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Oświadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej 

Szanowna Pani Minister! 
W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” z dnia 29 października 2012 roku zatytułowanym „Bieńkowska: 

Nie powiemy – dopłaty dla rolników albo weto”, wyeksponowanym przez gazetę jako rozmowa tygodnia, 
odnotowana została następująca wypowiedź Pani Minister: „Polska nie zawetuje budżetu UE, nawet gdyby 
zmniejszone zostały dopłaty bezpośrednie dla rolników”. 

Pragniemy w związku z tym zapytać o kilka kwestii.  
Po pierwsze: czy ta wypowiedź odzwierciedla stanowisko negocjacyjne rządu polskiego, czy też jest to 

własne stanowisko Pani Minister? 
Po drugie: kto w rządzie odpowiada za negocjacje w zakresie przyszłej wspólnej polityki rolnej, czy Pani 

Minister Elżbieta Bieńkowska ma w tym zakresie jakieś pełnomocnictwa, a jeśli tak, to jakie i przez kogo 
przyznane? Jaki jest rozdział kompetencji w tym zakresie między ministrem rozwoju regionalnego i mini-
strem rolnictwa i rozwoju wsi? 

Po trzecie: w Parlamencie Europejskim trwa walka o wyrównanie dopłat bezpośrednich dla rolników. Po-
słowie Prawa i Sprawiedliwości oraz grupy politycznej Europejskich Konserwatystów i Reformatorów złoży-
li poprawki zmierzające do pełnego wyrównania dopłat bezpośrednich dla państw członkowskich do poziomu 
średniej europejskiej, około 265 euro na hektar, to jest o kwotę 6–7 mld euro w ramach perspektywy finan-
sowej 2014–2020. Postulat ten uzyskał już częściowe poparcie w Parlamencie Europejskim. Dlaczego w sy-
tuacji, gdy europosłowie walczą o zwiększenie dopłat bezpośrednich, Pani Minister publicznie deklaruje zgo-
dę rządu polskiego na ich obniżenie, niwecząc w ten sposób wysiłki zmierzające do podwyższenia dopłat 
bezpośrednich dla polskich rolników i sprawiedliwej ich dystrybucji w UE? 

Po czwarte: czy Pani Minister zna uchwałę Sejmu RP z dnia 25 kwietnia 2012 roku i uchwałę Senatu RP 
z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskie-
go do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz 
wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europej-
skiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników, w których to dokumentach nierówność dopłat rolni-
czych została uznana przez Sejm i przez Senat za dyskryminację ze względu na przynależność państwową, 
naruszającą przepisy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?  

Dlaczego jako minister rządu RP nie realizuje Pani jednogłośnie przyjętych uchwał Sejmu i Senatu i dla-
czego wbrew literze i duchowi tych uchwał, zamiast walczyć o zaprzestanie dyskryminacji polskich rolni-
ków, publicznie opowiada się Pani za pogłębieniem ich dyskryminacji? 

Po piąte: na jakiej podstawie i w oparciu o jakie dane we wspomnianym wywiadzie dla „Gazety Wybor-
czej” wypowiedziała Pani pogląd, że dopłaty bezpośrednie stanowią nieefektywny system płacenia rolnikom? 
Na czym, Pani zdaniem, polegał brak efektów? Czy przekonanie o nieefektywności systemu dopłat bezpo-
średnich jest stanowiskiem rządu polskiego, czy też Pani poglądem, który od stanowiska rządu się różni? 
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