
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 

Kazimierza Jaworskiego, Stanisława Karczewskiego, 
Andrzeja Matusiewicza, Roberta Mamątowa, 

Marka Martynowskiego, Wojciecha Skurkiewicza, 
Henryka Górskiego, Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka,  

Krzysztofa Słonia, Jana Marię Jackowskiego, Macieja Klimę,  
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na 26. posiedzeniu Senatu 
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Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 

Szanowny Panie Ministrze! 
W dniu 15 stycznia 2013 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło projekt rozporządzenia 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program 
rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Na konsultacje 
tego projektu wyznaczono czas zaledwie siedmiu dni, tj. do 23 stycznia 2013 r., a w projekcie przewidziano 
ważne zmiany w ostatnim roku wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Po-
wodują one poważne konsekwencje dla producentów owoców ekologicznych, prawdopodobnie nie tylko 
w 2013 r., ale także w 2014 r. Wniosek ten wynika z wystąpień przedstawicieli ministerstwa, bowiem nowy 
program rolnośrodowiskowy nie wejdzie w życie w 2014 r., gdyż dotychczas nawet nie został udostępniony 
jego projekt do konsultacji. 

Panie Ministrze, wejście w życie zmian zaproponowanych w projekcie rozporządzenia skutkowałoby tym, 
że wszyscy producenci owoców ekologicznych, którzy od 2013 r. rozpoczną nowy pięcioletni program rolno-
środowiskowy, nie otrzymaliby płatności do upraw sadowniczych. Prosimy o informacje o stanowisku resor-
tu co do wielu uwag, które wpłynęły w sprawie projektu, od organizacji rolników ekologicznych, grup produ-
cenckich i producentów owoców ekologicznych. 

Ponadto prosimy Pana Ministra o informacje o podjętych przez resort działaniach w zakresie niepielę-
gnowanych upraw sadowniczych, najpierw orzechów włoskich, a potem tarnin, głogów, jabłonek i malin, na 
które to były pobierane dofinansowania. Informacje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o licznych 
nieprawidłowościach w tym zakresie docierały od 2005 r., a więc od ośmiu lat. 

Na koniec prosimy jeszcze Pana Ministra o szczegółowe informacje odnośnie do stanu prac w resorcie 
rolnictwa nad wdrażaniem PROW po 2014 r. oraz o wyjaśnienia odnośnie do przyczyn, zakresu potencjal-
nych skutków, jakie odczują rolnicy w wyniku wprowadzanych zmian do PROW 2007–2013. 
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