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Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 

Szanowny Panie Ministrze! 

Od roku 2012 polscy rolnicy zostali objęci system progresywnej modulacji płatności bezpośrednich, 

a w 2013 r. zostanie zastosowana obowiązkowa modulacja. Panie Ministrze, nie od dziś wiadomo, że modu-

lacja jest zjawiskiem dalece niekorzystnym dla polskich rolników, bowiem powoduje zmniejszenie wysoko-

ści wypłacanych dopłat bezpośrednich, które i tak są już o wiele niższe niż w innych krajach członkowskich. 

W związku z tym, że w Polsce modulacja dotyka już gospodarstwa o powierzchni około 20 ha, pragniemy 

zapytać Pana Ministra, czy w ramach negocjacji nad nowym kształtem wspólnej polityki rolnej po 2014 r. 

rozważył Pan fakt wystąpienia na forum UE w sprawie obrony polskich gospodarstw rodzinnych przed me-

chanizmem modulacji. Jeśli tak, to jakie były polskie propozycje? A jeśli Pan tego nie rozważał, to prosimy 

o wyjaśnienie takiej postawy negocjacyjnej. 

Panie Ministrze, w przypadku Polski bardziej zasadne jest dofinansowanie gospodarstw rolnych dopłatami 

bezpośrednimi, które mają za zadanie wsparcie dochodów rolniczych, w szczególności w gospodarstwach 

rodzinnych. Środki w II filarze, które są zwiększane w wyniku modulacji, są środkami aplikowanymi, a tym 

samym uznaniowymi, a nie należnymi wprost z faktu posiadania gruntów rolnych i pełnienia przez rolnika 

określonej funkcji społecznej. 

Pragniemy zapytać Pana Ministra Rolnictwa o jego stanowisko i działania w zakresie zredukowania tego 

niekorzystnego dla polskich gospodarstw rodzinnych zjawiska, jakim jest modulacja. Czy zdaniem Pana Mi-

nistra nacisk na stosowanie modulacji przez kraje członkowskie UE-15 nie jest wybiegiem po to, by zacho-

wać dotychczasowy poziom wsparcia dla swoich rolników? 
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