
Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grzegorza Wojciechowskiego, Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, 

Andrzeja Pająka, Bogdana Pęka, Wojciecha Skurkiewicza,  
Jana Marię Jackowskiego, Beatę Gosiewską i Marka Martynowskiego 

na 25. posiedzeniu Senatu 
w dniu 9 stycznia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 

Szanowny Panie Ministrze! 
Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o wyjaśnienie kwestii uprawnień do otrzymywania płatności 

bezpośrednich po 2013 r. Jeśli propozycje Komisji Europejskiej w formie zaproponowanej w pakiecie legi-
slacyjnym odnośnie do WPR 2020, przedstawionym w październiku 2011 r., zostaną przyjęte, to pierwszy 
przydział uprawnień beneficjentom do otrzymania płatności bezpośrednich (płatność podstawowa, według 
art. 21 ust. 1, COM (2011) 625, wersja ostateczna) odbędzie się w 2014 r. na podstawie kryterium historycz-
nego, a uprawnienia nabędą jedynie ci rolnicy, którzy otrzymali płatności bezpośrednie w roku 2011 (przy 
zastrzeżeniu, że spełniają przesłanki statusu rolnika czynnego zawodowo, art. 9, COM (2011) 625, wersja 
ostateczna). 

W związku z powyższym mamy do Pana Ministra pytanie: co będzie z rolnikami, którzy po 2013 r. zaku-
pią lub wydzierżawią ziemię rolną? Nie mamy tu na myśli tylko całych gospodarstw, mamy na myśli także 
rolników indywidualnych, którzy mogą wydzierżawić lub zakupić pojedyncze działki. Czy mogą oni nie uzy-
skać do nich płatności bezpośrednich ze względu na fakt, że transakcja będzie obejmować tylko własność 
nieruchomości, a nie także prawo do unijnych dopłat. Tożsama sytuacja będzie prawdopodobnie dotyczyć 
także dzierżawców oraz tych, którzy nabyli ziemię z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych ze względu 
na fakt, że agencja nie posiada uprawnień do płatności. Agencja nie spełnia bowiem kryterium „rolnika czyn-
nego zawodowo” określonych w art. 9 (COM (2011) 625, wersja ostateczna), zatem nie będzie posiadać 
uprawnień do płatności, a więc nie będzie mogła ich przekazać nabywcom i nowym dzierżawcom ziemi. W 
przypadku zasadniczej części gruntów będących w zasobie agencji ANR w chwili obecnej nie jest beneficjen-
tem płatności, bowiem są nimi dzierżawcy oraz osoby bezumownie użytkujące grunty Skarbu Państwa. Jeżeli 
ziemia wystawiona na sprzedaż będzie pochodziła od tych dwóch dotychczasowych kategorii użytkowników, 
to uprawnieniami do płatności dysponować będą właśnie oni, a nie ANR. 

Dodatkowo mamy pytanie odnośnie do wielkości przewidywanego dofinansowania z rezerwy krajowej 
dla podmiotów, które będą rozpoczynać działalność rolniczą. Jakie będzie ono w stosunku do płatności bez-
pośrednich uzyskiwanych przez rolników z pełnymi uprawnieniami? Prosimy również o informacje na temat 
planowanej wielkości rezerwy krajowej. 

Z góry dziękuję za przekazane szczegółowe wyjaśnienia w powyższej kwestii. 
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