zamieszkania rolnika. I my 
musimy umieć to uzasadnić, udokumentować, przedstawić 
opinii publicznej Europy. To jest najważniejsza sprawa.

Druga ważna sprawa. Jeśli nie przejdzie ten pierwszy 
wariant, o którym wspomniałem, to można rozważyć drugą 
możliwość. Skoro Unia Europejska nakłada tak zwane nowe 
zadania, czyli nowe instrumenty, na przykład zazieleni-
anie, a w pierwszym filarze – wsparcie młodego rolnika, 
wyłączenie pieniędzy dla małych gospodarstw rolnych, to 
proszę bardzo, ale w takim razie wyłączamy 57% koperty 
europejskiej, a nie krajowej. I te pieniądze, ze względu 
właśnie na nowe zadania, dzielimy według nowych, obiek-
tywnych kryteriów, jednakowych dla wszystkich. Czy to 
będą jednakowo przydzielone pieniądze – tego dziś nie 
wiem, ale powinny być wypracowane przynajmniej jedna-
kowe kryteria tego podziału. A jeśli chodzi o te pozostałe 
43%, to można rozważyć model tunelowego dochodzenia 
do wyrównania. Z tym że my musimy brać pod uwagę także 
interesy drugiej strony, inaczej napotkamy opór, a sami nie 
wywalczymy tego wszystkiego. Tak więc te 43% w tym 
tunelowym modelu dochodzenia do wyrównania… Zresztą 
model tunelowy był już rozważany przez Komisję – na 
etapie prac, których wyniki były prezentowane w listopadzie 
2010 r. – i on definitywnie nie został jeszcze odrzucony. 
Wydaje mi się, że gdybyśmy zaproponowali jako moment 
wyjściowy rok 2014, jeśli chodzi o ten model tunelowy – 
mielibyśmy te 43% koperty, w tunelu 80%, co daje 120% 

jest już zdecydowane, bo skoro Komisja przedstawiła pro-
pozycje, to znaczy, że tak ma być. Ja zachęcam do tego 
pierwszego podejścia, do solidnego przepracowania teraz, 
w ciągu najbliższych kilku tygodni, kilku miesięcy naszych 
ról i obowiązków na wszystkich poziomach i wypracowania 
lepszej propozycji. Z tym że od razu mówię, że propozy-
cje, które będziemy składać w obronie polskiego intere-
su, muszą uwzględniać także interes europejski. Bo jeśli 
weźmiemy pod uwagę tylko polski interes, to oczywiście 
wszyscy staną w kontrze, będą przeciwko nam. A więc 
musimy ten nasz interes umiejętnie wkomponować w in-
teres ogólnoeuropejski, i wtedy będziemy mieli szansę na 
poprawienie tego, co zaproponowała Komisja.

Ja powiem tak: nawiązując do wcześniejszej negatywnej 
oceny propozycji Komisji Europejskiej, chcę zwrócić uwagę 
na dwie kwestie i na pozorację, jaką próbuje uprawiać 
Komisja jako urząd. Po pierwsze, Komisja mówiąc o wiel-
kiej reformie, de facto nie proponuje żadnej reformy, wprow-
adza tylko pewne zamieszanie administracyjne – w trakcie 
przyjmowania tych propozycji zamiesza w tym samym tyg-
lu, tak naprawdę nie przesuwając nawet akcentów – i to 
właśnie chce osiągnąć poprzez tę reformę.

Po drugie, jeśli chodzi o te dwie definicje, rolnika akty-
wnego i tak zwanego cappingu, czyli ograniczenia płatności 
dla dużych gospodarstw, to uważam, że tak skonstruowana 
definicja rolnika aktywnego po prostu ośmiesza Komisję, 
bo ta definicja dzisiaj obejmuje 99,9% wszystkich rolników 
w Unii Europejskiej pobierających płatności. Ta definicja 
nie wyklucza możliwości pozyskiwania płatności przez 
rolnika z Marszałkowskiej czy rolnika z Pól Elizejskich, 
chociaż miała temu rzekomo służyć, tak przynajmniej 
publicznie deklarowano. I my z całą pewnością na taką 
definicję nie możemy się zgodzić.

Jaką definicję ja proponowałem na kilku posiedze-
niach Rady Ministrów? Proponowałem definicję rolnika 
poprawnego, któremu powinno się umożliwić uzyskanie 
płatności bezpośrednich. Chodzi o rolnika, który wypełnia 
minima wzajemnej zgodności – te, które dziś obowiązu-
ją w związku z różnymi uwarunkowaniami w zakresie 
ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa 
produkcji żywności. Jeśli rolnik utrzymuje produkcję 
i spełnia te warunki, to jest to rolnik poprawny. Tymczasem 
definicja rolnika aktywnego dotyczy tak naprawdę drugie-
go filaru – chodzi o rolnika, który inwestuje, rozwija swoje 
gospodarstwo, ma pomysły na rozwój i korzysta z aktyw-
nego wsparcia w ramach drugiego filaru. Ale ta definicja 
w gruncie rzeczy nie jest potrzebna ani do jednego, ani do 
drugiego, tak że to jest pozorne działanie.

A jeśli chodzi o capping, to ta propozycja Polski 
w ogóle nie dotyczy i nieprawdą jest – a często słyszę to 
od jednego z eurodeputowanych – że Polska jest przeci-
wna cappingowi. Nam ten capping nie przeszkadza, Polska 
jest za cappingiem – o czym zresztą jest mowa w oficjal-
nych dokumentach dotyczących naszej opinii na temat 
tych propozycji. Chcę wyraźnie podkreślić, że Polski to 
nie dotyczy, bo u nas gospodarstw otrzymujących dopłaty 
w wysokości od 150 do ponad 300 tysięcy euro praktycznie 
nie ma, można je policzyć na palcach jednej ręki. Ponad 
90% gospodarstw w Polsce ma dopłaty do 5 tysięcy euro. 
No nie ekscytujmy się tym, co nas de facto nie dotyczy, 
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My przygotowaliśmy projekt uchwały w sprawie wez-
wania Rządu RP do aktywnego działania na rzecz wpro-
wadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału 
środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników między 
państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Zajmiemy 
się tym projektem w końcowej części naszego posiedzenia. 
Myślę, że ta uchwała wpisuje się w to, o czym mówił tu 
pan minister, gdyż mówi się w niej o tym, że nie można 
dyskryminować rolników ze względu na przynależność 
państwową. Myślę, że na końcu byśmy przyjęli…

Ja mam pytanie do pana ministra w tej sprawie. Czy pan 
minister mógłby się odnieść do tego projektu i czy chciałby 
to uczynić w tym momencie, w trakcie tej dyskusji, czy 
też na końcu?

(Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki: No, 
nie. Może najpierw przedyskutujecie sprawy dotyczące 
tego projektu między sobą, a jak będzie zgoda Wysokiej 
Komisji…)

A czy pan minister chciałby na ten temat się wypowie-
dzieć teraz czy później?

(Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki: To 
pan przewodniczący decyduje, ja tu jestem gościem.)

Pan minister nakreślił, jak rozumiem, ogólne zasady 
czy ramy, mówiąc o tym, jak widzi pakiet negocjacyjny, 
który będzie prezentował. I w pewnym sensie pytał nas 
o zgodę, przedstawiając nam tu swoje stanowisko przed 
chwilą, mówiąc o projekcie, podając te liczby: 43%, 57%. 
Dla nas, dla komisji to jest nowość. Musimy się nad tym 
zastanowić i odnieść do tego.

Ja mam pytanie bardziej szczegółowe, skoro pan minister 
zaprezentował nam to w szczegółach. Co należy rozumieć 
przez te 57%, to znaczy, jaki byłby podział tych 57%? 
To jest pierwsze pytanie, takie wstępne, a w następnym 
punkcie zadam dalsze pytania.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Marek Sawicki:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Ja podałem te liczby w odniesieniu do propozycji, które 

otrzymaliście. Jeśli mielibyśmy przyjąć takie rozwiązanie 
i jeśli nie uda się zmienić tych propozycji, skoro blisko 57% 
środków z koperty narodowej ma być wyłączonych i trzeba 
będzie realizować kilka nowych działań, no to ja uważam, że 
to powinno być wyłączone z koperty europejskiej. Uważam, 
że podział środków na realizację tych działań powinien 
odbywać się według obiektywnych, ogólnoeuropejskich 
kryteriów. Bo jeśli w prosty sposób dokonamy wyłączenia 
57% z koperty narodowej, to okaże się, że zadanie zaziele-
niania na Łotwie będzie realizowane za kilkanaście euro, 
w Polsce za kilkadziesiąt euro, a w Niemczech za ponad 
100 euro. A na taki sposób pozyskiwania środków na 
nowe zadania, które zostaną na nas nałożone, nie może 
być zgody. Obowiązek zazieleniania zostanie nałożony 
na wszystkich rolników w jednakowej mierze, a skoro 
tak, to wobec tego musi być jednakowa płatność na tego 
typu działanie. Dlatego nie możemy się zgodzić – i to jest 
tak naprawdę pierwszy i najważniejszych element całej 
tej propozycji – na takie finansowanie zazieleniania, o ile 
w ogóle będzie zgoda na zazielenianie. Ja uważam, że nie 

średniej unijnej, czyli 100% plus minus 20% – to w roku 
2020 doszlibyśmy do poziomu 100% plus minus 10%, czyli 
90% albo 110%. Ale w takim układzie dla tej części koperty, 
43%… No, skoro teraz nakłada się te nowe zadania, na przy-
kład z zakresu zazieleniania i inne, to z pewnością trzeba 
byłoby to zrobić w taki sposób. Państwo możecie mieć 
oczywiście lepsze propozycje i warto, żeby te propozycje 
były zgłaszane, żebyśmy zaczęli o nich rozmawiać, żebyśmy 
zaczęli je prezentować również na zewnątrz, w Komisji. Bo 
samo upieranie się przy tym, że my chcemy wyrównania, 
bez zaproponowania jakiegoś konkretnego modelu, spo-
sobu, w jaki to wyrównanie miałoby nastąpić, niestety nie 
przejdzie, po prostu nie zostaniemy wysłuchani. Jak po-
patrzycie na ten schemat, na tę tabelę pokazującą dopłaty 
bezpośrednie i schemat rozwoju obszarów wiejskich, to 
zobaczycie, jak te proporcje wyglądają, które państwa będą 
zainteresowane zmianami, a które nie.

Jeśli chodzi o głębszą reformę, to mogę powiedzieć, że 
większą otwartość na polskie propozycje przejawiają dzisiaj 
spośród starych państw unijnych Portugalia, Hiszpania, 
Wielka Brytania i Szwecja. Myślę, że po tych zmianach, 
które zaszły, można rozmawiać jeszcze z Włochami, ale 
już z pewnością nie z pozostałymi państwami skandynaw-
skimi, bo one nie są za bardzo zainteresowane. Nie ma też 
całkowitej zgodności, jednolitego stanowiska, jeśli chodzi 
o państwa Dwunastki – tu też interesy są podzielone. O ile 
bardzo bliskie naszemu będą stanowiska Węgier, Rumunii, 
Słowacji, częściowo Bułgarii, choć nie zawsze, o tyle Czesi 
już nie będą z nami.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Słowenia ma bardzo wysoki poziom płatności, ale ona 

już nie ma praktycznie rolnictwa, więc tu się nie ma czym 
przejmować. Po wejściu do Unii Europejskiej w Słowenii 
ubyło ponad 30% ziemi rolniczej. Tam po prostu las 
wchodzi w pole i oni to zostawiają, nie produkują…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Brali środowiskowe… Las im zagospodaruje przestrzeń 

rolniczą.
No a Czesi są bardzo mocno przywiązani z jednej st-

rony do Brytyjczyków i Szwedów, jeśli chodzi o pełną 
liberalizację, a z drugiej strony, jeśli chodzi o pewne kwe-
stie gospodarcze, bardzo mocno są związani z Niemcami. 
Jak ostatnio mieliśmy dyskusję na temat programu po-
mocy dla najuboższych, to ja Czechów namawiałem do 
bycia bohaterami, do tego, żeby wyszli z mniejszości 
blokującej, co dałoby szansę na dożywianie w Europie 
tych najbiedniejszych przez kolejne dwa lata. No, Czesi 
się opierali, nie bardzo chcieli, ale Niemcy się wyłamali 
i zostawili Czechów w tej kwestii, że tak powiem, na lodzie. 
W każdym razie program dożywiania najuboższych w ciągu 
kolejnych dwóch lat będzie realizowany.

To tyle tytułem uzupełnienia do tej prezentacji. A teraz 
proszę o dyskusję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otrzymaliśmy dość obszerną informację dotyczącą całego 

pakietu projektów rozporządzeń. Pan minister przedstawił 
stanowisko rządu, powiedział jak widzi te sprawy.
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Chciałbym zapytać, Panie Ministrze, o następującą 
sprawę. Wśród tych bardzo rozbudowanych propozycji 
Komisji dla nas kluczowa jest oczywiście kwestia wyrów-
nania – bądź braku wyrównania – dopłat bezpośrednich. 
Ja niestety nie słyszałem pańskiego wystąpienia, bo dopi-
ero przed chwilą dowiedziałem się o tym posiedzeniu 
komisji. Czy rząd polski podnosił dotychczas argument 
o niezgodności nierówności dopłat z przepisami trak-
tatowymi? Bo to jest niezgodne z co najmniej trzema 
ważnymi przepisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, pod rządami którego będziemy po 2013 r. Po 
pierwsze, to jest wbrew zakazowi dyskryminacji z uwagi 
na przynależność państwową. Rolnik niemiecki dostaje dz-
isiaj o 150 euro na hektar więcej niż polski rolnik nie dlate-
go, że decydują o tym jakieś obiektywne kryteria, tylko 
dlatego, że jeden jest Niemcem, a drugi Polakiem. Po dru-
gie, w art. 39 traktatu jest mowa o tym, że w kształtowaniu 
wspólnej polityki rolnej można brać pod uwagę różnice 
między regionami, ale nie ma mowy o różnicach między 
państwami. Czyli mogą być specjalne rozwiązania, nie 
wiem, dla Bawarii czy dla Podkarpacia, natomiast nie ma 
tytułu prawnego do tego, żeby różnicować państwa. No 
a po trzecie, w art. 40 traktatu jest zakaz dyskryminacji 
producentów – w tym wypadku chodzi oczywiście o pro-
ducentów rolnych – a tutaj ta dyskryminacja też jest ewi-
dentna, skoro system naliczania dopłat jest zróżnicowany. 
Czy polski rząd wyraził swoje zastrzeżenia prawne? Nie 
tylko gospodarcze, ekonomiczne, bo te, jak rozumiem, są 
wyrażane, ale i prawne.

I druga kwestia, o którą chciałbym zapytać. Jakie 
jest ostateczne stanowisko rządu w sprawie ograniczenia 
płatności dla największych gospodarstw? W deklaracji 
prezydencji węgierskiej, którą pan minister akceptował, 
była mowa o tym, żeby się nie zgodzić na obcięcie 
płatności dla największych gospodarstw i przesunięcie 
ich do mniejszych gospodarstw. Jakie jest na dziś stanowi-
sko rządu w tej kwestii? Ja, szczerze mówiąc, go nie 
znam. Polegam na tym, co było w deklaracji prezydencji 
węgierskiej. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji?
(Członek Rady Krajowej NSZZ „Solidarność” Rolników 

Indywidualnych Jan Bodak: Tak.)
Proszę.

Członek Rady Krajowej NSZZ 
„Solidarność” Rolników Indywidualnych 
Jan Bodak:
Nazywam się Jan Bodak, jestem wiceprzewodniczą-

cym Rady NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych 
województwa kujawsko-pomorskiego.

Panie Ministrze, ja bardzo się cieszę, zresztą po raz pier-
wszy, z pana obietnic odnośnie do zbywania gruntów przez 
Agencję Nieruchomości Rolnych. Ponieważ, jak sam pan 
dobrze wie – pan również jest rolnikiem– dotychczas bywało 
z tym całkiem na odwrót, niż pan tu dziś powiedział.

powinniśmy realizować zadania zazieleniania w ramach 
programów rolno-środowiskowych z drugiego filaru, w ra-
mach aktywnego wspierania. I jeśli ktoś się na to zdecyduje, 
a Komisja Europejska uzna, że potrzeba więcej ekologi-
zacji, wyłączenia, zazieleniania, gotowości produkcyjnej, 
a nie produkcji, i zechce za to płacić, to proszę bardzo. Ale 
tu nie może być przymusu, nie może być tak, że każdy rol-
nik będzie musiał to zrobić, a jak nie zrobi, to nie otrzyma 
płatności z tych 30% w pierwszym filarze. Ja jestem za 
tym, żeby, jeśli chodzi o zazielenianie, nie komplikować 
sprawy i nie zwiększać obciążenia w pierwszym filarze, 
tylko żeby zazielenianie było elementem drugiego filaru 
i żeby na to zadanie były przeznaczone środki w ramach 
tak zwanego aktywnego wspierania zazieleniania. To nie 
może być obowiązkowe, przymusowe.

My nie zdejmiemy z rolnika z powodu zazieleniania in-
nych zadań czy obowiązków, wprost przeciwnie – Komisja 
nam jeszcze dorzuci trochę obowiązków biurokratycznych 
i organizacyjnych. A dzisiaj, jeśli chodzi o wymogi uni-
jne, obowiązują dyrektywy środowiskowe, które musimy 
realizować, mamy zwyczajną, dobrą praktykę rolniczą – 
GAEC, wymagania rolno-środowiskowe w ramach cross-
compliance i za chwilę będą w Polsce obowiązywały prze-
pisy dotyczące dobrostanu zwierząt, chociaż one już teraz 
w 90% obowiązują. Tak więc obowiązki mamy już nałożone, 
my już je wykonujemy i Komisja Europejska każe nam je 
kontynuować. A jeżeli do tych zadań, które już realizujemy 
w ramach zazielenienia, Komisja dorzuci nam jeszcze ten 
udawany płodozmian, to kraj będzie musiał wyłączyć ze 
swojej koperty 30% środków, umieścić je na oddzielnym 
koncie… Przecież to nie jest żaden płodozmian i każdy 
gospodarujący rolnik to wie, tak że to będzie kolejny adminis-
tracyjny obowiązek polegający na udawaniu płodozmianu.

Jeszcze gorszy od tego udawanego płodozmianu jest 
wymóg wyłączenia 7% gruntów na cele ekologiczne 
nieprodukcyjne. Być może na tych gruntach w ramach 
celów ekologicznych nieprodukcyjnych będzie możliwość 
uprawy roślin motylkowych czy krzewów owocowych. Być 
może tak będzie. Ale dzisiaj nie ma co do tego pewności, 
my tego jeszcze nie wiemy. Dlatego w mojej ocenie Polska 
powinna stać na stanowisku, że zazielenianie – owszem, 
jesteśmy proekologiczni, ale to powinno się znaleźć w dru-
gim filarze, a nie jako obowiązek w pierwszym filarze. No, 
tutaj splata się ze sobą wiele rzeczy, i trzeba po prostu po 
kolei się odnieść do każdego rozporządzenia i przedstawić 
własne propozycje.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Kto by chciał zabrać głos?
Proszę, jako pierwszy chciałby się wypowiedzieć pan 

europoseł.

Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Janusz Wojciechowski:
Ja jestem tu właściwie w charakterze widza, tak że bar-

dzo dziękuję za umożliwienie mi udziału w dyskusji.
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ra również cele, co do których Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej nie przewiduje możliwości przeznaczenia 
pieniędzy rolniczych. Czy pod tym względem ten doku-
ment był badany?

I jeszcze chciałbym spytać o taką sprawę. Wspomniane 
przeze mnie cele są zgodne z dokumentem funkcjonującym 
pod nazwą: konkluzja prezydencji węgierskiej. W tym do-
kumencie również te cele są wymienione. Czy rząd polski 
w dalszych negocjacjach będzie optował za tym, żeby te 
pieniądze, które są przewidziane na rolnictwo, przeznaczać 
także na cele pozatraktatowe, na przykład, na ochronę 
środowiska, czy też zamierza podjąć jakieś działania w tym 
zakresie na rzecz zmiany i przeznaczyć te pieniądze na 
rolnictwo? Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Panie Ministrze, ja chciałbym się dowiedzieć, czy rząd 

ma plan B. To znaczy, w sytuacji, kiedy… Jak rozumiem, 
to wszystko jest powiązane z budżetem Unii na następny 
okres. Do końca nie wiemy, jaki będzie ten budżet, i nie 
wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja w strefie euro, mamy 
jeszcze półtora roku, no, dwa lata… Tymczasem tutaj walka 
rozegra się w ciągu tygodni czy miesięcy, a będzie dotyczy-
ła perspektywy wieloletniej. W związku z tym chciałbym 
zapytać, czy rząd ma plan B na wypadek, gdyby zaistniały 
jakieś poważne zagrożenia budżetowe dla utrzymania algo-
rytmu podziału tych ponad 40 miliardów euro na wspólną 
politykę rolną, i czy w ogóle taka strategia w ramach rządu 
pana premiera Tuska jest rozważana, czy też nie bierze się 
takiej możliwości pod uwagę. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu przedstawiciela Krajowej Rady 

Izb Rolniczych.

Starszy Specjalista 
w Krajowej Radzie Izb Rolniczych 
Michał Cieślak:
Michał Cieślak, Krajowa Rada Izb Rolniczych.
Trzy bardzo krótkie pytania, dotyczące tego proponow-

anego systemu, o którym mówiła pani Zofia. Czy od 2014 r. 
będzie brane pod uwagę tylko uprawnienie do płatności, 
czy też, w ramach tego uprawnienia do płatności, rów-
nież kwota płatności na dane gospodarstwo w ramach tego 
systemu… Czy były prowadzone jakieś rozmowy na ten 
temat?

Czy w Komisji były prowadzone jakieś wyliczenia 
dotyczące zazielenienia i tego, jaki ono będzie miało 
wpływ na zmniejszenie produkcji? Dzisiaj już wiemy, że 
jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o produkcję zbóż w Polsce, 

Chciałbym jednak zapytać, ponieważ pan stwierdził, że 
chce powoływać… Czy zastąpi pan to słowo „powołam”? 
I czy możemy pana trzymać za słowo? Jeżeli tak, to będę 
bardzo zadowolony.

Chciałbym jeszcze prosić, żeby mi pan minister 
wyjaśnił, dlaczego Komisja Europejska utrzymuje pro-
gram „Leader”, a zaczyna manipulować przy ONW. 
Nie wiem, być może u pana ten „Leader” działa lepiej, 
natomiast u nas, w województwie pomorskim w ramach 
tego programu zatrudnili się sami samorządowcy. Tam 
jest około 6,5 miliona, to znaczy, te pieniądze idą na tę 
ich fundację, a tak naprawdę w ogóle nie wiadomo na 
co te pieniądze idą. My w województwie pomorskim nie 
mamy na ten temat żadnej informacji, a chcielibyśmy po 
prostu wiedzieć. O ile dobrze pamiętam, jest chyba sześć 
uwarunkowań. Jeżeli rolnik chce skorzystać z „Leadera”, 
to musi mieć wkład w wysokości 50% środków, a jeżeli 
chcą związki wyznaniowe i fundacje, to wystarczy 20%. 
A przecież gdy tego „Leadera” tworzono, twierdzono, że to 
są pieniądze wyłącznie z Europejskiego Funduszu Rolnego. 
Dlaczego stwarza się jakieś boczne furtki do wyprowadza-
nia pieniędzy przeznaczonych na rolnictwo i samorządowcy 
mogą… No, burmistrz wybudował drogę, położył asfalt 
czy coś innego…

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Ja mam prośbę, żeby się trzymać omawianego w tej 

chwili tematu. Pan minister powiedział, że zostanie z nami 
do końca posiedzenia i wtedy będzie możliwość zadawania 
szczegółowych pytań. A teraz rozmawiamy o wspólnej 
polityce rolnej…

Członek Rady Krajowej NSZZ 
„Solidarność” Rolników Indywidualnych 
Jan Bodak:
Ja bym chciał zapytać o ONW. Przeczytałem tutaj, że 

to ma być zastąpione jakimiś obcymi instrumentami itd. 
Bardzo bym pana prosił… Jeżeli otrzymam taką odpowiedź, 
jaką otrzymałem w sprawie zbywania gruntów, będę bardzo 
zadowolony. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Pan senator Grzegorz Wojciechowski prosił o głos. 

Proszę.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Przewodniczący! Panie Ministrze! Wysoka 

Komisjo!
Chciałbym zapytać o cele, na które mogą być 

przeznaczane pieniądze. Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej… No, do 2013 r. jesteśmy pod rządami trakta-
tu akcesyjnego, ale od 2014, czyli od momentu, gdy zaczną 
obowiązywać te projekty, będzie nas obowiązywał Traktat 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. I ten traktat dokładnie 
określa, na co mogą być przeznaczane pieniądze zarówno 
z pierwszego, jak i z drugiego filaru. Ten dokument zawie-
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zostało uwzględnionych bardzo dużo elementów także 
z tych deklaracji. Zresztą nie wszystkie elementy deklaracji 
węgierskiej zostały uwzględnione w propozycji Komisji. 
Tak więc skoro przywiązujecie tak dużą wagę do jednej de-
klaracji, to proponuję, żebyście się zapoznali także z innymi 
deklaracjami. A przypomnę, że w ciągu ostatnich czterech 
lat Polska była sygnatariuszem co najmniej dziesięciu takich 
deklaracji. Tak że warto, żebyście je wszystkie przejrzeli, 
i wtedy będziemy się nawzajem oceniali.

Czy rząd podnosił dotychczas te kwestie odnoszące 
się do traktatu? Nie podnosił, bo my dopiero teraz przy-
gotowujemy stanowisko rządu w odniesieniu do propozy-
cji Komisji, i jestem przekonany, że w tym stanowisku 
te elementy będą zawarte. My przygotowujemy to stano-
wisko w Ministerstwie Rolnictwa, ono będzie poddane 
konsultacjom międzyresortowym, tak jak każdy dokument, 
i dopiero później będzie to oficjalne stanowisko rządu. Ja 
wielokrotnie mówiłem o tych sprawach, także traktatowych 
– czego świadkiem był również pan europoseł – tak więc 
stanowisko ministra rolnictwa w tej sprawie jest jasne, 
a stanowisko rządu zostanie przygotowane.

Jeżeli chodzi o kwestię sprzedaży ziemi, o którą pytał 
pan Jan, to jeszcze raz mówię: moim celem jest doprow-
adzenie do sytuacji, że ziemia będzie sprzedawana w pier-
wszej kolejności rolnikom, a nie bezpośrednio przenoszona 
na właścicieli ziemskich. Dlatego nowy prezes będzie miał 
jasno wyznaczone zadanie – poprzedni miał zalecenia, 
których nie realizował, a ten dostanie zadanie i będzie 
musiał je realizować. Każda sprzedaż czy każda infor-
macja o sprzedaży będzie konsultowana z radą rolników. 
Ja powołam takie rady. Tylko od razu chcę zastrzec, że 
to nie będzie tak, że w tych radach będą zasiadali wszy-
scy, którzy się do nich zgłoszą. Są organizacje, które w tej 
chwili współpracują w tym trybie ścisłym, to znaczy, są 
akredytowane czy są członkami COPA-COGECA, i ich 
przedstawiciele będą członkami takich komisji. Nie ma 
potrzeby zapraszania do tych komisji kilkudziesięciu orga-
nizacji związkowych, bo wtedy nie będziemy w stanie ani 
niczego ustalić, ani wypracować. Tak że to przedstawiciele 
tych organizacji będą konsultantami.

Kwestia dotycząca strategii, o którą pytał pan senator 
Jackowski. Obecnie podstawową strategią i podstawowym 
celem rządu jest doprowadzenie do uchwalenia budżetu 
unijnego w tym wariancie, który został wyłożony na stół, 
i to jest rzecz najważniejsza. Gdyby teraz rząd ogłaszał 
strategie zapasowe, to oznaczałoby to – a przynajmniej tak 
zostałoby odebrane – że rezygnuje z koncepcji obrony zap-
roponowanego budżetu, a nie rezygnuje. Do końca tygodnia 
przygotujemy stanowisko rządu w tej sprawie. W trakcie 
naszej wewnętrznej dyskusji pojawiła się taka propozy-
cja, żeby w ramach dyscyplinowania finansowego Unii 
Europejskiej ta zaproponowana ostatnio kara, polegająca 
na odbieraniu środków unijnych państwom członkowskim, 
obejmowała także środki na wspólną politykę rolną. I po 
moim zdecydowanym sprzeciwie na wczorajszym posie-
dzeniu Rady Ministrów rząd z tej propozycji się wycofał. 
A więc środki na wspólną politykę rolną nie będą, że tak 
powiem, zakładnikiem ram finansowych.

Czy w 2014 r. będą uprawnienia do płatności i kwota 
płatności na dane gospodarstwo… Nie wiem, bo tak 

to będzie ona o blisko 1,5 miliona t mniejsza. Czy takie 
wyliczenia były podejmowane w związku z pracami nad 
tą propozycją?

I definicja małego gospodarstwa. Czy oprócz kwestii 
małych gospodarstw na forum Komisji czy w ogóle w Unii 
jest podnoszona tematyka gospodarstw niskotowarowych? 
Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Pani Elżbieta Miziołek prosiła o głos. Proszę.

Zastępca Przewodniczącego NSZZ 
Rolników Indywidualnych „Solidarność” 
Elżbieta Miziołek:
Chciałabym zapytać, czy są jakieś matematyczne, 

modelowe, statystyczne symulacje, które by pokazywały, 
jaki wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe będzie miało 
wdrożenie tej propozycji Komisji Europejskiej. Jako rolnik 
– nie tylko przedstawiciel związku, ale też jako czynny za-
wodowo rolnik – ja mam wątpliwości co do dostosowania 
polityki Komisji Europejskiej do prognoz zapotrzebowania 
na żywność. Ja się bardzo boję, że Komisja Europejska 
ma, że tak powiem, skłonności samobójcze i że proponuje 
rozwiązania dokładnie odwrotne w stosunku do zapotrze-
bowania rynku. Bo w mojej ocenie, i myślę, że nie tylko 
mojej, zastosowanie tych wskazanych rozwiązań w prostej 
linii prowadzi do ograniczenia produkcji żywności, tymcza-
sem zapotrzebowanie będzie rosło. Jak to w rzeczywistości 
wygląda?

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Kto jeszcze chciałby się wypowiedzieć lub zadać pyta-

nie? Nie widzę chętnych.
Panie Ministrze, jeśli można, prosiłbym o udzielenie 

odpowiedzi.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Marek Sawicki:
Rozpocznę od odpowiedzi na pytania pana europosła 

Wojciechowskiego. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, 
że w żadnym ze stanowisk polskiego rządu nie mówi 
się o tym, że jesteśmy przeciwko ograniczeniu górnych 
płatności. W wielu dokumentach znajdzie pan zapisy 
świadczące o tym, że Polska pozostaje w grupie państw, 
które opowiadają się za ograniczeniem górnych poziomów 
płatności. Skoro pan przywołał tutaj deklarację węgierską, 
to chciałbym przypomnieć, że to jest konkluzja prezydencji, 
a nie konkluzja Rady, w której być może ten element się 
pojawia, ale nie jako element najistotniejszy.

I w tym miejscu chciałbym się odnieść do wypowiedzi 
pana senatora Wojciechowskiego. Prosiłbym, żeby pan se-
nator zapoznał się z deklaracją brukselską, powstałą z ini-
cjatywy polskiej, z deklaracją bratysławską, z deklaracją 
warszawską. I zobaczy pan, że w tych propozycjach Komisji 
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niej brzmi – tylko mniej niż 100 euro. Owszem, dla celów 
politycznych można tego argumentu użyć, ale…

Chciałbym jeszcze wrócić do kwestii, o którą pytała pani 
przewodnicząca, czyli do kwestii symulacji modelowych. 
My przygotowujemy taką symulację w naszym Instytucie 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 
I zapewne każde państwo przygotowuje taką symulację na 
użytek własny. Ale prawdą jest – ja mówię o tym otwarcie od 
samego początku, od listopada 2010 r., kiedy pojawiła się ta 
pierwsza ramowa propozycja dotycząca zazieleniania – że 
propozycja Komisji nie prowadzi do rozwoju rolnictwa eu-
ropejskiego, wzrostu produkcji, poprawy konkurencyjności, 
a bierze się ze strachu przed nadprodukcją żywności, jaki 
przycisnął starą Unię Europejską jeszcze w ostatnich 
dwudziestu latach poprzedniego stulecia.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
No, taka jest psychologia, te propozycje rozwiązań 

powstały pod wpływem strachu przed tamtymi doświad-
czeniami. Ale czy tego chcemy, czy nie, potrzeby żywnoś-
ciowe świata i potrzeba udziału Europy w produkcji żyw-
ności na rzecz producentów światowych po prostu wymuszą 
zmianę stanowiska Unii Europejskiej. Tylko teraz albo poli-
tycy uwierzą, że decyzje jeszcze nie zapadły i że dzisiaj to 
jest w naszych rękach, albo się poddadzą i powiedzą: no to 
brnijmy w to, co zaproponowała Komisja i jej urzędnicy. Ja 
apeluję o to, żeby się nie poddawać. Urzędnicy wymyślają 
wiele projektów, zużywają na to wiele papieru, ale wiele 
z tych pomysłów potem jest wywracanych do góry nogami 
i powstają zupełnie nowe koncepcje. I ja zachęcam do tego, 
żebyśmy w przypadku tej propozycji też dokonali takiej 
dogłębnej zmiany koncepcji.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Rozumiem, że punkt drugi już omówiliśmy i w związku 

z tym wyczerpaliśmy.
Ale w punktach od trzeciego do dziewiątego są jeszcze 

inne rozporządzenia.
Mam taką propozycję, abyśmy teraz zrobili pięciomi-

nutową przerwę, a potem omówili punkt po punkcie… Do 
każdego rozporządzenia mamy opinię sporządzoną przez 
Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej, a do-
kładniej przez eksperta Działu Spraw Unii Europejskiej, 
panią Barbarę Wieliczko.

Dlatego chciałbym, Panie Ministrze, żeby pan również 
wypowiedział się w sprawie tych rozporządzeń, gdyż nasza 
komisja ma obowiązek, zgodnie z pisemnym poleceniem pana 
marszałka, który skierował do nas te dokumenty, rozpatrzyć 
skierowane wnioski do dnia 13 stycznia. Ten termin jest za-
lecany przez pana marszałka ze względu na to, że Komisja 
Spraw Unii Europejskiej musi otrzymać merytoryczne stano-
wisko komisji branżowej, czyli naszej komisji, w odniesieniu 
do tych wniosków, żeby móc je wszystkie rozpatrzyć.

I dlatego, wypełniając wolę pana marszałka, chciałbym 
dzisiaj, na tym posiedzeniu komisji, usłyszeć opinie. Jeśli 
to będą ogólne opinie, to takie zawrzemy w naszym spra-
wozdaniu, jeżeli stanowisko rządu będzie negatywne w sto-
sunku do danego dokumentu, to my możemy wysłuchać 
tej opinii i stwierdzić, że też jesteśmy przeciw, a jeżeli 

naprawdę jeszcze nie wiadomo, jak będzie wyglądała wspól-
na polityka rolna w roku 2014. Nie wiadomo dokładnie, 
co jeszcze zaproponują państwa członkowskie, nie wia-
domo, do czego dojdziemy. Teraz Komisja zaproponowała 
w tych dokumentach odejście od systemu płatności SAPS 
i przejście na SPS, a przecież wiadomo, że nie będzie 
SPS. Komisarz publicznie parę razy, także w Parlamencie 
Europejskim, na spotkaniu naszej rady mówił, że nowy 
system nie jest jeszcze znany, dopiero nad nim pracujemy. 
I w mojej ocenie – zresztą to wynikało nawet z tych danych, 
które tutaj były dzisiaj prezentowane – zaproponowany 
przez Komisję system płatności będzie bliższy SAPS niż 
SPS, bo uprawnienia podstawowe mają się opierać na powi-
erzchni, tymczasem w dokumentach urzędnicy piszą, że to 
będzie SPS. Tak więc mamy przed sobą jeszcze dużo pracy. 
Bo dzisiejsze – te historyczne – koperty stare państwa unijne 
podzielą sobie na hektary i określą je mianem uprawnienia; 
zresztą my także możemy podzielić te koperty, które mamy, 
na hektary, i przemianować je na uprawnienia. Ale wtedy 
dotychczasowa dysproporcja pozostanie. Tak więc nie wia-
domo, co będzie dalej podstawą podziału tych środków 
i która koncepcja przeważy. Tak jak powiedziałem, mnie 
zależy na tym, żeby ten podział między filarami był równy, 
żebyśmy, jak już mówiłem, dokonali podziału środków 
europejskich według obiektywnych kryteriów, takich jak 
powierzchnia, obszary o niekorzystnych warunkach gos-
podarowania, obszary przyrodniczo cenne etc. A jeśli ten 
wariant nie przejdzie, to wtedy będziemy walczyć o ten 
drugi wariant, żeby przynajmniej w przypadku tych nowych 
zadań, jeżeli nie da się z nich wybronić, podział kopert 
był obiektywny. Ale o to trzeba będzie na każdym etapie 
walczyć, trzeba będzie w każdym zespole mocno nad tym 
popracować, trzeba parę różnych możliwości czy rozwiązań 
przygotować, przewidzieć, żeby to, co dla nas jest ważne, 
można było…

Czy były robione jakieś wyliczenia, jeśli chodzi o skutki 
zazielenianie? Podejrzewam, że nie, podejrzewam, że to jest 
jakiś pomysł, jakaś idée fixe, i dzisiaj… Prawdopodobnie 
te wyliczenia były bardzo proste: jako podstawę wzięto 
gospodarstwo o powierzchni 100 ha, jakby taki kwadrat, 
i obcięto dwa metry po obwodzie, no i ta dwumetrowa 
miedza, według urzędników unijnych, stanowi 7% powi-
erzchni, i stąd się wzięło te 7% na tak zwane działania 
proekologiczne. No, gdyby to było w skali całego kraju, 
w ramach działania na rzecz bioróżnorodności, to my 
byśmy już mieli ten obowiązek spełniony, ale to ma być 
7% powierzchni gospodarstwa. To jest w ogóle kuriozalny 
pomysł i teraz wszyscy musimy się głowić, jak to wykonać. 
A być może to zazielenianie zostało nam wszystkim narzu-
cone po to, żebyśmy się zajęli mało ważnymi szczegółami, 
zapominając o sprawach związanych z system podziału 
płatności bezpośredniej.

Panie Pośle, to nie jest tak, że niemieccy rolnicy dostają 
o 150 euro na hektar więcej od naszych. W przypadku 
płatności bezpośrednich różnica nie wynosi aż 150 euro, 
a jeśli połączymy filary pierwszy i drugi, to ta różnica jest 
jeszcze mniejsza, no ale…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale nawet jeśli nie połączymy tych filarów, to, proszę 

spojrzeć na wykres, nie jest to 150 euro – choć to dosad-
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minu spotkania w tej sprawie na początku lutego? Skoro pan 
minister mówi, że do końca stycznia zostanie wypracowane 
stanowisko rządu w sprawie tych propozycji legislacyjnych, 
to na początku lutego moglibyśmy już szczegółowo odnieść 
się do poszczególnych dokumentów. Owszem, możemy 
zająć stanowisko dzisiaj, ale to się wiąże z takim ryzykiem, 
że to nasze stanowisko będzie, no, niezbyt dopracowane. 
Mamy prawo zwrócić się do pana marszałka o wyznaczenie 
następnego terminu.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Kolega zmierza do tego samego, o czym i ja myślałem.
Proszę panią Barbarę o zrelacjonowanie w skrócie 

głównych tez tych opinii, których jest łącznie aż siedem.

Analityk w Dziale Spraw Unii Europejskiej 
w Biurze Spraw Międzynarodowych 
i Unii Europejskiej 
w Kancelarii Senatu Barbara Wieliczko:
Dziękuję bardzo.
Chciałabym zacząć poniekąd od końca, od tych trzech 

ostatnich rozporządzeń, które mają charakter przejściowy, 
jak powiedziała pani minister Krzyżanowska. Te najważ-
niejsze rozporządzenia zostały już tu bardzo szczegółowo 
omówione przez panią minister, a pan minister w swoich 
wypowiedziach wskazywał na to, jakie jest stanowisko 
ministerstwa rolnictwa w tej sprawie.

Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące zasady pomocniczości, 
to omawiane dokumenty nie budzą wątpliwości co do 
zgodności z tą zasadą. Głównym problemem – poza tymi, 
o których powiedział tu już pan minister w odniesieniu do 
poszczególnych propozycji rozwiązań Komisji Europejskiej 
– są tu rozstrzygnięcia dotyczące aktów delegowanych i ak-
tów wykonawczych. Otóż w tych projektach pozostawia się 
wiele kwestii szczegółowych do rozstrzygnięcia w kolejnych 
dokumentach w drodze aktów delegowanych. A przypomi-
nam, że to jest problem, który w ubiegłym roku minister-
stwo rolnictwa podnosiło w licz-nych stanowiskach rządu 
w sprawie różnych propozycji Komisji dotyczących innych 
elementów wspólnej polityki rolnej. Droga aktów delegow-
anych oznacza zmniejszenie roli państw członkowskich 
w pracach nad szczegółowymi rozwiązaniami. W przypadku 
aktu przyjmowanego w drodze aktu delegowanego zmiana 
propozycji Komisji może mieć miejsce wyłącznie na pozi-
omie Rady Unii Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego, 
a tam, jak wiadomo, możliwość wpłynięcia na decyzję jest 
znacznie mniejsza, jako że wszystkie propozycje są pod-
dawane pod głosowanie.

Podsumowując, chciałabym podkreślić, że te propozy-
cje Komisji Europejskiej w gruncie rzeczy nie prowadzą 
do reformy wspólnej polityki rolnej, co podkreślał już tu 
pan minister. Co więcej, są bardzo mgliste i tak naprawdę 
nie można na ich podstawie wyciągnąć wniosków co do 
faktycznego kształtu poszczególnych instrumentów wspól-
nej polityki rolnej w przyszłości. Jest to propozycja bardzo 
ogólnikowa, która budzi więcej wątpliwości, niż udziela 
odpowiedzi. Dziękuję.

pan minister będzie jakieś rozwiązanie popierał, to my się 
zastanowimy, czy popieramy, czy nie.

Generalnie Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatruje 
takie wnioski, dokonując oceny zgodności z zasadą…

(Senator Ireneusz Niewiarowski: Pomocniczości.)
…pomocniczości, czyli będzie oceniać, czy ten projekt 

jest zgodny z zasadą pomocniczości, taki jest podstawowy 
cel prac Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Proszę, Panie Ministrze.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Marek Sawicki:
Panie Przewodniczący, prezentacja pani minister 

Krzyżanowskiej obejmowała informację o wszystkich 
rozporządzeniach. Ja podkreślałem, że rząd pracuje nad 
swoim stanowiskiem, więc dzisiaj ja nie jestem jeszcze 
gotów przedstawić szczegółowego stanowiska rządu 
w sprawie każdego z tych rozporządzeń. Ja dokonałem 
oceny tego pakietu z punktu widzenia prac, jakie wykona-
liśmy na tym etapie. Być może Sejm czy Senat przyspieszą 
te prace… No, komisja jest w pełni autonomiczna i ma 
prawo dokonać własnej oceny, przedstawić własną opinię 
w sprawie tych dokumentów. Ja na tym etapie mogę tylko 
przedstawić – co zresztą zrobiłem po tej prezentacji – swoją 
ocenę tych propozycji, ocenę ministra rolnictwa czy resortu 
rolnictwa. Stanowisko rządu natomiast, tak jak obiecałem, 
będziemy starali się wypracować do końca stycznia. I wtedy 
w tym stanowisku rządu zostaną przedstawione nie tylko 
oceny, ale także konkretne propozycje rozwiązań. Wstępna 
ocena tego pakietu legislacyjnego została zamieszczona na 
stronach internetowych ministerstwa rolnictwa już w li-
stopadzie tego roku. Myślę, że warto, żeby komisja do 
tej listopadowej oceny zajrzała. Ta ocena odnosi się do 
wszystkich tych dokumentów.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Komisja powinna się odnieść również do opinii w spra-

wie tych dokumentów sporządzonej przez Biuro Spraw 
Międzynarodowych i Unii Europejskiej, aby móc zająć 
stanowisko. Zresztą to jest nasz obowiązek, więc…

(Senator Ireneusz Niewiarowski: Czy mogę?)
Za chwilę poproszę panią doktor Wieliczko o krótką 

wypowiedź na temat wszystkich tych propozycji ak-
tów i ewentualnie o opinię co do ich zgodności z zasadą 
pomocniczości, bo jak rozumiem, między innymi, tego 
dotyczą pani opinie. Tak?

(Senator Ireneusz Niewiarowski: Panie Przewodniczący, 
czy mogę zabrać głos w sprawie formalnej?)

W sprawie formalnej? Proszę.
(Brak nagrania)

Senator Ireneusz Niewiarowski:
Myślę, że rzeczywiście powinniśmy wysłuchać opinii 

pani ekspert, bo jeżeli wystąpią zastrzeżenia co do zgod-
ności z zasadą pomocniczości… Panie Przewodniczący, 
a może byśmy poprosili pana marszałka o wyznaczenie ter-
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konkretną datę – w sprawie wezwania Rządu RP do ak-
tywnego działania na rzecz wprowadzenia równych 
i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty 
bezpośrednie dla rolników między państwami członkami 
Unii Europejskiej?

Ja nie będę tej uchwały czytał, państwo macie ten 
tekst przed sobą. Jeśli ktoś ma uwagi, to prosiłbym o ich 
zgłoszenie.

A teraz poproszę o opinię pana ministra. Czy pan mini-
ster ma jakąś opinię w sprawie tego projektu czy jakieś 
propozycje?

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Marek Sawicki:
Powiem szczerze, że tylko co do trzeciego punktu 

mam uwagę: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej wzywa 
Rząd” – nie musi wzywać, bo rząd ma świadomość, że 
ta propozycja…

(Głos z sali: Rząd popiera.)
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: To może 

„wnosi”, a nie „wzywa”? Może zamienimy „wzywa” na 
„wnosi”?)

(Głos z sali: „Zwraca się”…)
Tak.
Ja nie sprzeciwiam się zawartym tutaj tezom, tylko 

uważam, że nie trzeba wzywać rządu do robienia czegoś, 
co rząd i tak robi. Można napisać, że Senat wspiera rząd 
w stanowczym sprzeciwie – no bo w pewnym sensie 
sprzeciw rządu wobec tych propozycji będzie miał miej-
sce – czy w działaniach na rzecz zlikwidowania tego 
niesprawiedliwego, dyskryminującego podziału środków.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dobrze.
Senator Niewiarowski, proszę.

Senator Ireneusz Niewiarowski:
Dziękuję bardzo.
Ja jestem zaskoczony tym projektem uchwały. Ona jest 

wyrazem naszego pragnienia rozwiązania problemów wy-
stępujących na całej polskiej wsi i nie tylko, wyrazem chęci 
wyrównania tych dopłat. Niemniej jednak ona odnosi się 
tylko do jednego aspektu sprawy – do wyrównania dopłat, 
a nie ujmuje tych spraw w sposób całościowy. Być może 
to dobrze, tylko ja się zastanawiam, czy nie powinno być 
jednak tak, jak powiedział pan minister, co bardzo mi się 
podobało, że niezależnie od różnic politycznych, miejsca 
w którym się znajdujemy, powinniśmy użyć wszelkich 
możliwych argumentów, aby doprowadzić do wypraco-
wania jak najlepszych rozwiązań dla polskiego rolnictwa. 
Tymczasem różne spory polityczne temu nie służą, a ten 
aspekt jest tutaj wyraźnie widoczny… No, ale zostawmy 
to. Wspomniano tutaj, że dobrze by było przedstawić 
propozycje, które odnoszą się do wspólnej polityki rolnej 
w sposób całościowy, bo takie propozycje będą bardziej 
przekonywające. Tak? Tworząc pewien system, mamy 
szansę na uzyskanie znacznie większych ustępstw również 

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Mamy opinię pani doktor Barbary Wieliczko z Działu 

Spraw Unii Europejskiej w odniesieniu do każdego aktu. 
Ta opinia potwierdza to, o czym mówił pan minister.

A teraz mam pytanie do członków komisji: czy jest 
akceptacja dla propozycji kolegi wiceprzewodniczącego, 
żeby w związku z tym, że trwają prace nad stanowiskiem 
rządu, komisja wystąpiła do marszałka o zgodę na zajęcie 
przez nas stanowiska w tej kwestii w późniejszym terminie, 
po zapoznaniu się ze stanowiskiem rządu?

Myślę, że to byłoby… No, my nie możemy się w tej 
wypowiedzieć na temat tego, czy jesteśmy za tymi propo-
zycjami, czy przeciw nim, czy je popieramy, czy ich nie 
popieramy, bo tutaj jest wiele argumentów… No trudno 
powiedzieć, że jesteśmy przeciw wszystkim tym propozy-
cjom, no chyba że jesteśmy… Ja myślę, że na tym etapie, 
skoro rząd nie zajął jeszcze jednoznacznego stanowiska, my 
nie możemy definitywnie powiedzieć, że jesteśmy przeciw-
ko wszystkim tym aktom. Te propozycje budzą wiele kon-
trowersji, co, we mnie przynajmniej, wzbudza sprzeciw 
wobec tych aktów, które mamy zaopiniować, ale…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę, Pani Doktor.

Analityk w Dziale Spraw Unii Europejskiej 
w Biurze Spraw Międzynarodowych 
i Unii Europejskiej 
w Kancelarii Senatu Barbara Wieliczko:
Ja chciałabym jeszcze dodać, że Komisja Spraw Unii 

Europejskiej planuje rozpatrywać te projekty dopiero po 
tym, jak rząd przygotuje stanowisko do całego pakietu.

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Czyli jest już 
planowane przesunięcie…)

Tak, bo nie ma jeszcze ostatecznego stanowiska 
rządu…

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: To spokojnie 
możemy poczekać.)

Tak, można poczekać. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
No to mamy już jasność w tej sprawie.
Wobec tego nie będziemy dzisiaj opiniować tego pakie-

tu propozycji, skierowanego do nas przez marszałka, tylko 
zwrócimy się do pana marszałka o to, żeby można to było 
zrobić w późniejszym terminie.

Dobrze. Dziękuję.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Mam jeszcze jedną propozycję. Rozumiem, że teraz 

każdy z nas ma czas, a mamy jeszcze do rozpatrzenia jeden 
punkt, który wniosłem. Pan minister obiecał, że zostanie 
z nami do końca i będzie udzielał odpowiedzi. Tak? Moja 
propozycja jest taka, abyśmy teraz rozpatrzyli projekt 
uchwały, której tekst wszyscy państwo macie przed sobą.

Czy ktoś ma jakieś uwagi do projektu uchwały 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia – tu wpiszemy 
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Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Kolega chciałby coś jeszcze powiedzieć.

Senator Ireneusz Niewiarowski:
Mam jeszcze taką ogólną uwagę. Otóż my, przedsta-

wiając różne postulaty polskiej wsi czy występując w in-
teresie polskiej wsi, wywołujemy w ten sposób pewne 
reakcje pozostałej części mieszkańców naszego państwa. 
Często bywa to pewne zniecierpliwienie, a nawet niechęć 
wobec nas, postrzeganych jako, nieładnie mówiąc, lob-
bystów spraw wiejskich. Ja uważam, że to stwierdzenie, 
które pojawia się w punkcie trzecim, co, skądinąd, da się 
wytłumaczyć – „niesprawiedliwym oraz dyskryminującym 
polskich rolników i zagrażającym przyszłości polskiej wsi” 
– jest tak mocne, że może, no, denerwować, na przykład 
publicystów, i w efekcie pociągać za sobą negatywne opinie 
o mieszkańcach wsi. Bo jeżeli w naszej uchwale pojawi 
się stwierdzenie, że te dopłaty nam zagrażają, to może 
ono zostać skwitowane w ten sposób, że jak na począt-
ku mijającego unijnego okresu budżetowego dochody na 
wsi były na poziomie czterdziestu paru procent dochodów 
miejskich, a teraz są na poziomie sześćdziesięciu paru 
czy nawet siedemdziesięciu procent – jako że ten parytet 
tyle mniej więcej wynosi, choć nie pamiętam w tej chwili 
dokładnych liczb – no to daj Boże taką dyskryminację. Tyle 
tylko, że nam chodzi oczywiście o dyskryminację ze wzglę-
du na przynależność państwową itd. Ja mówię o pewnym 
wrażeniu, o tym, że te nasze postulaty, skądinąd słuszne, 
mogą wywołać różne reakcje. Ja tak naprawdę nie zgłaszam 
uwag do tego tekstu, tylko chcę pokazać, że czasem zbyt 
mocne postawienie sprawy wcale sprawie nie służy.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Myślę, że nam, jako inicjatorom, chodzi właśnie o to, 

żeby przedstawić to trochę ostrzej. No nie możemy pisać 
o tym zbyt łagodnie, bo jeśli ujmiemy to w sposób łagod-
niejszy, to nasze stanowisko nie będzie wystarczająco wy-
raziste, a powinno być wyraziste, tym bardziej że tu chodzi 
o współpracę, jak to zostało już podkreślone, bez względu 
na poglądy, nakierowaną na konkretne działania.

Żadna inna polityka nie jest tak ściśle związana… Jak 
pamiętacie, sam komisarz Lewandowski powiedział w Senacie, 
że to w 80% zależy od wspólnej polityki finansowej, a w przy-
padku innych polityk tak nie jest, trzeba to jasno powiedzieć. 
No skoro sam komisarz Lewandowski wyłożył nam to 
w Senacie, to mamy podstawę do mówienia tego.

(Głos z sali: No tak, ale to grozi upadkiem…)
Dobrze.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Czy są jeszcze jakieś uwagi w tej sprawie?
Proszę, pan senator.

Senator Marek Konopka:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Ten projekt uchwały otrzymaliśmy dopiero dzisiaj, a sk-

upieni byliśmy na zupełnie innych tematach. A ponieważ 
kolejne posiedzenie mamy osiemnastego…

w tej konkretnej sprawie. Ale nie musimy robić tego w jed-
nej uchwale. Generalnie naszym obowiązkiem w tym roku 
będzie odniesienie się do całości wspólnej polityki rolnej 
i być może będą jeszcze następne uchwały.

Ja wyobrażam sobie – to jest zresztą pośrednio pytanie 
do pana ministra – że tego rodzaju wyartykułowanie opi-
nii, w takim tonie, który może być uznany za przesadny 
czy zdecydowanie za ostry, tak naprawdę może posłużyć 
w dyskusji na forum Unii Europejskiej jako środek, że tak 
powiem, politycznego czy społecznego nacisku. No, jak 
ktoś jest naciskany, to może mu być łatwiej przedstawiać 
argumenty czy propozycje trudne dla partnera.

Ja nie wyrażam sprzeciwu wobec tej uchwały. Wydaje 
mi się, że pewnie można byłoby jeszcze trochę nad tym 
tekstem podebatować, ale rozumiem, że jest to komisyj-
na propozycja uchwały, a cała dyskusja przeniesie się na 
posiedzenie Senatu. Tak?

To tyle. Jeżeli pan minister potwierdzi, że podjęcie tej 
uchwały generalnie może być pomocne w negocjacjach 
w sprawie wspólnej polityki rolnej czy rozstrzygnięć, które 
mają zapaść, no to, myślę, należy ją podjąć.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Taka jest właśnie intencja, żebyśmy to jako projekt… 

Ten projekt jeszcze możemy doszlifować. Propozycja 
pana ministra jest taka, żeby nie wzywać rządu, tylko go 
wspierać w tej kwestii. Pytanie tylko, jak to zdefiniować. 
Myślę, że musi nad tym popracować zespół redakcyjny 
i wypracować właściwy zapis…

(Głos z sali: Ja mam tutaj przygotowane…)
Ale pamiętajmy, że nasz projekt idzie do Komisji 

Ustawodawczej, jeśli dobrze pamiętam, będziemy nad 
nim wspólnie pracować i dopiero potem, po opracowaniu 
w Komisji Ustawodawczej, trafi na posiedzenie Senatu.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ten projekt czeka jeszcze długa droga, tak że jeszcze 

będzie możliwość poprawienia go i wypracowania jed-
nolitego stanowiska, które na pewno cały Senat poprze, 
a być może coś jeszcze tutaj dopisze, bo to jest dopiero 
wstępny projekt.

Pan senator Jackowski, proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Uważam, że ten projekt jest bardzo dobry i w całości go 

popieram. Biorąc jednakże pod uwagę to, na co zwracają 
uwagę pan minister i pan przewodniczący, proponowałbym 
w punkcie trzecim małą poprawkę, uwzględniającą uwa-
gi, które padły w toku dyskusji. „Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej zwraca się do Rządu o stanowcze przeciwstawienie 
się”… itd. Skoro zwraca się, to i popiera przeciwstawienie 
się, a jednocześnie… Sądzę, że to zawierałoby… to byłby 
consensus.

A jeśli chodzi o szczegóły, to w tej sprawie będzie 
pewnie jeszcze dyskusja, ale wydaje mi się, że ten tekst 
jest dobry. „Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do 
Rządu o”… itd. Dziękuję.
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(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Są dwie 
propozycje: jest poprawka…)

Ja proponuję pozostawić taki zapis, jak w projekcie…

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Proszę bardzo, pan europoseł Wojciechowski.

Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Janusz Wojciechowski:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Ja też miałem pewien udział w inspirowaniu tej uchwały, 

bo uważam, że ona jest bardzo potrzebna…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Przedstawianie w Parlamencie Europejskim racji po-

partych autorytetem Wyższej Izby polskiego parlamentu, 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, daje mi większą siłę 
argumentacji, gdy podnoszę ten problem.

Cieszę się z dobrej woli pana ministra i z właściwego od-
bioru intencji tej uchwały. Jest to uchwała, która ma być po-
mocna rządowi, a nie być wymierzona przeciwko rządowi.

Myślę, że nie warto się spierać o poszczególne słowa. 
A jeśli chodzi o to, co zaproponował pan senator Jackowski 
– czy „wzywa”, czy „zwraca się” – to przecież tu nie chodzi 
o jakąś naganę, tylko o to, żeby była wyraźnie wskazana 
intencja. Moim zdaniem, ta uchwała nie straci na wartości, 
jeżeli wybierzemy formułę „zwraca się”. Dobrze byłoby, 
gdyby ten dokument jak najszybciej został przyjęty, żeby 
można było się nim posługiwać – jako stanowiskiem Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej – na zewnątrz. To stanowisko 
byłoby bardzo pomocne, między innymi, w Parlamencie 
Europejskim. Jestem więc za tym, żeby ten dokument został 
możliwie szybko przyjęty i opublikowany. To jest ważne.

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Dziękuję, Panie 
Pośle…)

Przy okazji chciałbym zapytać o coś pana ministra, 
bo może później nie będę miał okazji. Wspomniał pan 
o tych kilku deklaracjach, które były podpisane, i radził 
pan, żeby się z nimi zapoznać. A gdzie one są dostępne, bo 
nie natrafiłem na nie w oficjalnych publikacjach?

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Marek Sawicki:
Panie Pośle, zachęcam do zaglądania na strony interne-

towe Ministerstwa Rolnictwa. Są tam udostępniane oficjalne 
dokumenty przyjmowane na forach międzynarodowych. 
Może nie szukał pan dość wnikliwie, ale gdyby miał pan 
problemy z dotarciem do tych dokumentów, to ja oczywiście 
mogę je panu przesłać specjalną korespondencją.

Zamykając tę dyskusję, chciałbym powiedzieć, że 
uważam, że dobrze byłoby, gdyby ze względu na sys-
tem stanowienia prawa we Wspólnocie Europejskiej tego 
typu uchwały były kierowane równolegle do rządu i do 
eurodeputowanych Parlamentu Europejskiego z Polski. 
Decyzyjność w sprawach wspólnej polityki rolnej, zresz-
tą we wszystkich sprawach, w pięćdziesięciu procentach 
będzie spoczywała na rządzie – w pięćdziesięciu na par-
lamencie; a dalej w pięćdziesięciu procentach na Radzie 

Ja popieram propozycję poprawki pana senatora 
Jackowskiego. Ja też uważam, że lepiej sformułować to 
łagodniej – bo efekt będzie zdecydowanie lepszy – niż 
w mocnych słowach, bo to naprawdę może zaszkodzić 
całej sprawie.

Mam nadzieję, że będzie można jeszcze o tym 
porozmawiać, podyskutować. Uważam, że ten projekt 
powinien być jeszcze doszlifowany przez zespół redak-
cyjny, zanim będzie rozpatrywany na posiedzeniu ple-
narnym Senatu. Dlatego myślę, że skoro osiemnastego 
mamy kolejne posiedzenie, to wtedy możemy ten projekt 
przyjąć. Myślę, że tydzień nie robi różnicy…

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Szanowni Państwo, procedura legislacyjna w Senacie 

trochę trwa, dlatego proponuję, żebyśmy przyjęli to dzi-
siaj. Skoro mamy zgodę ministra, przyjmijmy to już dzi-
siaj. Wiemy, że procedura jeszcze trochę potrwa, to się 
przeciągnie, bo trzeba to zgłosić do marszałka, marszałek 
wyznaczy terminy, no i to się będzie ciągnęło jeszcze 
miesiąc albo półtora. Dlatego proszę: nie odkładajmy tego 
do następnego tygodnia.

(Senator Beata Gosiewska: Mogę?)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
W formule zaproponowanej przez pana senatora 

Jackowskiego.
Proszę, Pani Senator.

Senator Beata Gosiewska:
Panie Ministrze! Panie Przewodniczący! Szanowni 

Państwo!
Ja myślę, że ta forma jest dobra i chyba nie ma nic 

zdrożnego w tym, że Senat wzywa czy zobowiązuje rząd. 
Jest to jasna forma. Władzę wykonawczą się zobowiązuje, 
wzywa… Myślę też, że rząd może wykorzystać ten argu-
ment w przyszłych negocjacjach.

Panie Ministrze, my nie mamy żadnych złych zamiarów. 
Chciałabym się też odnieść do pana wcześniejszej wypo-
wiedzi, dotyczącej naszych wewnętrznych kłótni. Myślę, że 
my, jako opozycja, mamy prawo przedyskutować i ocenić 
stanowisko rządu, gdy ono będzie już skonkretyzowane, 
a jeszcze zanim będzie negocjowane. I naprawdę nie ma 
w tym nic złego. Przecież wszyscy powinniśmy dążyć do tego, 
aby Polska wynegocjowała jak najlepsze warunki płatności – 
w tym przypadku dla polskiej wsi. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Jest odmienny wniosek, odmienne stanowisko. W związ-

ku z tym mam pytanie: pani senator wnosi o to, żeby utrzymać 
proponowany zapis, tak? Tak mam to rozumieć?

Senator Beata Gosiewska:
Oczywiście. Uważam, że ten zapis powinien być jasny. 

Mówiliśmy o popieraniu… No, my tak naprawdę nie znamy 
jeszcze ostatecznego stanowiska rządu.
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Spraw Unii Europejskiej, a z Komisji Spraw Unii 
Europejskiej do innych komisji. Będzie to oficjalny doku-
ment, który będzie rozpatrywany w komisjach, a później 
trafi do Parlamentu Europejskiego. Skoro my mamy zamiar 
jeszcze popracować nad dokumentem, który będzie później 
wykorzystywany w Parlamencie Europejskim, a nad tą 
uchwałą chcielibyśmy zakończyć prace jak najszybciej, 
no to nie róbmy dwóch dokumentów w jednym temacie. 
Wypracujmy opinię na ten temat…

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: 
Panie Senatorze…)
… i nasze stanowisko.
Chciałbym też zauważyć, że apel do rządu to nie 

jest apel do ministra rolnictwa, tylko do całego rządu – 
do premiera, do ministra spraw zagranicznych, którzy, 
moim zdaniem, powinni się bardziej energicznie włączyć 
w działania mające na celu wyrównanie dopłat…

(Głos z sali: To jest różnica.)
…czyli wprowadzenie jednolitej stawki dopłat 

bezpośrednich w całej Unii Europejskiej. Dziękuję 
bardzo.

(Głos z sali: To jest nadinterpretacja.)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Panie Senatorze, po pierwsze, my już skończyliśmy 

rozpatrywanie tych dziewięciu punktów, mamy to już za 
sobą. I nie łączmy tych dwóch rzeczy. Ta uchwała jest 
odrębną sprawą i jest w odrębnym punkcie. A po drugie, 
w dziesiątym punkcie jest mowa o propozycji uchwały 
Senatu, a nie Komisji Spraw Unii Europejskiej. Tak że 
w punkcie dziesiątym porządku obrad jest zupełnie inny 
dokument, więc nie łączymy tych spraw. Temat pierwszych 
dziewięciu punktów jest już zamknięty, nikt nie wnosił 
sprzeciwu, więc takie stanowisko zostanie przekazane do 
marszałka, do Komisji Spraw Unii Europejskiej. Tak że ten 
temat już zamknęliśmy.

A jeśli chodzi o uchwałę, to jest powszechna zgoda 
co do tego – i pan europoseł wyraził swoją akceptację – 
żebyśmy się zwrócili również do Europarlamentu. Ja muszę 
poddać pod głosowanie tę propozycję, bo to będzie wy-
magało wniesienia poprawek do zaproponowanego tek-
stu. A propozycja kolegi jest taka, żeby w jednym miejscu 
dopisać, że zwracamy się również do Europarlamentu. I jak 
tę poprawkę przegłosujemy, temat będzie już zamknięty. 
Dalsza procedura przewiduje rozpatrzenie tego projektu 
przez Komisję Ustawodawczą i przedstawienie go do de-
cyzji Senatowi. Dzisiaj nasza komisja ma do rozpatrzenia 
tylko wniosek o podjęcie uchwały, a to dopiero początek 
prac legislacyjnych

(Głos z sali: Tak jest.)
Proszę to przyjąć do wiadomości.

Senator Ireneusz Niewiarowski:
Chciałbym poprzeć pana przewodniczącego. Nam 

przecież chodzi o sprawę, a nie o to, żeby atakować rząd – 
rozumiem, że nie taka jest intencja. Dlatego jasno stawiamy 

Unii Europejskiej – w pięćdziesięciu na Parlamencie 
Europejskim. Jeśli więc kierujemy apel do rządu, to myślę, 
że dobrze byłoby zwrócić uwagę także europosłom, żeby 
oni również dokładali wszelkich starań, żeby o interes pol-
skiego rolnictwo zadbać.

(Głos z sali: Można to dodać.)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
A nie zawsze tak jest.
Myślę więc, że to w niczym nie uchybi sprawom pro-

ceduralnym, jeśli ten apel będzie skierowany równolegle 
do rządu i do europosłów.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Rozumiem, że pan europarlamentarzysta nie ma nic przeci-

wko temu, żeby dopisać w tej uchwale Europarlament. Tak?
(Poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Wojcie-

chowski: Oczywiście że nie.)
(Głos z sali: Ale przegłosujmy…)
Kolega Jackowski chce jeszcze doprecyzować swoją 

poprawkę i poddalibyśmy ją pod głosowanie.

Senator Jan Maria Jackowski:
Nie, ja bym w takim razie… Nie wiem, czy my formalnie 

mamy prawo zwracać się do Parlamentu Europejskiego.
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Mamy, tak.)
Jeżeli tak, to ja bym proponował dopisać czwarty 

punkt w tej uchwale, niezależnie… To znaczy, po pierw-
sze, zwracamy się do rządu, po drugie – do Parlamentu 
Europejskiego.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Jeżeli wola komisji byłaby taka, jak sugeruje…
(Głos z sali: Można dać do wiadomości.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Proszę państwa, mam propozycję, żebyśmy 

przegłosowali ten wariant, który mamy już w tej chwili 
zapisany, z poprawką zgłoszoną przez pana senatora 
Jackowskiego. Pamiętajmy, że nie kończymy pracy nad 
tym dokumentem, bo ona będzie trwała jeszcze w komis-
jach, a potem na forum całego Senatu.

Proszę.
(Wypowiedzi w tle nagrania)

Senator Ireneusz Niewiarowski:
Podoba mi się to, o czym mówił pan minister. Tylko ja 

bym proponował wprowadzenie redakcyjnych zmian w dwóch 
miejscach – w tytule uchwały i w punkcie trzecim. Zgodnie 
z poprawką senatora Jackowskiego dopisać jeszcze…

(Brak nagrania)

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Przewodniczący! Panie Ministrze! Wysoka 

Komisjo!
Ja chciałbym zaznaczyć, że my pracujemy nad tymi 

wszystkimi punktami… Ta nasza opinia trafi do Komisji 
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(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: No to 
przekażemy.)

 (Wypowiedzi w tle nagrania)
Rozumiem, że marszałek Senatu prześle je 

przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, który…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
W związku z tym powstaje problem, o którym mówił 

pan senator, że może być niejasne, jakie jest stanowisko 
Senatu: czy to, co zostało przyjęte w normalnym trybie, 
w jakim Senat wyraża swoje stanowiska o projektach…

(Głos z sali: To jest oddzielna sprawa.)
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: To jest oddziel-

na sprawa, oddzielna sprawa.)
(Głos z sali: Jedno i drugie przekazuje marszałek…)
Ale to może…

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Nie, nie, Szanowni Państwo, my mieliśmy te procedury 

przećwiczone jeszcze w poprzedniej kadencji. Przypomnę, 
bo może państwo nie pamiętają, że takie stanowisko 
wyraziliśmy, między innymi, w sprawie truskawek, kiedy 
o nie walczyliśmy. I powiem szczerze, że to wystąpienie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pomogło na przykład we 
wprowadzeniu przez Unię Europejską regulacji dotyczących 
bariery celnej, ceł nakładanych na truskawki. Pamiętam, 
że to nasze stanowisko bardzo pomogło Polsce przekonać 
Unię Europejską do tego, żeby nałożyć cło antydumpin-
gowe na truskawki.

Pamiętam doskonale, że marszałek nieraz wysyłał takie 
pisma do Unii Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego. 
I takie pismo będzie wysłane również w tej sprawie. To 
stanowisko, uchwała jest aktem prawnym, więc musi być 
przekazana do adresata.

Dobrze.
Rozumiem, że możemy teraz przegłosować poprawkę 

pana senatora Jackowskiego, która brzmi…
Może pan jeszcze raz odczytać jej treść, Panie 

Senatorze?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Głos z sali: „Zwraca się do rządu o stanowcze przeci-

wstawienie…”)

Senator Jan Maria Jackowski:
„Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do rządu 

o stanowcze przeciwstawienie się propozycjom legisla-
cyjnym”.

(Brak nagrania)

Senator Jan Maria Jackowski:
Ale ta druga poprawka, dotycząca Parlamentu 

Europejskiego, już nie jest moja. Ja odczytałem treść swojej.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Ja uważam, że słowo „wzywa” w drugim zdaniu tego 

punktu służy wzmocnieniu stanowiska – Senat zwraca się 
i wzywa. Przecież do tego sprowadzała się cała nasza dys-
kusja. Taka była moja intencja, gdy zgłaszałem tę poprawkę. 
Dzięki temu rząd może powiedzieć: mamy uchwałę Izby 

sprawę w tej uchwale i kierujemy ją – jeśli zostanie przez 
nas przyjęta wraz poprawką senatora Jackowskiego – i do 
rządu, i do Europarlamentu.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Roman Zaborowski:
Panie Przewodniczący, zanim rozpoczniemy głosowanie, 

chciałbym jeszcze coś zaproponować. Przysłuchąc się przed-
stawianym tu stanowiskom i propozycji, żeby skierować tę 
uchwałę także do eurodeputowanych, ja miałem w pamięci 
to, co mówił pan minister – żebyśmy w naszych stanow-
iskach tak bardzo nie podkreślali, że jesteśmy najważniejsi 
w Europie. Tymczasem my w punkcie pierwszym i drugim 
tej uchwały piszemy o rolnikach europejskich, a w punkcie 
trzecim już tylko o polskich. Myślę, że gdybyśmy tu na-
pisali o przeciwstawieniu się „niesprawiedliwym oraz 
dyskryminującym rolników europejskich, w tym także pols-
kich” propozycjom Komisji, to wtedy ta uchwała zyskałaby 
takie uniwersalne przesłanie.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Proszę państwa, jeśli pan senator pozwoli, ja miałbym 

taką propozycję: przyjmijmy ten wariant z poprawką pana 
senatora Jackowskiego, puśćmy to dalszych prac i będziemy 
jeszcze mieli…

(Głos z sali: Ale z zapisem o Parlamencie Europejskim.)
Tak, o tym już tu była mowa.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jak zaczniemy za dużo poprawiać, to będziemy musieli 

przerobić cały tekst. A mnie i nam wszystkim zależy na 
czasie, w związku z tym chciałbym jak najszybciej nadać 
dalszy bieg tej sprawie. Rząd musi działać – i działa – 
w tej sprawie energicznie. Jeśli będzie ta uchwała, to rząd 
będzie miał dodatkowy argument. Pamiętajmy, że prace 
nad tym projektem mogą jeszcze trwać nawet miesiąc. 
Przecież będą jeszcze posiedzenia komisji, Senatu, będą 
trzy czytania. A więc będzie jeszcze czas na to, żeby to 
uszczegółowić. Zostawmy na razie tę sprawę, czy tu ma 
być mowa o polskich czy o europejskich rolnikach. W tej 
uchwale piszemy generalnie o Europie, więc na końcu może 
być jakiś polski akcent.

(Poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Wojcie-
chowski: Czy można?)

Proszę.

Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Janusz Wojciechowski:
Proszę państwa, ja oczywiście co do intencji zdecy-

dowanie się zgadzam, ale, jak powiedziałem, musiałbym 
mieć oficjalne stanowisko w tej sprawie, żebym mógł się 
nim posługiwać jako europoseł. Jest jeszcze taka kwestia, 
że jeżeli to będzie stanowisko adresowane również do 
Europarlamentu, to ono musi być oficjalnie przekazane.
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Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Ja mam odmienne zdanie na ten temat, ale skoro jest 

wniosek formalny, to muszę poddać go pod głosowanie. 
Jeżeli kolega nie chce się wycofać, to trudno.

Moja propozycja jest taka, żebyśmy już dzisiaj głosowali 
nad tym projektem. No, ale muszę poddać pod głosowanie 
wniosek pana senatora…

(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Przewodniczący, 
mogę wypowiedzieć się w sprawie tego wniosku?)

Formalnego?
(Senator Jan Maria Jackowski: Tak.)
Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Chciałbym się zwrócić do wiceprzewodniczącego 

Konopki, żeby wycofał ten wniosek, ponieważ będzie 
jeszcze cały długotrwały tryb procedowania tego projektu. 
To nie jest tak, że ten tekst niemalże od razu pójdzie do dru-
ku, tylko to jest na razie projekt komisji, który będzie dalej 
procedowany, tak że różne uwagi jeszcze można będzie 
wnieść. A jeżeli przełożymy to o tydzień, to ten czas nam 
ucieknie, po prostu chodzi o czas. Myślę, że co intencji 
wszyscy się zgadzamy, mamy jednoznaczne stanowisko 
w tej sprawie, co już zostało wyjaśnione, więc byłaby 
szansa, żeby zgodnie je przyjąć. To będzie świadczyło 
o opinii Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i całego 
Senatu. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Kolega podtrzymuje, czy wycofuje wniosek?

Senator Marek Konopka:
Jeszcze chwilka. Senator Niewiarowski zwracał uwa-

gę jeszcze na kwestię nazwy uchwały. To też musimy 
sprecyzować, żeby nie wyszło tak, że ten projekt uchwały 
komisji zostanie kompletnie skrytykowany, na przykład, 
przez Komisję Ustawodawczą. No musimy mieć troszeczkę 
własnego honoru i przekazać taki dokument, który 
rzeczywiście może być jeszcze wielokrotnie obrabiany. 
Owszem, będzie można wnieść do niego poprawki, ale 
byłoby zdecydowanie lepiej, gdyby ten dokument był jak 
najmniej poprawiany przez inne komisje.

Słuchajcie, jeżeli taka jest wola komisji, to ja wyco-
fam mój wniosek formalny. No, najwyżej się wstrzymam 
podczas głosowania.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję. Kolega wycofał wniosek.
Moja propozycja jest taka, żeby po słowach „zwraca się 

do rządu” dopisać – zgodnie z postulatem pana senatora – 
„i Europarlamentu”.

(Głos z sali: „Parlamentu Europejskiego”.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
„Parlamentu Europejskiego i Rady”.
(Wypowiedzi w tle nagrania)

Wyższej i to nie jest nasz wymysł, tylko odbyła się dys-
kusja na ten temat. A poza tym, Wysoka Komisjo, ja bym 
proponował, opierając się na swoim doświadczeniu w re-
dagowaniu takich tekstów, żebyśmy nie pisali tekstów 
zbiorowo, że tak powiem, żebyśmy nie zmieniali za dużo 
w tym projekcie uchwały. Rozumiem, że w tej chwili 
jesteśmy w fazie inicjatywy legislacyjnej Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi i proponujemy Wysokiej Izbie projekt 
uchwały w tej sprawie. A dalej to będzie podlegało trybom 
senackim, ten projekt rozpatrzy Komisja Ustawodawcza, 
później będzie drugie czytanie, już na posiedzeniu ple-
narnym itd. Tak że jeżeli ktoś będzie miał jeszcze uwagi, 
to wtedy będzie mógł je ewentualnie zgłosić. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję. Czyli kolega wnosi tylko tę jedną poprawkę, 

a jeśli chodzi o Parlament Europejski, to już nie.
Czy ktoś chce jeszcze wprowadzić zapis…
(Poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Wojciechowski: 

Czy można zgłosić jeszcze jedną propozycję?)
Proszę.

Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Janusz Wojciechowski:
Jeśliby mieli państwo się zwrócić do Europarlamentu, 

to sugerowałbym poświęcić temu osobny, czwarty punkt. 
Wtedy, przesyłając taką uchwałę przewodniczącemu 
Parlamentu Europejskiego, łatwiej będzie wskazać, że punkt 
czwarty uchwały dotyczy tej kwestii. Tak że proponuję nie 
zwracać się do Europarlamentu w tym samym punkcie, 
co do rządu. Krótko mówiąc, proponuję takie brzmienie: 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego i Rady – bo tu trzeba zwrócić się do obu 
instytucji, jako że i Parlament Europejski, i Rada przyjmują 
te rozporządzenia – o zapewnienie niedyskryminującego 
systemu dopłat bezpośrednich. Dziękuję.

(Głos z sali: Tylko że powstanie problem co do ty-
tułu, bo w tytule nie można tego rozłączyć, to musi być 
razem.)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Rozumiem, że to ma być dopisane jako punkt czwarty.
Ja przejmuję tę poprawkę – pan europoseł nie może 

zgłaszać poprawek, więc ja, jako senator, muszę to zrobić.
W związku z tą propozycją dotyczącą punktu czwar-

tego…
(Głos z sali: Tylko niech pan jeszcze przejmie poprawkę 

dotyczącą wprowadzenia zmian w tytule…)
(Senator Marek Konopka: Mogę, Panie Przewodniczący?)
Tak, proszę.

Senator Marek Konopka:
Ja chcę przypomnieć swoją propozycję i stawiam wni-

osek formalny o wydłużenie czasu pracy nad tą uchwałą 
o tydzień. Niech powstanie zespół redakcyjny, dopracuje ją 
i osiemnastego ją przyjmiemy. Wniosek formalny.
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Marek Sawicki:
Moim zamiarem jest połączenie Agencji Rynku Rolnego 

z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Zadania unijne przeszłyby do agencji restrukturyzacji, a za-
dania kontrolne, inspekcyjne – do nowo utworzonej instytu-
cji. Chciałbym, żebyśmy proces legislacyjny przeprowadzili 
jeszcze w tym roku, a sam proces łączenia miałby miejsce 
w 2013 r. W 2014 r., wraz z nową perspektywą finansową, 
zaczęłaby działanie już tylko jedna agencja płatnicza.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Jeszcze pan Szańkowski, proszę.

Członek Prezydium NSZZ 
Rolników Indywidualnych „Solidarność” 
Stefan Szańkowski:
Chciałbym zapytać pana ministra o środki na Program 

„Lider”. Wiadomo, że oceny grup działania są różne, nawet 
na tej sali były różne. Niektóre działają bardzo dobrze. I my-
ślę, że takie są panu ministrowi znane. Moje pytanie brzmi: 
czy pana propozycja zakłada zmniejszenie środków w ra-
mach tego programu, czy zwiększenie? Jak to będzie?

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Marek Sawicki:
Będą na poziomie 5%.
(Członek Prezydium NSZZ Rolników Indywidualnych 

„Solidarność” Stefan Szańkowski: Dziękuję.)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Proszę.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Głos z sali: Proszę się przedstawić.)

Wiceprzewodniczący 
Rady Federacji Branżowych 
Związków Producentów Rolnych 
Stanisław Kacperczyk:
Stanisław Kacperczyk.
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Proszę włączyć 

mikrofon.)
Chciałbym zapytać o losy ustawy reprywatyzacyjnej. 

Czy jest coś w tym zakresie robione? I jeszcze mam pytanie 
o sprawę pierwszeństwa zakupu dzierżawionych gruntów.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Marek Sawicki:
Sprawą reprywatyzacji zajmuje się nie Ministerstwo 

Rolnictwa, tylko Ministerstwo Skarbu. Ja nie wiem, na 
jakim etapie jest ta ustawa.

Ale jeszcze będzie możliwość poprawiania…
(Głos z sali: Parlamentu i Rady.)
Parlamentu i Rady, tak.
Dobrze, głosujemy.
Pierwsza poprawka, pana senatora Jackowskiego.
Kto jest za? (10)
(Głos z sali: Chodzi o tytuł?)
O zamianę słowa „wzywa”…
Dziękuję.
Poprawka druga, która została zaproponowana przez 

pana europosła Wojciechowskiego, a którą ja przejąłem, 
polega na dopisaniu słów „Parlamentu Europejskiego 
i Rady” w tytule, a także na dodaniu czwartego punktu 
w projekcie uchwały.

Kto jest za? (9)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Przyjęliśmy dwie poprawki i teraz pozostaje nam jesz-

cze głosowanie w sprawie uchwały w całości.
(Głos z sali: Z tym że my czwartego punktu nie 

mamy…)
Ale jest zapisany…
(Głos z sali: Dobrze, rozumiem…)
…w stenogramie i będzie wpisany do dokumentu, który 

zostanie przedłożony…
(Głos z sali: Tak jest, tylko w takim razie musimy 

później…)
Tak jest.
Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w całości, wraz 

z poprawkami? (8)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (2)
Dziękuję.
Dwie osoby wstrzymały się od głosu.
Projekt uchwały został przegłosowany i zostanie prze-

kazany do dalszych prac.
Kto chciałby reprezentować komisję w dalszych pra-

cach nad tym projektem? Nie widzę chętnych. W związku 
z tym muszę wziąć to na siebie. Sprawozdawcą będzie 
senator Chróścikowski.

Rozpatrzyliśmy już dziewięć punktów, teraz był punkt 
dziesiąty, pozostała jeszcze ostatnia sprawa, czyli pytania 
do pana ministra.

Czy są jeszcze…
(Głos z sali: Uwolnijmy go, pan minister tak długo 

dzisiaj był…)
Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania do pana ministra?
(Senator Marek Konopka: Ja mam jedno krótkie pytanie.)
Proszę.

Senator Marek Konopka:
Troszeczkę się spóźniłem, a chciałem się odnieść do 

pierwszego punktu. Pan minister stwierdził, że zostaną 
połączone dwie agencje: Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa i Agencja Nieruchomości Rolnej. 
W jakiej perspektywie czasowej…

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Nie agencja 
nieruchomości, tylko rynku rolnego.)

Agencja Rynku Rolnego, przepraszam.
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ustawę budżetową w częściach dotyczących Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

I kolejne, trzecie posiedzenie komisji jest planowane 
na 14 stycznia…

(Głos z sali: 14 lutego.)
Przepraszam, 14 lutego. To posiedzenie będzie 

o godzinie 10.00, w sali nr 217. Omówimy na nim sytuację 
dochodową gospodarstw rolnych. Rozmawialiśmy już na 
ten temat z panem ministrem i przygotujemy odpowied-
ni materiał. Będzie to posiedzenie seminaryjne, a więc 
dłuższe, podobne do konferencji.

Wyczerpaliśmy porządek obrad.
Dziękuję panu ministrowi i wszystkim towarzyszącym 

mu osobom, państwu senatorom i zaproszonym gościom.
Zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jeśli zaś chodzi o pierwszeństwo zakupu gruntów 
Agencji Nieruchomości, to ostatnia ustawa rozstrzyga tę 
kwestię w sposób jednoznaczny.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Mam jeszcze parę informacji dla członków komisji. 

Osiemnastego o godzinie 17.00 w sali nr 307 odbędzie się 
posiedzenie komisji, na którym rozpatrzymy wnioski do 
ustawy o składkach na ubezpieczenia zdrowotne rolników 
za 2012 r.; druk sejmowy nr 103.

Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się 8 lutego 
o godzinie 11.00 w sali nr 176. Będziemy rozpatrywać 

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 32)
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