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• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pełni popiera dążenie do maksymalizacji ogólnej 

alokacji środków z budżetu UE dla Polski zarówno w ramach Polityki Spójności (PS) 

jak i Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). 

 

Sposobem utrzymania odpowiednich budżetów PS i WPR jest uchwalenie odpowiedniego 

ogólnego poziomu budżetu UE. 

 

• W ramach budżetu WPR ważne są tak samo: 

a)   płatności bezpośrednie – I Filar 

b) środki na modernizację gospodarstw, przetwórstwo, modernizację wsi, przemiany 

w rolnictwie i na wsi – II filar. 

 

• Trzecim elementem wspierającym silniej niż dotychczas infrastrukturę na obszarach 

wiejskich winna być Polityka Spójności. W tym zakresie trwają prace MRiRW z MRR 

nad Umową Partnerską. 

 

• Uchwała Sejmu RP z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wsparcia Rządu RP i wezwania 

Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz uprawnienia WPR oraz 

wprowadzenia równych i niedyskwalifikujących zasad podziału między państwa 

członkowskie UE środków na płatności bezpośrednie dla rolników zajmuje się głównie 

I filarem WPR. 

 

• Dla Polski ważne są w ramach WPR obydwa filary WPR 2007-2013 – 28,5 mld 

euro, propozycja na 2014-2020 – 34,5 mld euro. 

 

• Zdaniem MRiRW istnieje konieczność utrzymania co najmniej obecnej alokacji dla 

Polski w ramach II filaru WPR (ok. 13,5 mld euro). 

 

• Stanowisko MRiRW z dnia 3.10.2012 r. wysłane do Ministra Spraw Zagranicznych 

Radosława Sikorskiego podkreśla, że należy podtrzymać dążenie do jak największego 

wyrównania stawek płatności bezpośrednich co najmniej do poziomu aktualnej średniej 

w UE tj. ok. 265 euro/ha. 

 

Brak istotnego wyrównania płatności może podważyć wspólnotowy charakter WPR 

i zgodność poprawnego kształtu płatności bezpośrednich z Traktatem o funkcjonowaniu UE, 

co zostało podniesione przez Sejmu i Senat, a także w dostępnych ekspertyzach prawnych. 

Taką wysokość płatności uzasadniają koszty produkcji (ceny paliwa, nawozów, środków 

ochrony roślin), wyższe plony aniżeli te z lat 1995-1999 przyjęte do plonów referencyjnych. 

Średnie płatności bezpośrednie mają już Czesi i Węgrzy. Także wymagania w zakresie 

ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt są takie same dla całej UE. 

 

• Wobec propozycji wielu państw co do zmniejszenia budżetu na WPR dla Polski sprawa jest 

trudna, bowiem Polska jest obecnie największym beneficjentem środków na modernizację z II 

filara. Dla Polski jest ważne, aby znaleźć dobre rozwiązania, odpowiedni balans między I i II 

filarem. 



Stenogram  wypowiedzi ministra rolnictwa i rozwoju wsi Pana Stanisława 

Kalemby, podczas debaty orientacyjnej na temat płatności bezpośrednich w 

zakresie konwergencji wewnętrznej i wsparcia dla młodego rolnika. 
Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 22 października br. w Luksemburgu. 

 

Wypowiedź stanowiła odpowiedź na konkretne pytania zadane przez Prezydencję cypryjską.  

 

Konwergencja wewnętrzna 

Pytanie 1: Czy zgadza się Pan ze stwierdzeniem, że system płatności bezpośrednich oparty na 

danych historycznych jest już koncepcją zdezaktualizowaną i wymaga reformy? 

Pytanie 2: Czy jest dla Pana do zaakceptowania zasada, że wszystkie państwa członkowskie 

powinny być zobowiązane do osiągnięcia lub utrzymania nieodwracalnego postępu  

w kierunku ujednolicenia stawki płatności na hektar w kraju lub w regionie do 2019 r.? 

Pytanie 3: Jakie formy elastyczności powinny zostać zaproponowane w celu uniknięcia 

negatywnych efektów wynikających z procesu przeprowadzania konwergencji,  

w szczególności w doniesieniu do czasu, poziomu i kształtu poszczególnych etapów 

zmierzających do ujednolicenia? 

 

Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo, 

Pierwsze pytanie dotyczy zerwania z płatnościami historycznymi. Tak, Polska opowiada się 

zdecydowanie za tym, żeby odejść od płatności historycznych. Zachowanie zróżnicowania 

stawek płatności w oparciu o historyczną intensywność produkcji rolnej, zagraża skuteczności 

i efektywności Wspólnej Polityki Rolnej. Dotyczy to zróżnicowania stawek między 

gospodarstwami, ale przede wszystkim między państwami członkowskimi. 

Dlatego konieczne jest jak najszybsze odejście od systemu płatności bezpośrednich 

opartych na wielkościach historycznych i pełne zrównanie płatności od 2014 roku 

w całej Unii Europejskiej, w oparciu o stawki powierzchniowe na podstawie 

obiektywnych, aktualnych kryteriów. Polska uważa, że uzyskanie dla polskich rolników 

od 2014 roku minimum średniej płatności Unii Europejskiej na jeden hektar jest 

niezbędne do zapewnienia równych warunków konkurencji. 

 

 

Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to chciałbym podkreślić, że już propozycja prawna KE, aby 

pozostawić możliwość różnicowania wartości uprawnień do 2019 r. podważa efekty 

dotychczasowych wysiłków na rzecz ujednolicenia płatności w UE. Zwiększanie 

elastyczności w tym zakresie byłoby dalszym odwróceniem obranego kierunku reformy. 

Jeśli intencją naszych działań jest utrzymanie dotychczasowych osiągnięć w zakresie 

prorynkowego ukierunkowania płatności bezpośrednich, wówczas należałoby umożliwić 

kontynuowanie systemu SAPS. Dodatkowo, należałoby umożliwić przejście na ten system 

wszystkim państwom, które już zdecydowały lub zdecydują się na ujednolicenie wartości 

uprawnień. 

Odejście od SAPS i wydłużenie okresu wewnętrznej konwergencji byłoby niespójne nie tylko 

z logiką dotychczasowych reform, lecz także z duchem WTO. 



Odpowiadając na pytanie trzecie, Polska zdecydowanie opowiada się za jak najszybszym 

zrównaniem wartości uprawnień od 2014 roku w każdym państwie członkowskim  

i pozostawieniem możliwości kontynuowania systemu SAPS. Co za tym idzie, Polska jest 

przeciwna rozwiązaniom zmierzającym do uelastycznienia procesu konwergencji,  

w szczególności jego wydłużeniu. 

 

Młody rolnik – dobrowolność czy obowiązkowość mechanizmu 

Pytanie 1: Czy zgadza się Pan z opinią, że starzejąca się populacja rolników jest problemem 

o zasięgu ogólnoeuropejskim i w związku z tym konieczne jest wspólne, na poziomie UE, 

działanie w tym zakresie? 

Pytanie 2: Jaki jest Pana pogląd na temat pożądanego charakteru płatności dla młodych 

rolników oraz na temat propozycji, aby państwa członkowskie, które wdrożą mechanizm 

dedykowany dla młodych rolników w II filarze mogły zadecydować o wyłączeniu (opt-out) 

z obowiązku wdrożenia płatności dla tej grupy beneficjentów w ramach I filaru? 

 

Polska uważa, że proponowane działanie w ramach I filara nie zapewni odpowiedniej 

skuteczności w tym zakresie. Wsparcie dla tej grupy gospodarstw powinno być w pierwszej 

kolejności realizowane w ramach działań II filara. 

Stosowanie płatności dla młodych rolników w ramach I filara powinno być dobrowolne dla 

państw członkowskich. 

 


