
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego

i Wojciecha Skurkiewicza
na 80. posiedzeniu Senatu

w dniu 7 lipca 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ramach debat nad wspóln¹ polityk¹ roln¹ w Unii Europejskiej rozwa¿ana jest m.in. kwestia ogra-

niczenia dop³at bezpoœrednich dla wielkoobszarowych gospodarstw rolnych poprzez wprowadzenie gór-
nego pu³apu p³atnoœci, powy¿ej którego p³atnoœci by nie obowi¹zywa³y. Za wprowadzeniem górnego
pu³apu p³atnoœci opowiada siê Komisja Europejska oraz Parlament Europejski, który w przyjêtym
w czerwcu br. raporcie Dess’a zaakceptowa³ wprowadzenie górnego pu³apu p³atnoœci. Tymczasem rz¹d
polski w dokumencie z dnia 17 marca 2011 r., zawieraj¹cym konkluzje prezydencji wêgierskiej, sprzeci-
wi³ siê wprowadzeniu górnego pu³apu p³atnoœci.

Mamy w zwi¹zku z tym pytanie, które kierujemy do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Czy stanowis-
ko sprzeciwiaj¹ce siê ograniczeniom p³atnoœci dla wielkoobszarowych gospodarstw jest zgodne z pol-
sk¹ racj¹ stanu, bior¹c pod uwagê fakt, i¿ na redukcji p³atnoœci dla najwiêkszych gospodarstw
mog³yby skorzystaæ ma³e i œrednie gospodarstwa rodzinne? W kwestii znaczenia dop³at bezpoœre-
dnich dla ma³ych gospodarstw chcielibyœmy ponadto zwróciæ uwagê Pana Ministra na fakt, i¿ uprawy,
które zazwyczaj s¹ prowadzone w ma³ych gospodarstwach, ze wzglêdu na to, ¿e wymagaj¹ du¿ego na-
k³adu si³y roboczej nie tylko przy uprawie, ale i podczas zbioru, np. warzywa, ziemniaki jadalne, trus-
kawki czy maliny, s¹ objête jedynie p³atnoœci¹ podstawow¹, w przeciwieñstwie np. do zbó¿, które s¹
objête stawk¹ uzupe³niaj¹c¹, a zazwyczaj uprawiane s¹ w du¿ych, wielkoobszarowych gospodar-
stwach. Naszym zdaniem kwestia ta wymaga rozwa¿enia ze strony Pana Ministra w nowym okresie
programowania, bowiem ma³e rodzinne gospodarstwa d³u¿ej nie wytrzymaj¹ takiej dyskryminacji
i przestan¹ prowadziæ wiele upraw, które z punktu widzenia konsumentów i zapotrzebowania rynku
polskiego s¹ niezwykle cenne. Chodzi tutaj np. o warzywa, których de facto ju¿ nam brakuje na pol-
skim rynku, a rolnicy s¹ zniechêcani do ich uprawiania.

Dodatkowo prosimy Pana Ministra o dok³adne wyjaœnienie, jakie jest Pana stanowisko w sprawie
dop³at bezpoœrednich, bowiem w konkluzjach prezydencji wêgierskiej (dokument z dnia 17 marca
2011 r.) jest zapisane odejœcie od stawki jednolitej (ang. flat rate), który to dokument Pan Minister po-
par³. W pismach do pos³ów do Parlamentu Europejskiego apeluje Pan, by g³osuj¹c nad raportem De-
ss’a, byli za stawk¹ jednolit¹. Czy takie zachowanie Pana Ministra oznacza, i¿ jest Pan „za, a nawet
przeciw” jednolitej stawce p³atnoœci bezpoœrednich? Czy znane s¹ Panu Ministrowi stanowiska in-
nych pañstw cz³onkowskich, innych frakcji w Parlamencie Europejskim w sprawie flat rate? Prosimy
o informacje w tym zakresie.

W zwi¹zku z dalszym blokowaniem eksportu polskich owoców i warzyw do Rosji kierujemy do mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi nastêpuj¹ce zapytanie. Jakie dzia³ania w tym zakresie podj¹³ minister rol-
nictwa i rz¹d wobec Komisji Europejskiej i szerzej na forum Unii Europejskiej, bior¹c pod uwagê, ¿e
polscy przedsiêbiorcy s¹ tak¿e przedsiêbiorcami unijnymi dzia³aj¹cymi na jednolitym rynku europej-
skim i odpowiednie instytucje europejskie powinny broniæ ich w kontaktach handlowych z krajami
trzecimi?

Sk¹d wynikaj¹ dalsze opóŸnienia w zniesieniu embarga dla polskich eksporterów, skoro w minio-
nym tygodniu Rosja uzgodni³a z Uni¹ Europejsk¹ zdjêcie embarga dla wszystkich krajów Wspólnoty?
Niektóre kraje jak Belgia, Holandia czy Hiszpania ju¿ eksportuj¹ do Rosji, ale wobec innych, m.in. Pol-
ski, embargo wci¹¿ obowi¹zuje. Embargo, które jest niezasadne, bowiem do Polski zgodnie z zape-
wnieniami minister Ewy Kopacz nie trafi³y zaka¿one bakteri¹ E.coli nasiona z Egiptu. Strona rosyjska
jako powód podaje przedstawion¹ przez Polskê b³êdn¹ listê laboratoriów, które maj¹ potwierdzaæ bez-
pieczeñstwo produkcji warzywnej. Panie Ministrze, prosimy o wyci¹gniêcie konsekwencji s³u¿bowych
wobec urzêdników swojego resortu, bowiem przez ich b³êdy i niekompetencjê polscy producenci owo-
ców i warzyw trac¹ miliony. Hiszpania zapowiedzia³a, ¿e bêdzie siê staraæ o 80 milionów euro odszko-
dowania od Unii Europejskiej w zwi¹zku z b³êdnym powi¹zaniem pochodz¹cych z Hiszpanii
produktów z zaka¿eniem bakteri¹ E.coli. Jakie dzia³ania zamierza podj¹æ Pan Minister, by broniæ pol-
skich producentów?



Chcemy ponadto zapytaæ ministra rolnictwa, czy w³aœciwe w tej sprawie jest podejmowanie dwu-
stronnych kontaktów z w³adzami rosyjskimi, co pozwala tym w³adzom na izolowanie Polski w ramach
Unii Europejskiej. Czy tego typu negocjacje dwustronne z Federacj¹ Rosyjsk¹, zamiast uruchomienia
odpowiedniej interwencji instytucji Unii Europejskiej, nie powoduj¹ os³abienia pozycji Polski w rela-
cjach handlowych z Rosj¹?
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