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Najwyższa Izba Kontroli spraw-
dza instytucje i jednostki 
administrujące w polskim rol-

nictwie. NIK stale napotyka na liczne 
nieprawidłowości świadczące o braku 
nadzoru nad tym resortem ze strony 
rządzącej koalicji PO-PSL. Wystarczy 
tylko zacytować niektóre ustalenia:

1) Kontrola NIK, Delegatura w Bydgosz-
czy dotycząca ochrony gruntów rolnych 
Skarbu Państwa przed nieuprawnionym 
wykorzystaniem, z lipca 2014 roku:

„Wyniki kontroli wykazują, że bezpraw-
ne korzystanie z państwowej ziemi stało 
się zjawiskiem powszechnym. Rażący brak 
ochrony gruntów rolnych Skarbu Państwa 
umożliwił w latach 2009-2012 bezumow-
ne wykorzystanie niemal 12% gruntów 
administrowanych przez jednostki pań-
stwowe tj. 18,1-20,9 tys. ha. Pozbawiło 
to wpływów z opłat za korzystanie z tych 
nieruchomości w wysokości 29,6 mln zł. 
A jednocześnie: w tym samym okresie 
ARiMR wypłaciło bezumownym użytkow-
nikom łącznie 75,8 mln zł unijnych dopłat.

W grupie beneficjentów pobierają-
cych płatności do bezprawnie zajmowa-
nych gruntów byli również pracownicy 
jednostek kontrolowanych (w dwóch z 
19 jednostek).” Oznacza to dla budżetu 
ponad 105 mln strat.

2) Kontrola NIK z lipca 2014 r. Dele-
gatura we Wrocławiu sprawdziła stan 

realizacji zadań i gospodarki finanso-
wej stadniny koni należących do Skar-
bu Państwa:

„W działalności stadnin koni wystą-
piły nieprawidłowości polegające na 
nieprzestrzeganiu warunków wetery-
naryjnych oraz nieprawidłowej wycenie  
i sprzedaży koni, np. po cenach niż-
szych od wartości księgowej i często bez 
wymaganej pisemnej zgody ze strony 
ANR.”

3) Kontrola NIK, na temat nadzoru 
nad funkcjonowaniem ferm zwierząt, 
z listopada 2014 roku:

„Organy administracji rządowej nie 
zapewniły właściwego nadzoru nad 
funkcjonowaniem ferm zwierząt - nie 
doprowadzono do uregulowania spra-
wy uciążliwości zapachowej. Współ-
praca między Inspekcją Weterynaryjną 
i Inspekcją Ochrony Środowiska była 
nieefektywna, operowano niepełnymi 
danymi, nie prowadzono obligatoryj-
nych kontroli. Ministerstwo Środowiska 
prowadziło nieskuteczne działania legi-
slacyjne, pozwolono na podziały wiel-
koprzemysłowych ferm, prowadzone na 
obejście obowiązku uzyskania pozwoleń 
zintegrowanych.”

W spółce Elewarr, jak w so-
czewce skupiły się naj-
większe problemy, nękają-

ce Polskę pod rządami PO-PSL. Skala 
afer i patologii osiągnęła tam taki po-
ziom, że nie dało ich się zatuszować 
i ukryć przed organami kontrolnymi 
oraz opinią publiczną. Spółka zajmuje 
się magazynowaniem i przechowy-
waniem zbóż, rzepaku i innych su-
rowców pochodzenia rolniczego. Po 
raz pierwszy NIK wszedł do Elewarru 
w 2011 roku. Ówczesna kontrola ujaw-
niła, że członkom zarządu przyznano 
wynagrodzenia przekraczające kwoty 
dopuszczalne w tak zwanej ustawie 
kominowej. 

NIK ujawnił cały szereg nieprawi-
dłowości finansowych. Tworzono fik-
cyjne stanowiska, aby obejść ustawę 
kominową. Prezesa Elewarru powoła-
no bez postępowania kwalifikacyjne-
go. Działo się to w czasie, kiedy ów-
czesny premier Donald Tusk grzmiał 
z trybuny sejmowej, że władze spółek 
państwowych będą wyłanianie tylko w 
drodze otwartych konkursów. W latach 

2010-2012 Elewarr znalazł się w bar-
dzo trudnej sytuacji finansowej. Nie 
przeszkadzało to, aby wynagrodzenia 
na stanowiskach kierowniczych wzro-
sły o 30 proc. Nadużycia finansowe 
nie wyczerpują listy zarzutów. 

nik wSkazuje, że 
elewarr odgrywa 
coraz mniejSzą rolę 
w Stabilizacji rynku 
zbóż i rzepaku, a do 
tego Spółka zoStała 
powołana. 

Najwyższa Izba Kontroli przesłała 
zawiadomienie do prokuratury o po-
dejrzeniu popełnienia przestępstwa  
i wyrządzeniu spółce Elewarr szkody 
majątkowej wielkich rozmiarów. NIK 
zaapelował także do ministra rolnic-
twa, by w porozumieniu z ministrem 
finansów rozważył postępowanie li-
kwidacyjne i rozwiązanie tej spółki. 
To decyzja bez precedensu. Zazwy-
czaj, intencją NIK nie jest doprowa-
dzenie instytucji do upadku, ale wska-

zywanie słabych punktów, aby ułatwić 
wdrożenie programu naprawczego. 
W przypadku sztandarowej dla Mini-
sterstwa Rolnictwa spółki uznano, że 
na próbę reanimacji jest już za późno. 
Prawo i Sprawiedliwość od lat wska-
zywało na nieprawidłowości dziejące 
się nie tylko w spółkach, ale także 
agencjach rolnych skarbu państwa. 
Jesteśmy pełni uznania dla skuteczno-
ści NIK, choć nie jesteśmy zaskoczeni 
efektami kontroli w spółce Elewarr. 
Jej likwidacja nie jest jednak dobrym 
pomysłem. Winę za doprowadzenie 
Elewarru do takiego stanu ponoszą 
konkretni ludzie, którymi powinien 
zająć się wymiar sprawiedliwości. 
Zadaniem rządu, wyłonionego po 
październikowych wyborach, będzie 
przywrócenie spółce jej pierwotnych 
funkcji, czyli stabilizowania sytuacji 
na rynkach rolnych. 

NIK KONTROLUJE DZIAŁANIA 
EKIPY PO-PSL W ROLNICTWIE

Inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli, po tym co zobaczyli w spółce 
Elewarr nadzorowanej przez rządową Agencję Rynku Rolnego, wystąpili 
z wnioskiem o likwidację tej firmy. To pierwsza taka decyzja w historii 
NIK. Elewarrem zajęło się też Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Elewarr - państwo w pigułce

Wojciech Skurkiewicz
Senator RP

W Sejmie rozpatrywano 
niedawno wykonanie 
budżetu za 2014 rok. Był 

to kolejny rok spadku wydatków 
na rolnictwo w relacji do PKB i do 
wszystkich wydatków budżetowych 
(wyliczenia nie obejmują KRUS). 
Państwo wydaje coraz mniej pienię-
dzy na rolnictwo. Poziom wydatków 
z 2007 roku, kiedy rządziło Prawa 
i Sprawiedliwości, dla tej władzy 
wydaje się nieosiągalny. Najgorsze 
jest jednak to, że koalicja PO-PSL 
bije własne rekordy w obniżaniu 
nakładów na rolnictwo i wieś. Rok 
2013 był fatalny, ale następny oka-
zał się znacznie gorszy. Obniżanie 
wydatków pociąga za sobą konkret-
ne, negatywne skutki. W niewielkim 
stopniu wykorzystywane są środki 
na dopłaty do ubezpieczeń upraw 
rolnych i zwierząt. Powód jest zna-
ny. Warunki proponowane przez 
zakłady ubezpieczeniowe dla rolni-
ków są zaporowe. To jest przyczy-
na tego, że rolnicy nie korzystają  
z ubezpieczeń. Wydane środki, około  
161 mln. zł, mają niewielkie znacze-
nie w stosunku do planowanych jesz-
cze kilka lat temu 400 - 500 mln zł. 
Konieczna jest nowelizacja ustawy, 
bez tego stan się nie poprawi. Rząd 
naprawić ustawy nie chce, odrzuca 
też propozycje Prawa i Sprawiedli-

wości. Obiecywano wprowadzenie 
instrumentu zarządzania ryzykiem, 
z którego część pieniędzy miało 
iść na dopłatę do ubezpieczeń, aby 
stały się one w miarę powszechne 
i dostępne dla rolników. Nic z tych 
obietnic rządu nie zostało. 

po wieloletnim 
SyStematycznym 
zmniejSzaniu 
wydatków na 
rolnictwo przez 
rząd po-pSl 
należy powrócić 
do prawidłowego 
finanSowania 
rolnictwa z budżetu 
krajowego,  
co najmniej na 
poziomie 1,2% pkb. 

Zwiększone dofinansowanie rol-
nictwa należy przeznaczyć na:
n zwiększenie zwrotu rolnikom czę-

ści akcyzy do paliwa rolniczego. 
n dopłaty do ubezpieczenia upraw 

rolnych i zwierząt oraz równocze-
sną zmianę ustawy pozwalającej 
na zwiększenie limitu składki 
ubezpieczeniowej,

n zwiększenie środków na kredyty 
preferencyjne, dopłaty do mate-
riału siewnego, postęp biologicz-

ny w produkcji roślinnej i zwie-
rzęcej, rolnictwo ekologiczne,

n zwiększenie finansowania inspek-
cji rolnych w celu skutecznej 
ochrony polskiego rynku żyw-
ności przed importem żywności 
tańszej, ale złej jakości,

n zwiększenie finansowania doradz-
twa rolniczego,

n zwiększenie finansowania spół-
ek wodnych, melioracji, zabez-
pieczenia przeciwpowodzio-
wego, 

n zwiększenie dofinansowania re- 
alizacji programów: uprawy ro-
ślin wysokobiałkowych, owoców 
miękkich, chmielu, tytoniu i in-
nych wrażliwych sektorów pro-
dukcji rolnej,

n zwiększenie budżetu na zakupy 
zapasów strategicznych produk-
tów rolnych i spożywczych przez 
Agencję Rezerw Materiałowych.

Zwiększenie budżetu krajowego 
na wymienione działania ważne dla 
rolnictwa pozwoli na prawidłową 
ochronę rynku przed nieuczciwą 
konkurencją i poprawę opłacalności 
produkcji rolnej. 

Rząd PO-PSL bije własne rekordy w obcinaniu budżetowych wydatków na wieś i rolnictwo.

Coraz mniej pieniędzy

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

 12 000

 14 000

 16 000

 18 000

2007 2010 2011 2012 2013 2014

Wydatki na rolnictwo z budżetu krajowego bez KRUS w mln zł  

15
 2

41

11
 6

00

12
 0

33

11
 4

41

11
 0

18

9 
62

0

Wydatki na rolnictwo z budżetu krajowego bez KRUS w proc. do PKB  

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

2007 2010 2011 2012 2013 2014

1,
30

 %

0,
82

 %

0,
79

 %

0,
72

 %

0,
67

 %

0,
56

 %

Marek Suski
Poseł na Sejm RP

Komisja Skarbu Państwa

Dane na wykresach i w tekscie pochodzą z informacji MRiRW przekazanych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP.

Henryk Kowalczyk
Poseł na Sejm RP



KRZYSZTOf JURgIEL
Przewodniczący Sejmowej Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Przewodniczący Zespołu Rolnego PIS,

koordynator Programu Rolnego PiS.

wSpólna polityka 
rolna i wSpółpraca 
międzynarodowa

Polska jest zbyt dużym krajem, aby 
tylko biernie wykonywać dyrektywy 
Unii Europejskiej. Powinniśmy współ-
tworzyć europejską politykę rolną.

Kluczową sprawą jest zakończenie 
dyskryminacji polskiej wsi i polskich 
rolników. Należą nam się równe prawa 
i równe pieniądze. Jest to kwestia eko-
nomiczna i polityczna, ale dotycząca 
również naszej godności. Polski rolnik 
nie jest gorszy od francuskiego czy nie-
mieckiego, dlatego nie ma zgody, żeby 
otrzymywał znacznie niższe, w porów-
naniu z tamtymi rolnikami, dopłaty bez-
pośrednie. W sprawach polskiej wsi to 
będzie dla nas główne, ale nie jedyne 
wyzwanie, które chcemy zrealizować 
w polityce międzynarodowej. Wśród 
najważniejszych zadań, kluczowych 

dla podniesienia znaczenia i jakości 
polskiej polityki rolnej, warto także wy-
mienić: 
n Czynny i skuteczny udział Polski  

w negocjacjach Światowej Organi-
zacji Handlu oraz w porozumieniu 
handlowo - inwestycyjnym USA - UE.

n Aktywną politykę państwa na rzecz 
kształtowania korzystnej dla Polski 
Wspólnej Polityki Rolnej.

n Uproszczenie procedur i zapew-
nienie skutecznych mechanizmów 
umożliwiających efektywne wy-
korzystanie środków WPR na lata  
2014 - 2020.

n Przegląd WPR w 2016r. oraz wizja 
WPR i Polityki Spójności UE po 2020r., 
z perspektywy interesów Polski.

n Zapewnienie warunków równej kon-
kurencji żywności polskiej na ryn-
kach światowych.

HENRYK KOWALCZYK
Poseł na Sejm RP

konkurencyjne 
rolnictwo  
i goSpodarka 
żywnoŚciowa

Henryk Kowalczyk zaznaczył, że 
jednym z najważniejszych zadań jest 
ochrona polskiego rynku rolnego przed 
nieuczciwą konkurencją. Należy w tym 
celu, m.in. wprowadzić i przestrzegać 
normy jakościowe wobec importowa-
nych produktów rolnych i spożywczych. 
Powinno się także znakować żywność 
określając kraj pochodzenia. Pozwoli 
to między innymi na zbudowanie pa-
triotyzmu konsumenckiego: „Polskie 
oznacza zdrowsze i bezpieczniejsze”. 
Konieczne jest zwiększenie dochodów 
w rolnictwie. Aby to osiągnąć, należy 
stworzyć fundusz stabilizacyjny oraz 
zmienić ustawę o ubezpieczeniu upraw 
i zwierząt. Ważnym zadaniem jest także 
zwiększenie integracji na rynku rolnym, 
stworzenie Polskiego Narodowego 
Holdingu Spożywczego, integracja 
jednostek postępu biologicznego oraz 
wsparcie dla grup producentów rol-
nych, oraz przejmowanie przez nich 
przetwórstwa

ROBERT TELUS
Poseł na Sejm RP

inStytucje, 
adminiStracja, 
programowanie  
i finanSowanie 

- Realizacja programu rolnego PiS 
wymaga budowy sprawnej, efektyw-
nej administracji publicznej oraz insty-
tucji działających na rzecz rolnictwa  
i obszarów wiejskich. Wśród rolników 
i mieszkańców obszarów wiejskich 
obserwuje się rosnący brak zaufania 
do administracji państwowej i samo-
rządowej. Konieczny jest zatem po-
wszechny, narodowy przegląd stanu 
administracji publicznej, prowadzący 
do racjonalizacji zatrudnienia w urzę-
dach wszelkich szczebli, w agendach 
i jednostkach państwowych i samorzą-
dowych. Utworzymy jednolitą Agencję 
Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez 
konsolidację obecnych instytucji rolni-

czych: ARiMR, ODR, ARR i ANR - mówił 
podczas kongresu Robert Telus.

- Chcemy uzupełnić funkcje Mi-
nisterstwa Rolnictwa o dodatkowe 
funkcje nadzoru nad przetwórstwem  
i handlem rolnym. Wynika to z potrzeby 
kompleksowego podejścia do polityki 
żywnościowej, regulacji, kontroli i nad-
zoru sfer: produkcji rolniczej, obrotu 
płodami rolnymi, zaopatrzenia w środki 
do produkcji rolnej, usług rolniczych, 
przetwórstwa i handlu żywnością. Za-
pewnimy racjonalne programowanie 
rozwoju sektora rolnego i odpowied-
nie, wieloletnie finansowanie na pod-
stawie ustawy - uzupełnił na koniec.

MAREK ZAgóRSKI
Wiceprezes Polska Razem Wspólna 

Prawica

edukacja i wiedza  
na obSzaracH wiejSkicH

- Jednym z najważniejszych obec-
nie zadań jest wyrównanie dostępu do 
usług publicznych dla mieszkańców 
małych miast i wsi - stwierdził Marek 
Zagórski. - Szczególnie istotne znacze-
nie mają dysproporcje w dostępie do 
edukacji. Dlatego chcemy zatrzymać 
proces likwidacji szkół. Bardzo waż-
nym etapem w rozwoju dziecka jest 
także edukacja przedszkolna. W więk-
szości wiejskich gmin korzysta z niej 
mniej niż połowa dzieci. Zamierzamy  

w związku z tym wspierać wszelkie 
formy organizowania edukacji przed-
szkolnej. Szkoły wiejskie są ważnym 
elementem nie tylko systemu edukacji, 
ale także ośrodkiem życia społecznego 
i kulturowego wsi. Dlatego uruchomimy 
specjalny program aktywizacji świetlic 
wiejskich. Trudno wyobrazić sobie zna-
czącą poprawę w poziomie kształcenia 
bez możliwości korzystania z Interne-
tu. Dlatego szybki i darmowy Internet 
w każdej szkole wiejskiej połączony  
z Kompleksowym Programem Cyfry-
zacji Szkół Wiejskich jest ważnym ele-
mentem naszej oferty dla polskiej wsi 
- podsumował. 

JAN KRZYSZTOf ARDANOWSKI
Poseł na Sejm RP

Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

rozwój obSzarów 
wiejSkicH  
- dziedzictwo  
i przySzłoŚć

- Chcemy, poprzez rozwój infrastruk-
tury technicznej i społecznej, podnieść 
jakość życia na obszarach wiejskich, 
a poprzez umiejętne ukierunkowanie 
i zachętę pomóc w tworzeniu miejsc 
pracy i włączenie obszarów wiejskich 
w obieg gospodarki europejskiej - po-
wiedział Krzysztof Ardanowski.
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Szanowni Państwo!
W maju podjęliśmy dobrą i odpowiedzialną decyzję powie-

rzając stery państwa w ręce dr Andrzeja Dudy. Kandydat Pra-
wa i Sprawiedliwości zwyciężył, m.in. dzięki głosom rolników 
i mieszkańców obszarów wiejskich, którzy ze wszystkich grup 
zawodowych i społecznych najbardziej odczuli nieporadność, 
nieskuteczność, a także egoizm obecnej władzy. W październiku 
staniemy przed równie ważnym wyborem. Nasze głosy na najbliż-
sze lata wyznaczą tempo i kierunek rozwoju Polski. Te wybory 
będą miały szczególne znaczenie. Jeżeli na sukces Andrzeja Dudy 
nałoży się zwycięstwo prawicy zjednoczonej wokół Prawa i Spra-
wiedliwości, staniemy przed niepowtarzalną szansą odbudowy 
potęgi polskiego rolnictwa i przywrócenia wsi należnej jej rangi. 

Nie zmarnujmy tej szansy! 
25 października głosujmy na kandydatów 

Prawa i Sprawiedliwości! 
Zróbmy to dla Polski i dla siebie! 

StaniSław KarczewSKi
wicemarszałek Senatu, szef sztabu wyborczego 

Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych

Naszym 
celem 

jest
DOBRA ZMIANA

żródło: MFF 2014-2020 allocation and distribution of the cap by member state (2011 constant prices, EUR million).

Mamy 
sprawdzony 
program

Na początku lipca w Katowicach odbył się kongres programowy Prawa i Spra-
wiedliwości oraz zjednoczonej prawicy. Trzydniowej debacie towarzyszyło 
kilkadziesiąt paneli tematycznych. W centrum uwagi znalazły się, m.in. pro-

blemy rolnictwa i obszarów wiejskich. Parlamentarzyści i eksperci zabierający głos pod-
czas trzech paneli, zaprezentowali podstawowe i zaktualizowane założenia naszego pro-
gramu „Silne rolnictwo, zdrowa żywność, nowoczesna wieś”. Wiele z założeń programu 
Prawo i Sprawiedliwość zrealizowało w czasie swoich rządów w latach 2005-2007. Pod 
wieloma względami należy uznać je za najlepszy okres dla wsi i rolnictwa po 1989 roku.

Program rolny 
Prawa i Sprawiedliwości 
na: www.pis.org.pl

Porównanie budżetów krajów UE, (w których rolnictwo jest istotną gałęzią 
gospodarki), sumując środki na dopłaty obszarowe i rozwój obszarów 
wiejskich za lata 2007-2013 i nowy budżet na 2014-2020 w mld euro.

2007-2013 2014-2020 spadek wzrost
Belgia 4,0 3,8 -5,0%
Czechy 8,5 7,7 -9,4%
Dania 6,6 6,2 -5,7%
Niemcy 42,5 39,2 -7,8%
Grecja 17,2 17,5 +1,3%
Hiszpania 38,2 39,1 +2,4%
Francja 56,6 55,6 -1,8%
Włochy 34,8 33,3 -4,4%
Holandia 5,8 5,3 -8,6%
Austria 8,6 7,8 -9,3%
Polska 32,6 28,6 -12,3%
Portugalia 7,7 7,6 -1,3%
Rumunia 18,3 17,6 -3,8%
Wielka Brytania 25,1 24,5 -2,6%
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od s t y c z n i a 
2013 ro-
ku obo-

wiązuje nowelizacja 
ustawy o emeryturach 
i rentach, uchwalona 
głosami platformy oby-
watelskiej i polskiego 
Stronnictwa ludowe-
go. zmieniły się także 
zasady przyznawania 
emerytur rolniczych.

Przed nowelizacją emery-
tura rolnicza przysługiwała po 
osiągnięciu 60 lat dla kobiet  
i 65 lat dla mężczyzn. Rolnik 
mógł wcześniej przejść na eme-
ryturę (mężczyźni w wieku 60, 
a kobiety - 55 lat). Był jednak 
warunek. Rolnik musiał płacić 
składki emerytalno - rentowe 
przez co najmniej 30 lat i zaprze-
stać działalności. Wielu z tego 
prawa korzystało, dzięki czemu 
ich następcy mogli wcześniej 
przejmować gospodarstwa. 

A jak jest teraz po wprowa-
dzeniu w życie nowej ustawy 
uchwalonej przez koalicję Plat-
formy z PSL?

Cała ta szumnie nazywana 
nowelizacja ustawy o emery-
turach polegała na jednym. 
Na podwyższeniu i zrównaniu 
wieku emerytalnego. Zmiany 
te dotyczyły, choć trafniej bę-
dzie powiedzieć - dotknęły 
także rolników. Tak kobiety, jak 
mężczyźni na emerytury będą 
mogli przechodzić ukończyw-

szy 67 lat. Podwyższając wiek 
emerytalny politycy PO i PSL 
twierdzili, że czynią to dla dobra 
Polaków. Ten, kto będzie dłużej 
pracował, będzie też miał wyż-
szą emeryturę - zapewniali.

przyjrzyjmy Się 
więc, ile zySkają 
rolnicy? 

Według Gazety Prawnej (ga-
zetaprawna.pl) i z wyliczeń nie-
zależnych ekspertów wynika, że 
kobiety, gospodynie w gospo-
darstwie rolnym, które zmuszone 
zostały wraz z mężem do pracy  
o 7 lat dłużej, otrzymają emery-
turę wyższą tylko o… 25,49 zł. 

Już dziś widać, że podniesienie 
wieku emerytalnego spowolni wy-
mianę pokoleniową w gospodar-

stwach. Rodzice będą mogli prze-
kazać gospodarstwa dzieciom  
o kilka lat później. Będzie więc 
tak, że syn grubo po „czterdzie-
stce” dostanie gospodarstwo od 
ojca. To zbyt długie czekanie na 
samodzielność. Wiedząc to, wielu 
młodych ludzi wybiera emigrację. 
Młodzi rolnicy wyjeżdżają za chle-
bem do starych państw Unii i tam 
dorabiają u farmera albo bauera.  
I to jest jeden z bardzo negatyw-
nych skutków nowelizacji ustawy 
emerytalnej uchwalonej przez 
koalicję PO-PSL. A tak być nie 
może. Ta ustawa służy głównie 
Niemcom, Anglikom, Holendrom, 
Belgom i innym, dając im tanią 
siłę roboczą, a w kraju spowo-
dować może upadek polskich 
rodzinnych gospodarstw rolnych  
i emigrację młodych ludzi. 

Na problemy z zatrudnieniem naraże-
ni są głównie młodzi mieszkańcy 
wsi i starsi w wieku powyżej 50 lat. 

Dotyczy to przeważnie ludności 
bezrolnej, ale ubóstwo coraz 
częściej dotyka także rolni-
ków. Według komunika-
tu GUS (z 9.06.2015 
- Ubóstwo ekono-
miczne w Pol-
sce w 2014 ro-
ku), w ubiegłym 
roku 21% rolników  
w kraju żyło na poziomie ustawowej granicy ubó-
stwa, a 13,2% poniżej granicy skrajnego ubóstwa, 
tj. poniżej minimum egzystencji. Jak podaje GUS 
zasięg ubóstwa skrajnego na wsi był w 2014 roku 
ponad dwukrotnie wyższy niż w miastach. Miesz-
kańcy wsi stanowili ponad 60% osób żyjących 
poniżej granicy ubóstwa skrajnego. Wśród osób 
posiadających gospodarstwa rolne występuje też 
tzw. „ukryte bezrobocie”. Osoby te, będąc rolni-
kami ubezpieczonymi w KRUS, nie mogą z powo-
dów formalnych zarejestrować się w Powiatowych 
Urzędach Pracy jako osoby bezrobotne poszuku-
jące zatrudnienia. Zatem rolnicy o bardzo niskich 
dochodach, którzy nie są w stanie utrzymać się  

z rolnictwa, zdani są wyłącznie na siebie w poszu-
kiwaniu pozarolniczych źródeł zarobkowania. 

Niezbędnym warunkiem poprawy obecnej sy-
tuacji na wsi jest podjęcie działań systemowych. 
Konieczne jest pobudzenie rozwoju społeczno- 
gospodarczego obszarów wiejskich poprzez 
stworzenie sprzyjających warunków do zakłada-
nia działalności gospodarczej w sektorze mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw. To one mogą 
stać się kołem zamachowym rozwoju, tworząc 
nowe miejsca pracy. Zwiększenie zatrudnienia 
można też osiągnąć poprzez inicjowanie przed-
siębiorczości pozarolniczej prowadzącej do 
samozatrudnienia mieszkańców. Wraz z rozwo-
jem ekonomicznym nastąpi stopniowy wzrost 
wynagrodzeń na rynku pracy. Aby to było real-
ne, niezbędne jest zdecydowane zmniejszenie 
podatków i biurokracji związanej z zakładaniem  
i prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Polska wieś to miejsce, gdzie w najbliż-
szych latach może nastą-

pić dynamiczny proces tworzenia mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw, przyczyniając się do 
redukcji bezrobocia. Mam nadzieję, że nowy 
Rząd RP usunie obecne bariery społeczno-eko-
nomiczne umożliwiając ożywienie rozwoju sek-
tora pozarolniczego i poprawę sytuacji finanso-
wej mieszkańców obszarów wiejskich.

W ramach poprzedniej per-
spektywy finansowej na 
lata 2007-2013 pierwszy 

nabór wniosków w ramach unijne-
go działania „Modernizacja gospo-
darstw rolnych” został uruchomiony 
już jesienią 2007 roku. W 2008 roku 
ogłoszono kolejny nabór w ramach 
działania „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”.

Obecnie, a mamy połowę 2015 ro-
ku, dużo mówi się o planach i na tym 
koniec. Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 - 2020 został 
zatwierdzony już w grudniu ubiegłe-
go roku, ale o naborach wniosków 
mogą na razie usłyszeć dziennika-
rze na kolejnych konferencjach pra-
sowych Ministra Rolnictwa.

Dopiero w lipcu tego roku uka-
zały się rozporządzenia w sprawie 
dwóch działań interesujących rolni-
ków najbardziej: „Modernizacja go-
spodarstw rolnych” oraz „Restruk-
turyzacja małych gospodarstw”. 
Nieco wcześniej opublikowano 
projekt rozporządzenia w sprawie 
„Premii dla młodych rolników”.

Już teraz widać, że aplikowanie  
o środki będzie trudniejsze i bę-
dzie wymagało od rolnika więk-
szych zobowiązań finansowych. 

Wprowadzono graniczną wiel-
kość ekonomiczną gospodarstwa, 
która ma być nie mniejsza niż  
13 tys. euro i nie większa niż 150 tys. 
euro. Poprzednio nie było mini-
malnych i maksymalnych progów 

dostępu. Wysokość premii dla 
młodych rolników nie uległa zmia-
nie i nadal będzie wynosić 100 tys. 
złotych. Z tą różnicą, że obecnie 
młody rolnik zmuszony będzie roz-
liczyć się z wydatkowania 100% tej 
kwoty, wyłącznie na nowe maszy-
ny, urządzenia, wyposażenie oraz 
środki produkcji. Młodzi rolnicy 
zobowiążą się nie tylko do zrealizo-
wania zaplanowanych inwestycji, 
ewentualnego uzupełnienia kwali-
fikacji rolniczych i ubezpieczenia 
w KRUS, ale także do szeregu in-
nych działań dotyczących między 
innymi zrównoważenia środowi-
skowego w zakresie nawożenia, 
udziału w szkoleniach lub korzy-
stania z usług doradczych, udzia-

łu w zorganizowanych formach 
współpracy producentów rolnych, 
prowadzenia działalności w zakre-
sie przygotowania do sprzedaży 
lub przetwarzania produktów rol-
nych wytwarzanych w gospodar-
stwie, uczestniczenia w unijnym 
lub krajowym systemie jakości. 

Wszystkie te zobowiązania sta-
nowią jednocześnie kryteria wybo-
ru operacji mające wpływ na sumę 
uzyskanych punktów, która z kolei 
decyduje o kolejności przysługi-
wania pomocy młodym rolnikom.

Ministerstwo 
rolnictwa  
z rocznym poślizgiem 
przygotowało 
rozporządzenia 
dotyczące naboru 
wniosków do 
programów unijnych. 
Aplikowanie o środki 
będzie trudniejsze  
i będzie wymagało 
od rolnika 
podjęcia większych 
zobowiązań.

Później i trudniej

Gabriela Masłowska
Poseł na Sejm RP

25 zł 
- tyle jest warte siedem lat harówki

Prawo i Sprawiedliwość przywróci 
poprzedni wiek emerytalny także rolnikom

Szymon 
Giżyński
Poseł na Sejm RP

Dorota arciszewska - Mielewczyk
Poseł na Sejm RP

Będzie 
rozwój, 
będzie 
praca

Według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego 
skrajne ubóstwo na wsi 
jest ponad dwukrotnie 
wyższe niż w miastach. 
Główną przyczyną biedy jest 
przeważnie brak pracy. Liczba 
pracodawców na wsi jest 
znacznie niższa niż w mieście.

rolników w kraju  
żyło w 2014r. na 
poziomie ustawowej 
granicy ubóstwa21% 

Koalicja pO-psL nie ma litości dla kobiet pracujących w rolnictwie.

Coraz trudniej o pracę na polskiej wsi.

Krzysztof 
Tchórzewski

Poseł na Sejm RP
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Warunkiem opłacalności produkcji jest 
możliwość sprzedaży wytworzonych 
produktów na rynku. Także rolnicy mus-

szą mieć do rynku bezpośredni dostęp. 
Duże gospodarstwa towarowe sprzedają swo-

je produkty do zakładów przetwórczych lub firm 
pośredniczących. Jednak dla mniejszych gospo-
darstw taka sprzedaż nie jest żadnym wyjściem.  
Dlatego w całej Unii Europejskiej renesans prze-
żywa sprzedaż bezpośrednia. Tak jak dawniej, 
kiedy to rolnicy dostarczali bezpośrednio mleko, 
masło, jaja, mięso, mąkę, wino, kiszoną kapustę  
i wszystko, co jedli ludzie w miastach. Dzięki 
mądrej polityce rządów, korzystnej dla rolników  
i konsumentów, sprzedaż bezpośrednią można 
prowadzić w całej Europie, tylko nie w Polsce. 
Prawo i Sprawiedliwość jest wielkim orędowni-
kiem takiego bezpośredniego kontaktu konsu-
mentów i producentów rolnych. Ten problem mia-
ła rozwiązać ustawa o sprzedaży bezpośredniej. 
Jednak to, co zaproponowała koalicja PO - PSL  
w ustawie, mającej wejść w życie od stycznia  
2016 roku, jest jakimś prawnym potworkiem.

Zgodnie z tą ustawą cała sprzedaż bezpośrednia 
będzie dodatkowo opodatkowana podatkiem obroto-
wym. Nie ma znaczenia, że rolnik już płaci podatek 
rolny. Każdy, kto chciałby sprzedać jajka, warzywa, 
owoce, czy inne produkty, niezależnie od spełnienia 
dodatkowych przepisów weterynaryjnych i sanitar-
nych, będzie musiał zarejestrować się w urzędzie 
skarbowym i tam obowiązkowo rozliczać się z podat-
ku dochodowego. Jednak pomimo obowiązku płace-
nia podatku od osób fizycznych, rolnicy nie uzyskają 
realnego dostępu do rynku. Sprzedaż bowiem będzie 
mogła odbywać się wyłącznie w gospodarstwach rol-
nych lub na targowiskach, wyłącznie poza budynka-
mi. Rolnik nie będzie miał prawa dostarczać swoich 
produktów do sklepów, hurtowni i innych sprzedaw-
ców. Zakazana będzie rolnikom także sprzedaż przez 
Internet. Rolnikowi pozostaje stać przy drodze, na 
deszczu, w upale lub na mrozie, nie zajmując pasa 
drogowego, wąchając spaliny przejeżdżających sa-
mochodów, aby sprzedać kawałek sera lub osełkę 
masła. Jak któryś z samochodów zacznie zwalniać, to 
rolnikowi serce do gardła będzie podchodzić, czy to 
przypadkiem nie skarbówka lub jakaś inna inspekcja.  

W maju odbyły się 
wybory do Izb Rol-
niczych. Warto pa-

miętać, że jest to instytucja 
finansowana przez wszyst-
kich rolników, ponieważ na 
jej utrzymanie przekazywane 
jest 2 procent podatku rolne-
go. To nie jest mała kwota, 
więc należy zapytać, czy my 
rolnicy, w ogóle wiemy, na co 
ją wydajemy? 

Z przykrością stwierdza-
my, że bardzo niska wiedza 
i świadomość rolników o tej 
organizacji przez prawie 20 
lat istnienia Izb Rolniczych 
niewiele się zmieniła. Także  
w ostatnich majowych wybo-
rach po raz kolejny frekwencja 
rolników była bardzo niska. 
Rolnicy w niewielkim stop-
niu orientują się, co do istoty 
działania i funkcjonowania Izb 
Rolniczych, nie znają kalenda-
rza wyborczego oraz kandy-
datów na delegatów. Dlacze-
go tak jest? W dużej mierze 
„winna” jest temu sama Izba 
i jej władze. Działają tak, jak-
by zależało im wręcz na tym, 
by o wyborach wiedzieli tylko 
nieliczni rolnicy, zapewne po-

pierający dotychczasowych 
działaczy. Przyglądając się 
tegorocznym wyborom trze-
ba z przykrością stwierdzić, 
że kolejny raz nie było widać 
jakiejś skutecznej kampanii 
informacyjnej. Z tego można 
wyciągnąć tylko jeden wnio-
sek, że komuś nie zależy na 
zainteresowaniu dużej liczby 
rolników, czyli wysokiej fre-
kwencji. Sprzyja to wyborowi 
jedynych, słusznych delega-
tów i ogranicza możliwość za-
dawania niewygodnych pytań. 
Na dodatek w wielu miejscach 
Polski widać wyraźną zależ-
ność działaczy „izbowych” od 
aktualnej władzy. A przecież 
samorząd rolniczy powinien 
być jak przysłowiowa „żona 
Cezara”, czyli poza wszelkim 
podejrzeniem o stronniczość 
i uzależnienie polityczne. Izby 
powinny zabiegać o zaufanie 
u rolników, a nie u trzęsących 
Polską lokalną bonzów partii 
rządzących.

Wiemy, że wielu członkom 
Izb Rolniczych leży na sercu 
dobro polskiego rolnika i pol-
skiej wsi. Oczekują oni od rzą-
dzących, w imieniu polskich 
rolników, zajęcia się faktycz-
nymi problemami, a nie dba-
nia wyłącznie o kolejne stołki 
dla „swoich”. Konieczne są 
zmiany i wieś dała tej potrze-
bie wyraźne wsparcie, głosu-
jąc gremialnie w wyborach 
prezydenckich na Andrzeja 
Dudę. W kontekście koniecz-
nych zmian trzeba po tych 20 
latach poważnie zastanowić 
się także nad dalszym funk-
cjonowaniem samorządu rol-
niczego w tej formule. Trzeba 
też postawić sobie pytanie, 
czego spodziewają się rolni-
cy od swoich przedstawicieli  
i jak doprowadzić do tego, 
aby rolnicy mieli realną repre-
zentację, z którą się utożsa-
miają, której ufają i wiedzą, że 
będzie ona zawsze walczyła  
o ich interesy. 

Co Ty wiesz o Izbach Rolniczych?

Działacze polskiego 
Stronnictwa ludowe-
go atakują bez par-

donu wszystkich, którzy 
chcą zajmować się spra-
wami polskiej wsi. próbują 
wmówić, że oni mają histo-
ryczne prawo do „rządu 
dusz” wśród polskich chło-
pów. mówią, że są spadko-
biercami 120 lat polskiego 
ruchu ludowego. twierdzą, 
że dziedziczą tradycję wi-
tosa i mikołajczyka. innym, 
nawet takim, którzy żyją  
i pracują na wsi, którzy po-
chodzą np. tak jak ja, z ro-
dzin chłopskich, a nie są  
w pSl, odmawiają prawa 
zabierania głosu w spra-
wach wsi i rolnictwa. trze-
ba zatem, chcąc nie chcąc, 
przypomnieć polskiej wsi, 
jaka jest prawda o tej, po-
noć, „partii chłopskiej”.

Tradycja ruchu ludowego, zróżnico-
wanego pod zaborami i w Polsce mię-
dzywojennej, została brutalnie prze-
rwana w pierwszych latach władzy ko-
munistycznej, po II Wojnie Światowej. 
Szykany wobec chłopów (doświadczyli 
ich, m.in. mój dziadek i ojciec), aresz-
towania tysięcy członków PSL, zamor-
dowanie kilkuset najbardziej aktyw-
nych działaczy w czasie pierwszych, 
sfałszowanych, powojennych wyborów  
i referendum „3xTAK”, wszystko to 
zniszczyło tradycję i ciągłość przedwo-
jennego PSL-u. Ci, którzy z namaszcze-
nia komunistów, czasami zastraszeni, 
częściej kupieni przywilejami w znisz-
czonym, głodującym i ograbionym kra-
ju, często z przetrąconym „kręgosłu-
pem moralnym”, tworzyli w 1949 roku 
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, nie 
mieli nic wspólnego z myślą polityczną 
Witosa i Mikołajczyka.

„nowi ludowcy”,  
z którycH bardzo wielu 
było oddelegowanycH 
przez „przewodnią 
Siłę” - ppr, a potem 
pzpr, na „front walki  
z cHłopStwem” SłuSznie 
nazywani byli arbuzami 
- z wierzcHu zielonymi, 
w Środku czerwonymi. 

Otóż ci zielono - czerwoni akty-
wiści postawili na tzw. pragmatyzm.  
W kraju, gdzie brakowało wszystkie-
go, na wsi ograbianej obowiązko-
wymi dostawami, gdzie społeczeń-
stwo cierpiało biedę, 
ci posłuszni, „po 
linii i na bazie” 
dostali coś 
np. z ma-
jątku dzie-
dzica, umo-
rzono im 
p o d a t e k , 
zmniejszo-
no obowiązko-
we dostawy, mogli 
dostać przydział na 
cement, wapno, eternit lub dostąpić 
kupna używanego traktora z SKR-u. 
Ci chłopi, którzy byli wierni swojej 
tradycji, trwający przy swoich prze-
konaniach i Kościele klepali biedę, 
poniżani i okradani przez państwo, 
walczyli o przeżycie.

Jak podają działacze ZSL-PSL na 
swoich stronach internetowych (na 
podstawie opracowania własnej partii, 

tj. Zakładu Historii Ruchu Ludowego 
NKW PSL): „Pod presją PZPR Stron-
nictwo musiało przyjąć program partii 
jako własny. W drugiej połowie lat sie-
demdziesiątych nastąpiła etatyzacja, 
centralizacja i ogromny rozwój aparatu 
partyjnego ZSL, który zdominował dzia-
łającą społecznie strukturę”. Chodziło 
nie o to, by pomagać ogółowi rolni-

ków, ale o to, by „swoich” 
powtykać na różne posady 

w urzędach i „doić” te wszystkie 
SKR-y, GS-y, spółdzielnie mleczarskie, 
zakłady zaopatrzenia i zbytu itd. Czyli 
autentyczni chłopi, którzy z sentymentu 
lub niewiedzy zaplątali się w sidła ZSL, 
byli potrzebni jako dekoracja np. na do-
żynkach, a władzę sprawowali urzędni-
cy, czyli tzw. aparat. Czy nie przypomina 
to Wam, drodzy rolnicy, sytuacji obecnie  
w Stronnictwie? 

na przełomie lat 
80/90, gdy „komuna” 
zbankrutowała, 
celem nadrzędnym 
działaczy zSl Stało Się 
odcięcie od związków 
z pzpr i zatarcie w 
ŚwiadomoŚci cHłopów 
kilkudzieSięciu 
lat wySługiwania 
Się związkowi 
radzieckiemu i jego 
polSkim waSalom. 

W tym celu starych działa-
czy „cofnięto” do 

drugiego szeregu,  
a na ich miejsce 

jako młode, 
nieubabrane 
szkodzeniem 

wsi twarze wy-
promowano „mło-

dych kolegów”, 
już sprawdzonych, 

działających w ZSL- 
owskich przybudówkach, 

jak np. Związek Młodzieży Wiejskiej. 
Wtedy karierę zaczęli robić Pawlak, 
Kalinowski, Sawicki, Piechociński, Bu-
ry i inni.

Czy jednak ZSL, który przeszedł tak 
cudowną metamorfozę formalną zmie-
nił swoje priorytety, odrzucił stare na-
wyki? Czy, jako „obrotowy” koalicjant 
najpierw SLD, a później z PO zaczął 
wreszcie dbać o interes rolników, czy 
tak jak kiedyś ważniejsze są „stołki” dla 
„swoich”? 

już cHyba nawet 
najwiękSi Sympatycy 
„partii cHłopSkiej”  
nie mają złudzeń,  
o co cHodzi pSl. 

„Taśmy Serafina”, opisywane  
w mediach afery przewodniczące-
go Klubu Parlamentarnego PSL Jana 
Burego, obsadzanie w agencjach 
rządowych i na samorządowych 
„stołkach”, w ramach PSL-owskiej 
„polityki prorodzinnej”, traktowa-
nie Ochotniczych Straży Pożarnych, 
Kół Gospodyń Wiejskich, Izb Rol-
niczych i innych organizacji jako 
swoistego łupu, to tylko przykłady 
pokazujące prawdę o faktycznych 
celach PSL. 

I na koniec jeszcze jedna uwaga. 
Nawet w Towarzystwie Przyjaźni 
Polsko-Radzieckiej najwyższe funk-
cje pełnili działacze ludowi. Gdzie 
była u tych „kolegów” pamięć  
o setkach tysięcy Polaków wywie-
zionych przez Sowietów na „nie-
ludzką ziemię”, o mordowanych po 
wojnie działaczach, o płaczu pol-
skich chłopów, bezsilnych wobec 
komunistycznego okupanta i jego, 
również ludowych, popleczników? 
Nie wiem, czy to jest mentalność ra-
ba, bojącego się rosyjskiej nahajki, 
czy ten serwilizm jest podyktowany 
innymi specjalnymi zależnościami? 
Jednak, czy wobec tego, co Rosja 
czyni w Europie, jak traktuje Pol-
skę, naszych rolników, sadowników  
i przedsiębiorców, ta partia zasługu-
je na poparcie polskiej wsi? Czara 
goryczy się przelała. Mam nadzieję, 
że chłopi wystawią rachunek PSL-
-owi w nadchodzących wyborach.

SPRzEdAż BEzPOśREdNIA

W Europie wolno, 
w polsce nie!

Czy PSL zasługuje 
na zaufanie polskiego chłopa?

Przemysław 
Błaszczyk

Senator RP

Marek 
Matuszewski
Poseł na Sejm RP

Sławomir zawiślak
Poseł na Sejm RP

Grzegorz wojciechowski
Senator RP

Jan Krzysztof 
Ardanowski

Poseł na Sejm RP
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- w telewizyjnej „jedynce”, 
premier ewa kopacz zafun-
dowała darmową reklamę 
zagranicznej sieci handlo-
wej. jak pani ocenia tę wy-
powiedź? niezręczność? me-
dialna wpadka?

- Ewa Kopacz powiedziała to, co 
myśli i ten punkt widzenia podziela 
zapewne jej całe zaplecze politycz-
ne. Tych kilka zdań bezkrytycznego 
uznania dla zagranicznej sieci han-
dlowej, jest doskonałą pointą rządów 
Platformy Obywatelskiej i Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Dla nich nie 
ma znaczenia, kto, jak i za ile, orga-
nizuje handel żywnością w Polsce. 
Ważne, aby klient w mieście dostał 
przysłowiową marchewkę. A czy jest 
to marchewka polska, czy zagranicz-
na, to jest dla nich obojętne.

- a tymczasem rolnicy na-
rzekają na dyskryminacyjne, 
a czasami wręcz oszukańcze 
praktyki ze strony pośred-
ników, przetwórców i sieci 
handlowych.

- Ochrona rynku rolnego przed nie-
uczciwą konkurencją należeć będzie 
do najważniejszych zadań nowego 
rządu, o ile - oczywiście - Prawo  
i Sprawiedliwość wygra październi-
kowe wybory parlamentarne. Jeżeli 
od pięciu lat cena soku z porzecz-
ki nie ulega większym zmianom,  
a w tym samym czasie owoc ten po-
taniał w skupie dziesięciokrotnie, to 
coś jest nie tak. Takich przykładów 
można mnożyć i dotyczą one prak-
tycznie każdej dziedziny rolnictwa.

- rząd po-pSl ma na taką 
okoliczność wypróbowaną 
odpowiedź: tak działa wol-
ny rynek, a państwo nie ma 
wpływu na jego mechanizmy.

- Jest też inna dyżurna wymów-
ka, czyli powoływanie się na unij-
ne prawa i regulacje. Tymczasem  
w Unii Europejskiej każdy kraj 
twardo walczy o swoje i nie ma 
co się oszukiwać, że jest inaczej. 
Powinniśmy się upominać o pol-
skie rolnictwo i również próbować 
przeforsować taki sposób myślenia  
w Unii Europejskiej, który będzie 
brał pod uwagę specyfikę pol-
skiej wsi i polskiego rolnictwa. Nie 
wolno nam oddawać pola innym, 
którzy narzucają takie standardy  
i takie rozwiązania, które są w inte-
resie ich narodowych gospodarek.  
W kurczowym trzymaniu się zasady, 
że wolny rynek rozwiąże wszystkie 
gospodarcze problemy rząd PO- 
PSL jest osamotniony w Europie  
i na świecie. Rządzenie według za-
sady, że najlepiej nic nie robić, bo 
przynajmniej niczego się nie po-
psuje, sprawdza się w wysoko roz-
winiętych krajach i pod warunkiem, 

że sytuacja na świecie jest stabilna. 
Ale nie żyjemy w bogatym państwie 
ani w spokojnych czasach.

- mieszkańcy wsi i rolnicy 
martwią się nie tylko strate-
gią rządzenia. przejmują się 

także bardziej przyziemny-
mi sprawami.

- Dzisiaj ludzie na wsiach mar-
twią się przede wszystkim tym, że 
niedługo ich gospodarstwa zostaną 
pozostawione bez gospodarza, bo 
młodzi wyjeżdżają, bo rodziny są 
rozbijane, bo ludzie, którzy muszą 
pracować za granicą czy wyjeżdżać 
do dużych miast, zostawiają bardzo 
często swoje dzieci. To jest pro-
blem, o którym trzeba bardzo gło-
śno i wyraźnie „mówić”.

- jakie największe błędy 
popełniła koalicja po-pSl  
w stosunku do obszarów 
wiejskich i rolnictwa?

- Przez dwie kadencje tych błę-
dów uzbierało się na tyle, że minio-
ne osiem lat należy uznać za czas 

źle wykorzystany, a wręcz zmarno-
wany dla Polski. Niestety, rolnictwo 
otwiera listę dziedzin gospodarki 
najbardziej dotkniętych skutkami 
rządów PO-PSL. Niestety, niektó-
rych z tych błędów nie da się już 
naprawić.

- na przykład?
- Sztandarowym przykładem szko-

dliwych decyzji było nieumiesz-
czenie rolnictwa wśród priorytetów 
polskiej prezydencji w Unii Europej-

skiej, w 2011 roku. Prawo i Sprawie-
dliwość apelowało do ówczesnego 
premiera Donalda Tuska, aby sce-
nariusz i najważniejsze założenia 
naszego przywództwa w Europie za-
planować wspólnie, ponad politycz-
nymi podziałami. Proponowaliśmy, 

aby rolnictwo znalazło się wśród 
priorytetów prezydencji, ponieważ 
to była jedyna i niepowtarzalna oka-
zja, aby wypromować w Europie  
i na świecie, naszą naturalną i zdro-
wą żywność. Niestety, Donald Tusk 
zlekceważył te propozycje. Pomysł 
nie uzyskał także poparcia Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, choć tej par-
tii, przynajmniej teoretycznie, powin-
no najbardziej zależeć na tym, aby 
rolnictwo znalazło się wśród priory-
tetów prezydencji.

- wbrew naszym narodo-
wym interesom w świat po-
szedł sygnał, że kraj, który, 
m.in. na rolnictwie mógłby 
zbudować swoją markę i si-
łę gospodarczą, tego rolnic-
twa… się wstydzi.

- Rządy innych krajów o silnych tra-
dycjach rolniczych mogły tylko zacie-
rać ręce. Unijna gospodarka nie znosi 
próżni i działa na zasadzie naczyń 
połączonych. Jeżeli polskie rolnictwo 
pod rządami PO-PSL przyhamowało, 
to w innych krajach nabrało rozpędu. 
Pominięcie rolnictwa w prezydencji 
rozpoczęło całą serię katastrofalnych 
błędów. Koalicja PO-PSL z kretesem 
przegrała walkę o równe dopłaty 
dla polskich rolników. Słynne zdanie 
posła Stanisława Rakoczego z PSL 
przekonującego w 2011 roku, że aby 
zwiększyć polskim rolnikom, należa-
łoby odebrać pieniądze ich kolegom 
z Francji, Niemiec i Belgii, stało się 
symbolem uległości, koniunkturali-
zmu i politycznego tchórzostwa.

- akurat ten błąd da się na-
prawić. zapowiedziała pani, 
że jako premier, zamierza 
walczyć o równe dopłaty dla 
naszych rolników.

- To jeden z naszych priorytetów, 
choć trudno będzie przekonać unij-
nych partnerów, że po ośmiu latach 
milczenia Polska znów upomina się 
o sprawiedliwość i równe prawa dla 
swoich rolników.

- podkreśla pani także, że 
trzeba zasypać granicę mię-
dzy polską „a” i „b”. gdzie 
przebiega linia tego podziału?

- Wbrew temu, co usiłują udowod-
nić niektórzy komentatorzy i eksperci, 
granica ta nie ma geograficznego kon-
tekstu i historycznych uwarunkowań. 
Podział na lepszą i gorszą Polskę wy-
nika z tego, że nasz kraj nie rozwija się 
w sposób zrównoważony, a ostatnie 
osiem lat tylko pogłębiło i zaostrzyło 
ten proces. Prawo i Sprawiedliwość 
plan dla Polski opiera na zrówno-
ważonym rozwoju. Jeżeli wygramy 
wybory, wrócimy do tego projektu.  
O dostępie do edukacji, kultury, opieki 
lekarskiej nie może decydować miej-
sce zamieszkania. To samo dotyczy 
innych dziedzin życia. Co z tego, że  
w Polsce budowane są najdroższe 
w Europie autostrady, skoro na wie-
lu gminnych i powiatowych drogach 
urywają się resory w samochodach. 
Podział środków zewnętrznych i pla-
nowanie narodowych inwestycji nale-
ży oprzeć na fundamentalnej zasadzie 
zrównoważonego rozwoju. Jeżeli wej-
dziemy na tę ścieżkę, staniemy się sil-
nym krajem, uczciwie i sprawiedliwie 
rządzonym, a zdesperowani rolnicy nie 
będą musieli pisać do premiera listów 
z dramatycznym pytaniem: Jak żyć? 

Rozmowa z beatą Szydło, 
wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości 

i kandydatem na premiera.

Państwo musi 
stać po Waszej stronie!

Powinniśmy się upominać o polskie rolnictwo 
i również próbować przeforsować taki sposób 
myślenia w Unii Europejskiej, który będzie brał pod 
uwagę specyfikę polskiej wsi i polskiego rolnictwa. 
Nie wolno nam oddawać pola innym, którzy narzucają 
takie standardy i takie rozwiązania, które są  
w interesie ich narodowych gospodarek.



- program rolny prawa  
i Sprawiedliwości powstał  
w 2004 roku. co zmieniło się 
w jego założeniach na prze-
strzeni tych 11 lat?

- Szczegółowe cele programowe 
zmieniają się w zależności od sytu-
acji w Polsce, Europie i na świecie. 
Natomiast zasadnicze przesłanie 
naszego programu jest niezmienne 
i wciąż aktualne. Chcemy wyrównać 
różnice cywilizacyjne między mia-
stem a wsią, a z rolnictwa uczynić 
jedną z najważniejszych gałęzi na-
rodowej gospodarki. Takie założenia 
przyjęliśmy tworząc w 2005 roku rząd 
Prawa i Sprawiedliwości.

- to był pierwszy rząd, któ-
ry od czasu transformacji 
ustrojowej w 1989 roku, tak 
mocno akcentował wagę rol-
nictwa i obszarów wiejskich.

- Rolnictwo i obszary wiejskie stały 
się największymi ofiarami transfor-
macji ustrojowej. Zniszczono etos 
polskiej wsi, a rolnictwo bez planu  
i pomysłu wypuszczono na wolnoryn-
kowy żywioł. Wiele dziedzin gospo-
darki żywnościowej upadło, a inne 
przejął obcy kapitał. Taka sytuacja 
doprowadziła do gwałtownego ubo-
żenia polskiej wsi i spychania jej na 
gospodarczy margines. Stąd wziął 
się niesprawiedliwy podział na Pol-
skę „A” i „B”. Doprowadzenie do ta-
kiego zróżnicowania było olbrzymim 
błędem, ale bierność i brak jakich-
kolwiek prób wyjścia z tej sytuacji 
jest niedopuszczalnym aktem lekce-
ważenia ponad 40 proc. obywateli na-
szego kraju. Byliśmy i wciąż jesteśmy 
jedyną partią, która nie boi się zmie-
rzyć z tym wyzwaniem.

- trudno oczekiwać, że po-
litycy po-pSl zechcą realizo-
wać plan piS.

- Nie chodzi o to, aby oni kontynu-
owali nasz plan. Niech realizują swoje 
pomysły, ale pod warunkiem, że będą 
służyły Polsce. Prawo i Sprawiedli-
wość, choć jest partią opozycyjną, 
dla dobra naszego kraju wielokrotnie 
próbowało pomóc obecnemu rządo-
wi, m.in. wzmacniając jego pozycję 
negocjacyjną w Unii Europejskiej. 
Nasi posłowie w Parlamencie Euro-
pejskim, występując w ramach grupy 
Europejskich Konserwatystów i Re-
formatorów, zgłosili poprawki, dzięki 
którym Parlament Europejski w bu-
dżecie na lata 2014-2020 przeznaczył 
dla polskich rolników ok. 35 mld euro. 
Niestety rząd PO-PSL  zmarnował to 
wsparcie, popełnił kilka fatalnych 
negocjacyjnych błędów i w efekcie 
rolnicy dostali o wiele mniej.

- jak pan ocenia tzw. dyfu-
zyjno-polaryzacyjny model 
rozwoju polski, który reali-

zuje koalicja po-pSl. miejsce 
obszarów wiejskich zosta-
ło tam sprowadzone do roli 
„czarnych dziur” na mapie 
rozwojowej naszego kraju.

- Ten temat był wielokrotnie porusza-
ny na łamach „Polskiej Ziemi”. Jest to 
zła i szkodliwa koncepcja Polski dwóch 
prędkości. Kilka, wybranych obszarów, 

dzięki rządowemu wsparciu ma się 
rozwijać szybko i bogato, a reszta kraju  
w naturalny, „dyfuzyjny” sposób, wcze-
śniej czy później dogoni liderów.

- uważa pan, że tak się nie 
może stać?

- W krajach Ameryki Południowej 
i Azji, gdzie realizowano podobne 
koncepcje rozwojowe, ten model się 
nie sprawdził. Stolice i największe 
miasta faktycznie imponują nowocze-
snością, ale prowincja budzi przera-
żenie poziomem biedy i ubóstwa.

- prawo i Sprawiedliwość 
proponuje coś zupełnie od-
wrotnego, zamiast polaryza-
cji, zrównoważony rozwój.

- To nie jest autorski pomysł Prawa 
i Sprawiedliwości. W zrównoważony 
sposób rozwijają się najbogatsze pań-
stwa Europy. Tam obowiązuje zasada 
znana z mechaniki, gdzie o sile całego 

układu decyduje jego najsłabszy ele-
ment. Jakie to ma znaczenie, że nie-
które pociągi jeżdżą z prędkością 200 
kilometrów na godzinę, skoro miesz-
kańcy wsi i małych miejscowości 
mają problem z dostępem do lekarzy 
specjalistów. Prawo i Sprawiedliwość 
chce budować silne państwo zaczyna-
jąc od fundamentów, a nie elewacji na 
wyższych piętrach. Jeżeli Polska chce 
liczyć się w Europie i świecie musi 
mieć solidne filary, czyli silne rolnic-
two oraz nowoczesną, ale mocno osa-
dzoną w tradycjach wieś.

- wierząc w propagando-
wy przekaz obecnego rządu, 
współczesna cywilizacja nie 
idzie w tym kierunku.

- To nieprawda. Rządząca koali-
cja jest uwikłana w szereg między-
narodowych zależności i widocznie 
nie jest jej na rękę wzmocnienie 
potencjału polskiego rolnictwa. Za-

pewnienie żywności, bezpieczeń-
stwo energetyczne i obronność 
należą do najważniejszych, strate-
gicznych zadań państwa. W miarę 
postępu cywilizacyjnego będzie 
rosło zapotrzebowanie na zdro-
wą, niemodyfikowaną genetycznie 
żywność. Polska może stać się na 
tym rynku poważnym graczem. Ko-
alicja PO-PSL nie potrafi albo nie 
chce uruchomić tego potencjału. 
Zmarnowaliśmy osiem ostatnich 
lat, na więcej nie możemy sobie 
pozwolić.

- na kolejne lata rządów 
po-pSl nie możemy sobie 
pozwolić także z innych po-
wodów. dramatycznie rośnie 
zadłużenie polski.

- To prawda, że rząd PO-PSL za-
dłużył Polskę do dramatycznych 
rozmiarów. Można się zastanowić, 
na co zostały wydane te pieniądze, 
skoro Polska nie realizuje żadne-
go ambitnego planu rozwojowego,  
a większość kluczowych inwestycji 
powstaje dzięki środkom unijnym. 
Odpowiedź jest prosta, Platforma 
oparła swoje rządy na prymityw-
nym rozdawnictwie. Jest to polityka 
skrojona na efekt propagandowy  
i wizerunkowy, mierzony wyborczy-
mi kadencjami, a nie długofalową 
perspektywą rozwoju kraju. Takie 
rządzenie, a raczej administrowa-
nie, ma zabójczy skutek, bo wpędza 
państwo w deficyt, hamujący rozwój 
i wszelkie ambitne plany wyciągnię-
cia Polski z tego niebezpiecznego 
marazmu. Mówiąc bardziej obrazo-
wo, Tusk zafundował Polsce życie 
„od pierwszego do pierwszego”,  
a kiedy pod koniec miesiąca jest 
krucho z pieniędzmi, zaciąga szybki 
kredyt konsumpcyjny. Gospodarując 
w taki sposób, ciężko zaplanować 
przyszłość rodziny, a w skali kraju 
grozi to nieobliczalną w skutkach 
katastrofą.

- widzi pan jakieś wyjście  
z tej sytuacji? 

- Wyjście jest tylko jedno. Należy 
jak najszybciej odsunąć od władzy 
koalicję PO-PSL. W maju, wybierając 
na prezydenta Andrzeja Dudę, Pola-
cy dali wyraźny sygnał, że mają już 
dość marazmu i nieudolnych rządów. 
W październiku czekają nas wybory 
parlamentarne. Możemy zrobić dru-
gi, decydujący krok w kierunku do-
brej zmiany.

- piS jest na to gotowy?
- PiS jest jedyną siłą, która może 

tego dokonać. Mamy plan i ludzi go-
towych wziąć odpowiedzialność za 
Polskę. My nie mamy kompleksów 
i niejasnych zobowiązań. Możemy 
iść do przodu, zmieniać Polskę. 
Nasz kraj ma ogromny potencjał, 
który musimy odblokować. Musimy 
zrzucić z naszych pleców ten worek 
kamieni, jakim są nieudolne rządy 
PO-PSL. Możemy mieć porządną 
politykę prorodzinną, mieszkania dla 
obywateli. Możemy mieć jako naród, 
jako społeczeństwo, perspektywę na 
przyszłość. I dlatego poparcie dla 
naszych kandydatów w najbliższych 
wyborach jest czymś więcej, niż tyl-
ko jednorazowym aktem sprzeciwu 
wobec tych, którzy teraz rządzą. To 
akt, który powinien się wpisywać  
w przedsięwzięcie, któremu na imię 
nowa, lepsza Polska.
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Rozmowa z jaroSławem kaczyńSkim, 
prezesem Prawa i Sprawiedliwości

Razem możemy 
odblokować Polskę

W maju, wybierając na prezydenta Andrzeja 
Dudę, Polacy dali wyraźny sygnał, że mają 
już dość marazmu i nieudolnych rządów. 
W październiku czekają nas wybory 
parlamentarne. Możemy zrobić drugi, 
decydujący krok w kierunku dobrej zmiany.
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Nasz kraj, negocjując umowę akcesyjną  
z UE, uzyskał stosunkowo niski limit pro-
dukcji mleka (niewiele ponad 10 mln ton) 

w stosunku do swoich możliwości produkcyjnych  
i liczby konsumentów. Niestety, zniesienie tych 
ograniczeń następuje w okresie, kiedy mleczarstwo 
europejskie, a w szczególności polskie, odczuwa 
negatywne skutki rosyjskiego embarga na unijną 
żywność. Cena mleka w skupie spadła w czerwcu 
2015 roku o prawie 20% (rok/roku) i sięgnęła poziom 
1,1 złotego za litr, ale w niektórych województwach 
zaledwie złotówki. Ale na tym nie kończą się proble-
my. Nasi producenci muszą także ponosić finanso-
we konsekwencje przekroczenia limitów w dwóch 
ostatnich latach kwotowych. W poprzednim roku 
mlecznym 2013-2014 nadprodukcja wyniosła około 

1,5 proc, a rolnicy mu-
sieli zapłacić ok. 200 mln 
zł kary. Grzywna została 
w ekspresowym tempie 
wyegzekwowana przez 
Agencję Rynku Rolnego 
na rzecz unijnego bu-
dżetu. W tym roku będzie 
jeszcze gorzej. Limit dla 
naszego kraju został prze-
kroczony o 6 proc. Kary 
dla polskich rolników mo-
gą przekroczyć 700 mln zł. 
Niestety, minister rolnic-

twa Marek Sawicki nie stanął na wysokości zada-
nia. Nie udało mu się znaleźć większości w Radzie 
Europejskiej, żeby zablokować naliczanie kar dla 
rolników, którzy przekroczyli limity w dwóch ostat-
nich latach ich obowiązywania. Wszystko to stawia 
polskich producentów mleka w skomplikowanej 
i wyjątkowo trudnej sytuacji. Takich gospodarstw 
jest około 150 tysięcy. Przy bardzo niskich cenach 
skupu, kara w wysokości 60-70 groszy za każdy 
litr przekroczenia limitu, oznacza, że rolnikom nie 
zwrócą się nawet koszty produkcji.

W kwietniu 2015 roku zakończyło się kwotowanie produkcji 
mleka w krajach Unii Europejskiej, także w Polsce.

Ukarani za pracowitość 
i gospodarność

Polska jest czołowym producen-
tem owoców miękkich w Eu-
ropie. W zbiorach malin, czar-

nej porzeczki i wiśni jesteśmy wręcz 
światowym potentatem. To główna 
domena ponad 300 tysięcy polskich 
gospodarstw. Ich powierzchnia zajmuje 
ponad 30 procent upraw sadowniczych 
w kraju. Nowoczesna technologia, 
przechowalnie, chłodnie, które pozwa-
lają zachować walory smakowe i jako-
ściowe, to atuty polskich producentów. 
Czy Polska, mając taki potencjał, jest 
poważnym podmiotem na europejskim 
i światowym rynku owoców miękkich? 
Niestety, to nie my ustalamy reguły 
rynkowej gry. Sadownicy wielokrotnie 
wyrażali swój sprzeciw wobec polityki 
rolnej prowadzonej przez rząd PO-PSL. 
Rolnicy od lat wskazują na zmowę ce-
nową kilku koncernów kapitału zagra-
nicznego, które decydują, m.in. o pol-
skim rynku przetwórczym. To one dyk-
tują ceny skupowanych owoców, które 
często są poniżej kosztów produkcji. 

W 2007 roku za czarne porzecz-
ki płacono w skupie cenę 3,75 zł za 

kg. W tym roku to zaledwie 30-40 gr. 
Cena soku z tych owoców nie uległa 
jednak większym zmianom w ciągu 
tych 8 lat.

Skargi w tej sprawie kierowane do 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon- 
sumenta pozostają nieskuteczne.  
W sytuacji kryzysowej, gdy dochodzi 
do gwałtownego spadku cen, działa-
nia rządu są spóźnione, a rolnikom 
serwuje się komunikaty, że minister 
rolnictwa czeka na stanowisko Ko-
misji Europejskiej, która jak zwykle 
potrzebuje czasu i konsultacji, aby 
podjąć decyzje. A owoce gniją! Czy 
taka sytuacja jest normalna? Zda-
niem rządzących - tak, gdyż mamy 
„wolny rynek”.

„Jak żyć Pani Premier?” - napisało 
Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów 
Czarnej Porzeczki w liście do Ewy 
Kopacz. Doczekają się odpowiedzi?

Od stuleci wiadomo, że miód jest smaczny, 
pożywny i zdrowy. W wielu wysokorozwi-
niętych krajach zaleca się jego spożywa-

nie zamiast cukru. Tamtejsze, rodzime miody promowa-
ne są jako produkty markowe i budzące zaufanie.

Niestety, polscy produ-
cenci nie mogą cieszyć 
się takim wsparciem. Ry-
nek został zdominowany 
przez miód importowa-
ny, najczęściej chiński. 
Niskiej cenie towarzyszy 
kiepska jakość, ponie-
waż te produkty zawiera-
ją pestycydy, antybiotyki, 
a nawet metale ciężkie. 
W krajach zachodnich 
import miodu nie jest aż 
takim zagrożeniem dla 
lokalnych producentów  
z uwagi na konsumencki patriotyzm, który powoduje, iż 
w pierwszej kolejności kupowane są towary rodzime.  
U nas nie obowiązuje ta zasada, a gdy premier publicz-
nie zachwalająca zagraniczną sieć marketów spożyw-
czych, nie daje dobrego przykładu także dla miodu. 

Zdecydowane kroki ograniczające import miodu 
zza granicy, zwłaszcza takiego o wątpliwej jakości,  
z pewnością umożliwią rozwój rodzimym pszczela-
rzom i zagwarantują wysoką jakość ich produktów. 
Dbajmy w pierwszej kolejności o producentów krajo-
wych, zamiast wspierać gospodarki zagraniczne. 

Producenci miodu mo-
gą ubiegać się o do-
tacje unijne na: ule, 

sprzęt pasieczny, lekarstwa 
dla pszczół i zakup matek 

pszczelich. W praktyce, nie-
wielu z nich sięga po euro-
pejskie wsparcie. 

Słabym zainteresowaniem 
cieszą się ule, do których 
można otrzymać dofinan-
sowanie. Barierą jest ich 
wysoka cena. Wielu pszcze-
larzy dysponuje własnym 
sprzętem stolarskim i woli 
wykonać ul tańszym sposo-
bem gospodarskim. Podob-
nie ma się sprawa z lekar-
stwami dla pszczół. Kiedyś, 
zanim znalazły się na liście 
unijnych dotacji, ich ceny 

były wielokrotnie niższe. Po 
wejściu dofinansowania ce-
ny te poszybowały w górę. 
Wniosek z tego jest prosty. 
Dotacje trafiły w inne ręce, 
niż pszczelarza. Ze sprzę-
tem jest podobnie. Dotowa-
na jest część urządzeń i wy-
posażenia pszczelarskiego. 
Plusem unijnego wsparcia 
są dotacje na zakup matek 
pszczelich. To jest konkret-
na pomoc dla pszczelarzy, 
która podnosi wartość i wy-
dajność pasiek.

Co trzeba zmienić, by 
biznes pszczelarski przestał 
podupadać? Czy nie lepiej 
stworzyć system, który by 
umożliwiał dotowanie ro-
dziny pszczelej? Pieniądze 
trafiałyby bezpośrednio do 
pszczelarza i byłaby to po-
moc ciągła. Pszczelarz wie 
najlepiej, na co wydać w da-
nym roku pieniądze. W obec-
nym systemie nie wszystko 
jest złe, ale potrzebne są 
zmiany, które wzmocnią tę 
kruchą, ale jakże ważną dla 
gałąź rolnictwa. 

Słodko-gorzki miód
Producenci owoców miękkich pytają: 

Jak żyć Pani Premier?

Marek Kwitek
Poseł na Sejm RP

zbigniew 
Babalski

Poseł na Sejm RP
Jerzy Materna
Poseł na Sejm RP

zbigniew Kuźmiuk
Poseł do Parlamentu Europejskiego

ok 200 mln zł kary zapłacili 
polscy rolnicy za przekroczenie 
limitów w roku mlecznym 2013-2014.

ok 700 mln zł - zapłacą  
za przekroczenie kwot w roku 
mlecznym 2014-2015.

Na świecie docenia-
no wysoką jakość 
i walory smakowe 

polskiej wieprzowiny oraz jej 
przetworów. Takie efekty przyno-
siła ekstensywna hodowla zwie-
rząt oparta o rodzime rasy oraz 
żywienie dobrymi paszami. 

podczaS rządów 
piS pogłowie Świń 
wzroSło z 17 do 
19 milionów 
Sztuk. w czaSie 
oŚmioletnicH 
rządów po-pSl 
zmniejSzyło Się 
do 11,5 milionów 
w marcu 2015 
roku. 

Obecnie hodujemy mniej świń 
niż w małej Danii. Główną przy-
czyną likwidacji stad jest nie-
opłacalna produkcja. Wieprzowi-
na, którą produkujemy, pokrywa 
tylko 40-60 proc. naszego popytu 
wewnętrznego.

 Za rządów PO-PSL spożycie 
wieprzowiny w Polsce, jak poda-
je GUS spadło o 6 kg na głowę. 
W sumie daje to 240 tys. ton na 
rok i stanowi trzy razy więcej, 
niż cały eksport do Rosji. Od kil-
ku lat notujemy trend spadkowy 

pogłowia trzody chlewnej oraz 
ciągle rosnący import wieprzo-
winy. Jedną z przyczyn proble-
mów branży mięsnej jest to, że 
hodowcy nie są udziałowcami  
w zakładach przetwórstwa mię-
snego. Przysłowiowym „gwoź-
dziem do trumny” dla rolników 

wschodniego Mazowsza i Pod-
lasia była sprzedaż w 2014 roku 
zakładów mięsnych „Sokołów” 
duńskiemu koncernowi rolnicze-
mu Danish Crown, należącego 
do duńskich farmerów. Jakie są 
tego efekty? Właściciel do pro-
dukcji wędlin wykorzystuje mięso 
pochodzące z Danii, a polscy rol-
nicy muszą ograniczać hodowlę.

W 2013 roku według GUS im-
portowaliśmy ok. 603 tys. ton wie-
przowiny oraz 3,6 mln warchla-

ków. Wyeksportowaliśmy wpraw-
dzie 438 tys. ton wieprzowego 
mięsa, ale bilans jest dla polskich 
rolników niekorzystny.

Importujemy 26,4 proc. tańszej 
wieprzowiny z Belgii i mniej wię-
cej tyle samo droższej z Niemiec. 
Na dodatek odbywa się ogrom-
ny import prosiąt i warchlaków, 
głównie z Danii i Niemiec. 

Branża mięsna potrzebuje 
zdecydowanych działań rządu 

zmierzających do odbudowy 
produkcji polskiej wieprzo-
winy. Mamy duży popyt kra-
jowy i możliwości eksporto-
we. Mamy znających się na 

hodowli trzody rolników, któ-
rzy chcą i potrafią produkować 

mięso wieprzowe. Nasz przemysł 
przetwórstwa mięsnego jest no-
woczesny i drzemią w nim nie-
wykorzystane moce produkcyjne.

Nie możemy dopuścić do te-
go, aby Polska z kraju, który był 
liderem w produkcji i ekspor-
terem wieprzowiny w Europie 
i na świecie, w sposób trwały 
stała się krajem uzależnionym 
od importu.

W latach 70/80 ubiegłego wieku Polska należała 
do potentatów w produkcji trzody chlewnej. 

Jan Warzecha
Poseł na Sejm RP

Świńskie wygaszanie
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Piotr Polak
Poseł na Sejm RP

Dziennikarz telewizyjnej „Jedynki”, 
zaprosił do studia Ewę Kopacz, aby 
porozmawiać o propozycji Prawa  
i Sprawiedliwości, ogłoszonej pod-

czas konwencji programowej w Katowicach. 
Chodziło o zapowiedź Beaty Szydło, kandydat-
ki PiS na premiera PiS, iż banki i hipermarkety 
powinny płacić większe podatki, skoro zarabia-
ją w naszym kraju krocie. Premier Ewa Kopacz 
polemizowała z tą propozycją i dosyć nieocze-
kiwanie przeszła do konkretów, zachwalając 
portugalską sieć dyskontową „Biedronka”.

Zmieszany prezenter próbował zwrócić uwa-
gę szefowej rządu, że jej wypowiedź promuje 
markę portugalskich sklepów Jeronimo Martins. 

- Chcę panu powiedzieć, że kupuję w Bie-
dronce i te warzywa są super - odpowiedzia-
ła, niezrażona tą sytuacją Ewa Kopacz. 

Premier polskiego rządu reklamująca obcy 
kapitał, portugalski dyskont! Wstyd, to mało 
powiedziane. Cóż, aż się prosi, aby przywo-

łać znane polskie przysłowie „Cudze chwali-
cie, swego nie znacie…”

Postawie Ewy Kopacz mówimy jasno i zde-
cydowanie - „nie”. W przeciwieństwie do pa-
ni premier polecamy i proponujemy zakupy 
świeżych polskich owoców i warzyw bezpo-

średnio od producentów na miejskich i wiej-
skich targowiskach czy osiedlowych rynecz-
kach. Na pewno będzie taniej, przyjemniej  
i korzystniej. Nie tylko dla polskiego rolnika!

Wyprodukowane przez polskich rolni-
ków produkty: mięso, mleko, owoce 
czy warzywa są znane i cenione przez 

konsumentów na całym świecie. Do rangi symbo-
lu urosła w minionych latach szynka albo kiełbasa 
krakowska, wyprodukowane z polskiej wieprzo-
winy. Czy tak nie powinno być dalej? Dlaczego 
wytwarzana i sprzedawana w Polsce żyw-
ność nie może być odpowiednio 
oznakowana, że została 
w y p r o d u k o w a n a  
z naszych, kra-
jowych surow-
ców? Tym 
bardziej, że od 
grudnia 2014 
roku obowiązu-
je rozporządze-
nie Parlamentu 
E u r o p e j s k i e g o  
w sprawie przekazywa-
nia informacji dotyczących znakowania i ety-
kietowania żywności.

Na wielu posiedzeniach sejmowej Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi padały pytania w tej 
sprawie, ale przedstawiciele ministerstwa bronili 
się przed powiedzeniem „tak” znakowaniu pol-
skiej żywności. Dziwna to i niezrozumiała spra-
wa. Dlaczego polski rząd nie chce wprowadzić 
obowiązku znakowania pochodzenia surowców 
używanych do produkcji żywności. Chyba, że 

jest jakiś interes w tym, aby Polacy nie wiedzieli, 
że kupują i jedzą wyprodukowane w Polsce szyn-
ki z duńskiej wieprzowiny, jogurty z litewskiego 
mleka i dżemy z chińskich truskawek. Dlaczego 

konsument ma o tym 
nie wiedzieć, że za-

jada się przetwo-
rzoną w Polsce 
żywnością wy-

produkowa-
ną z za-

granicznych 
surowców, których jakość 

często pozostawia wiele do życzenia.
Czy brak zgody rządu na znakowanie pol-

skiej żywności nie jest działaniem służącym 
wielkim zagranicznym przetwórcom i sieciom 
handlowym?

Jeszcze żadna zagraniczna sieć handlowa nie miała w Polsce takiej reklamy. za darmo. W największych 
mediach. W najlepszym czasie antenowym. z udziałem samej premier Ewy Kopacz. Portugalski dyskont, 
występujący w Polsce pod swojską nazwą „Biedronka”, wygrał prawdziwy los na loterii. 

Dobre, bo 
portugalskie?

zapraSzamy do reklamy

BIEDRONKA
JEST SUPER!

dlaczego rząd boi się znakowania polskiej żywności?

Dobre, bo 
polskie!

robert telus
Poseł na Sejm RP

Stefan Strzałkowski
Poseł na Sejm RP

toczy się bój o polskę. jednym  
z ostatnich naszych zasobów są 
lasy i ziemia. koalicja po-pSl, 

wbrew głoszonym przez siebie ha-
słom, nie broni dostępu do nich kapi-
tałowi zagranicznemu.  

Temu służy niechęć do uruchomienia proce-
dur prawnych zabezpieczających własność pol-
skiej ziemi rolnej i zabranie pieniędzy Polskim 
Lasom Państwowym z ich bieżącej działalności 
Polskie Lasy Państwowe i ziemia rolna Skarbu 
Państwa to ponad 1/3 terytorium naszej Ojczy-
zny. Rok temu stanęliśmy w obronie tych zaso-
bów uruchamiając akcję zbierania podpisów 
pod referendum. Włączyli się w nią pracownicy 
lasów państwowych, jednostek wojskowych, 
szpitali, ministerstw, rolnicy indywidualni, mło-

dzież szkolna i studenci, koła „Radia Maryja”, 
koła łowieckie, koła „Gazety Polskiej”, niezależ-
ne organizacje pozarządowe, organizacje kom-
batanckie, związki zawodowe, stowarzyszenia  
i inni. Po trzymiesięcznej akcji, udało się zebrać 
ponad dwa miliony podpisów, które zostały zło-
żone do Ewy Kopacz, ówczesnej Marszałek Sej-
mu, z wnioskiem o rozpoczęcie procedury re-
ferendalnej. To wielki sukces Narodu. Koalicja 
rządząca jest jednak całkowicie głucha na jego 
głos. Koalicja boi się debaty, Narodu i uważa, 
że „chowając głowę w piasek”, zmęczy społe-
czeństwo i doprowadzi swoje dzieło do końca. 
Nie możemy na to pozwolić. Łączmy siły, zbie-
rajmy podpisy i wspierajmy protestujących rol-
ników. To nasza szansa na istnienie i odbudowę 
silnej Ojczyzny.

prof. dr hab. Jan Szyszko
Poseł na Sejm RP

Pełnomocnik d.s. referendum

Bój o nasze lasy i  ziemię

Dariusz Bąk
Poseł na Sejm RP
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W poprzednim 9 numerze „Pol-
skiej Ziemi” pisaliśmy o nie-
udolności rządzących w prze-

ciwdziałaniu skutkom ASF na Podlasiu. 
Od marca sytuacja rolników 
na tym terenie jeszcze 
się pogorszyła. Koalicja 
PO-PSL postawiła rol-
ników pod ścianą. Al-
bo zlikwidujecie swoje 
stada trzody chlewnej, 
albo gdy pozostawicie 
produkcję, nie 
o t r z y m a c i e 
później re-
kompensaty. 
W p r a w d z i e 
rekompensa-
ta (100 zł na 
rok za 1 szt.) 
to jałmużna 
niepokrywają-
ca utraconych 
d o c h o d ó w  
i nieuwzględ-
niająca strat gospodarstwa, mimo 
wszystko są to niewielkie, ale pie-
niądze, więc kilkanaście procent 
rolników zrezygnowało z hodowli. 

Pozostali liczą na cud albo na zmiany po 
wyborach, bo od obecnie rządzących 
pomocy już się nie spodziewają. 

Minister Sawicki i jego ekipa wie-
lokrotnie chwalili się jak to 

skutecznie walczą z ASF, 
a opozycja jak zwy-
kle tylko krytykuje.  
W ostatnim czasie po-
jawił się raport NIK 

w tej sprawie. Wyni-
ka z niego, że dziki są 

g ł ó w n y m 
ź r ó d ł e m 
zakażenia 
a f r y k a ń -
skim pomo-
rem świń. 
Ale mądra-
le z MRiRW 
tłumaczyli, 
że im wię-
cej dzików 
tym lepiej. 

Dziki to nie tylko ASF, ale też straty: 
spustoszenia na łąkach i w uprawach 
kukurydzy, ziemniaków, owsa… Od 
kilku lat rolnicy walczą bezskutecznie 
o odszkodowania za narastające straty 
łowieckie. Słusznie domagają się też 
ograniczenia populacji dzików. Rząd 
jest głuchy. A gospodarstwa dotknięte 
ASF i szkodami łowieckimi są już na 
skraju bankructwa. W tym roku do tych 
plag dołączyła jeszcze susza szcze-
gólnie dotkliwa na lekkich glebach 
dużej części Polski. 

9 lipca br. zwróciliśmy się na posie-
dzeniu Sejmu do Rządu o ogłoszenie 
stanu klęski żywiołowej w związku  
z suszą, chorobą ASF i szkodami wy-
rządzonymi przez zwierzynę łowną. 
Rząd ustami wiceminister rolnictwa 
odpowiedział, iż potrzeby takiej nie 
widzi. O stan klęski żywiołowej wystą-
piła też Podlaska Izba Rolnicza. Ten 
rząd nie zrobi już nic dobrego dla pol-
skiej wsi. A ile złego jeszcze uczyni?
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Energia wiatrowa ma zalety  
i wady. Po pierwsze, elektrow-
nie te mają małą moc. Aby za-

stąpić jedną konwencjonalną, trzeba 
zbudować kilkaset wiatraków-turbin. 
Po drugie, wiatraki psują krajobraz. 
Po trzecie, te instalacje stanowią bar-
dzo poważne zagrożenie dla ptaków. 
Lista niedogodności jest, oczywiście, 
dłuższa. Przede wszystkim hałas. Po-
mimo tego, że pod samym wiatrakiem 
panuje cisza, to odgłosy jego pracy 
przenoszone są w bok, na odległość 
1-2 km. Nie do końca jest także zba-
dane oddziaływanie wibracji na zdro-
wie i samopoczucie ludzi i zwierząt.

Samorządy kuszone są przez inwe-
storów pieniędzmi. Lokalne władze 
nie zawsze jednak zdają sobie spra-
wę, że znacznie pogarszają walory 
turystyczne regionu. Ten problem 

dotyczy szczególnie Warmii i Mazur. 
Lokalizacja wiatraków może przy-
nieść mieszkańcom licznych wiosek 
wymierne szkody, o których teraz się 
nie mówi: utratę dochodów z agro-
turystyki, a może nawet pogorszenie 
stanu zdrowia. Warto tu także wspo-
mnieć o drastycznym spadku warto-
ści nieruchomości. 

Pełne luk i nieprecyzyjne przepi-
sy pozwalają na niemalże dowolne 
wydawanie zezwoleń na budowę tur-
bin. Osobiście jestem zaangażowany  
w protesty mieszkańców gminy Bi-
skupiec, którzy walczą o zabloko-
wanie budowy elektrowni w miej-
scowości Szwarcenewo. Identyczna 
sytuacja jest w gminie Grodziczno, 
w powiecie Nowe Miasto Lubawskie.

Jakie jest rozwiązanie tego proble-
mu? Wstrzymanie przez gminy wyda-

wania pozwoleń na budowę elektrow-
ni w miejscach widokowych, co jest  
o tyle kłopotliwe, że na część elektrow-
ni już wydano zezwolenia budowlane. 
Istnieją konkretne zapisy w planach 
zagospodarowania przestrzennego, 
a lobby pro-wiatrowe jest bardzo sil-
ne. Elektrownie wiatrowe powinny  
w Polsce być budowane tylko na mało 
zaludnionych i mniej interesujących 
krajobrazowo terenach nizinnych,  
z intensywną wielkopowierzchniową 
gospodarką rolną. Niedopuszczalne 
wydaje się lokowanie tych inwestycji 
w takich ostojach przyrody i krajobra-
zu, jak Warmia i Mazury. 

w regionacH goSpodarka

Większość polskich rodzin 
rolniczych pod rządami 
koalicji PO-PSL z trudem 

wiąże koniec z końcem. Tych proble-
mów nie doświadczają fermy tuczu 
wielkoprzemysłowego, których licz-
ba ciągle wzrasta.

Tylko w ostatnich czterech latach 
przybyło ich 112, a łączna liczba zbli-
ża się do 900. Wypierają one z rynku 
gospodarstwa rodzinne, które nie są 
w stanie konkurować z „fabrykami 
mięsa”. 

Fermy, które w dużej części są 
własnością podmiotów zagranicz-
nych, przyczyniają się nie tylko do 
ubożenia tysięcy polskich rodzin 
rolniczych, ale również stanowią 
źródło poważnych zanieczyszczeń 
środowiska. Ponadto, stosowane tam 
przemysłowe technologie produkcji 
z nadmiernym użyciem farmaceuty-
ków i innych środków chemicznych 
sprawiają, że produkowana w ten 
sposób żywność może być szkodliwa 
dla zdrowia.

kontrola 
działalnoŚci ferm 
przez podległe 
rządowi po-pSl  
Służby i inSpekcje  
jeSt nieSkuteczna,  
co wykazała  
oStatnia  
kontrola nik. 

Najwyższa Izba Kontroli od lat 
wykazuje, m.in. brak współpracy 
między Inspekcją Weterynaryjną,  
a Inspekcją Ochrony Środowiska. 
Obie instytucje nie mogą nawet 
ustalić liczby ferm, nie mówiąc już  
o tym, by skutecznie egzekwować od 
nich stosowania przepisów. Kontrole 
wykazały, że wiele z tych przedsię-
biorstw nie przestrzega prawa, które 
i tak jest łatwe do obejścia. Obowią-
zek uzyskiwania pozwoleń zintegro-
wanych omijano dzieląc „na papie-
rze” dużą fermę na dwie mniejsze, 
które takiemu prawu nie podlegają.

Jeśli zależy nam na opinii o zdro-
wej polskiej żywności, to państwo 
powinno wspierać rozwój gospo-

polSka ziemia

Jacek Bogucki

Cztery plagi podlaskich rolników: 
ASF, szkody łowieckie, susza i koalicja PO-PSL

Rząd jest dziki, 
rząd jest zły…

zbigniew Babalski
Poseł na Sejm RP

Mazury cud natury, 
ale...
turbiny wiatrowe 
i spory gotowe.

Gospodarstwa rodzinne są bez szans 
w konkurencji z wielkimi fermami

Fabryki mięsa

PSL ogłasza wszem  
i wobec, że wpro-
wadziło ochronę 

polskiej ziemi przed wykupem przez 
cudzoziemców. Ale to fikcja. Pań-
stwo polskie istnieje tylko teoretycz-
nie - mówił jeden z ministrów rządu  

PO-PSL, i niestety ochrona ziemi też zo-
stała wprowadzona tylko teoretycznie,  
w rzeczywistości jej nie ma.

Przypomnijmy - 1 maja 2016 roku 
mija 12 lat członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej i tego samego dnia mi-
ja również 12-letni okres ochronny na 

Prawo i Sprawiedliwość wprowadzi prawdziwą ochronę polskiej ziemi.

Ustawa przygotowana 
przez PSL jest fikcją

„…Temu tylko pług, a socha, 
kto tę czarną ziemię kocha...”

Maria Konopnicka

Krzysztof Jurgiel
Posłowie z Podlasia
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Jak wynika z raportu Najwyż-
szej Izby Kontroli z 2015 roku, 
z blisko miliarda złotych w ra-

mach programu „ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA 
I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RY-
BACKICH 2007-2013”, większość pie-
niędzy nie trafiła do rybaków. Jedynie 
niespełna 2,5 % środków zostało prze-
znaczonych na modernizacje łodzi  
i kutrów, co tylko potwierdza celowe 
działanie na szkodę branży. Warto 
przypomnieć, że średni wiek polskiej 
floty rybackiej to 43 lata, a to lokuje nas 
na jednej z ostatnich pozycji w unij-
nych statystykach.

Drugi element to unijna polityka, 
którą w sposób bezkrytyczny, a nie-
jednokrotnie bezrozumny rząd PO- 
PSL zaczął egzekwować w stosunku 
do polskich rybaków. Jako przykład 
mogą służyć nadgorliwe kontrole 
polskich jednostek połowowych. 

w ciągu pięciu lat 
przeprowadzono  
icH 11 tySięcy.  
w tym Samym czaSie 
fińSka flota zoStała 
Skontrolowana… 
50 razy. polSki 
rząd traktuje 

SwoicH rybaków, 
jak kłuSowników 
i złodziei. jeSt to 
ewenement na Skalę 
europejSką, który  
w HiStorii wSpólnoty 
ue nie miał Sobie 
podobnycH. 

Na forum unijnym, w ramach ne-
gocjacji nowej Wspólnej Polityki Ry-
backiej, polski rząd nie prezentował 
żadnej aktywności. Wręcz przeciw-
nie. Taka bierność prowadzi wprost 

do „prywatyzacji mórz”, a w konse-
kwencji do likwidacji rybołówstwa 
na małą skalę, będącego podstawą 
polskiej działalności rybackiej. 

Bierna postawa polskiego rządu 
ma dalece gorsze skutki w zakresie 
unijnej polityki dotyczącej Morza 
Bałtyckiego. Otóż w wyniku połowów 
przemysłowych, które są domeną 
skandynawskiego rybołówstwa i po- 
legają na niekontrolowanym wybie-
raniu szprota i śledzia z przezna-
czeniem na mączkę rybną, dopro-
wadzono do załamania łańcucha 

pokarmowego na Morzu Bałtyckim. 
Pozbawiony pożywienia dorsz zaczął 
nagminnie wymierać. Wyjałowione 
Morze Bałtyckie to wizytówka pol-
skiego rządu, zmarnotrawione środki 
unijne to efekt kunktatorskich rzą-
dów PO-PSL. Nowe środki unijne to,  
w opinii rybaków, kolejny „skok na 
kasę” ekipy rządzącej.

zbigniew Dolata
Poseł na Sejm RP

 Marek Gróbarczyk
Poseł do Parlamentu 

Europejskiego

Gospodarstwa rodzinne są bez szans 
w konkurencji z wielkimi fermami

Fabryki mięsa

darstw rodzinnych i hamować eks-
pansję ferm wielkoprzemysłowych. 
Prawo i Sprawiedliwość w swoim 
programie zapisało konieczność 
utworzenia Urzędu ds. Zdrowia Pu-
blicznego, który skonsoliduje system 
kontroli produkcji żywności „od pola 
do stołu” i zastąpi pięć obecnie dzia-
łających, nieskutecznych instytucji  
w trzech resortach. Poprawi to nie 
tylko jakość polskiej żywności, ale 
również zwiększy możliwości jej eks-
portu na rynki światowe.

Polskie rybołówstwo od wielu lat znajduje się w ogromnym kryzysie, 
czego skutkiem jest praktyczne załamanie się branży rybackiej. Głównym 
powodem kryzysu jest przede wszystkim polityka obecnego rządu.

Jałowy Bałtyk 
wizytówką rządów PO-PSL

sprzedaż polskiej ziemi rolnej cudzo-
ziemcom. Obecnie cudzoziemcy nie 
mogą nabywać ziemi w Polsce, chyba 
że za specjalnym zezwoleniem ministra 
spraw wewnętrznych. Od 1 maja to ze-
zwolenie będzie potrzebne już tylko cu-
dzoziemcom spoza Unii Europejskiej. 

Cudzoziemcy z Unii - Niemcy, Francuzi, 
Hiszpanie czy Duńczycy - będą mogli 
nabywać ziemię rolną w Polsce na tych 
samych zasadach, co Polacy. 

Od 1 maja 2016 roku muszą obo-
wiązywać w Polsce jednakowe zasa-
dy sprzedaży ziemi wobec Polaków 
i wszystkich innych obywateli Unii. 
Państwa Unii mają jednak suwerenne 
prawo do określania własnych zasad 
nabywania ziemi, mogą wprowadzać 
ograniczenia w nabywaniu ziemi przez 
osoby niebędące rolnikami, pod warun-
kiem, że będą to zasady jednakowe dla 
wszystkich obywateli UE. W państwach 
tzw. starej Unii, np. we Francji od dawna 
obowiązują takie zasady. 

teoretycznie 
francuSką ziemię rolną 
może kupić każdy, ale 
warunki nabycia Są 
takie, że w praktyce 
Spełnić je może tylko 
zaSiedziały od pokoleń 
rolnik francuSki.  
w polSce trzeba  
zrobić to Samo. 

Prawo i Sprawiedliwość chciało to 
zrobić już ponad dwa lata temu. W lu-
tym 2013 roku złożony został projekt 

ustawy, która gwarantowała, że ziemie 
rolną może nabyć tylko rolnik indywi-
dualny, osiągający z rolnictwa co naj-
mniej 25 procent swoich dochodów  
i osobiście pracujący na zakupionej zie-
mi przez co najmniej 10 lat po jej naby-
ciu. Niestety, dysponująca większością  
w Sejmie koalicja PO-PSL takiej ustawy 
przyjąć nie chciała. PSL zgłosiło swoją 
własną ustawę, która przewiduje zniko-
me prawne ograniczenia w nabywaniu 
ziemi, a jedynie wprowadza możliwość 
prawa pierwokupu dla Agencji Nie-
ruchomości Rolnych. Krótko mówiąc 
- jeśli ziemię kupi osoba niebędąca 
rolnikiem, to Agencja będzie miała pra-
wo tę ziemię odkupić i zatrzymać albo 
sprzedać rolnikowi. Jest to ochrona po-
zorna, niedająca żadnych gwarancji, bo 
państwowa Agencja zapewne nie ma  
i mieć nie będzie aż tak wielkiego bu-
dżetu, by w pełnym zakresie korzystać 
z prawa pierwokupu. 

według danycH 
opublikowanycH przez 
oŚrodek analityczny 
parlamentu 
europejSkiego,  
w polSce już ponad 
200 tySięcy Hektarów 
ziemi rolnej zoStało 

praktycznie Sprzedane 
cudzoziemcom, 
głównie Holendrom, 
niemcom i duńczykom, 
na tzw. Słupy, czyli na 
fikcyjnycH polSkicH 
właŚcicieli. 

Po 1 maja 2016 roku ta ziemia zosta-
nie już formalnie odkupiona od „słu-
pów” przez rzeczywistych cudzoziem-
skich nabywców. I tu jest sedno sprawy. 
Gdyby został przyjęty projekt Prawa  
i Sprawiedliwości, formalne odkupienie 
ziemi od tzw. „słupów” byłoby prawnie 
niemożliwe. Cudzoziemscy nabywcy 
nie spełnialiby bowiem ustawowych 
warunków nabycia ziemi. Tymczasem 
ustawa zaproponowana przez PSL to 
umożliwia. Cudzoziemscy nabywcy od-
kupią ziemię od „słupów” bez żadnych 
przeszkód. Owszem, Agencja będzie 
miała prawo pierwokupu, ale nie bę-
dzie miała pieniędzy i z tego pierwoku-
pu nie skorzysta. 

Inna istotna różnica polega na tym, 
że Prawo i Sprawiedliwość chce i za-

warło to w swoim projekcie, by zie-
mię rolną mógł nabywać tylko rolnik 
indywidualny. Żadne spółki. Ustawa 
PSL umożliwia natomiast nabywanie 
ziemi przez spółki. Jest to prosta dro-
ga do grabieży polskiej ziemi przez 
rozbudowany system zagranicznych 
spółek, co zresztą już obecnie ma 
miejsce. 

reaSumując - mimo 
SzumnycH deklaracji 
polityków koalicji, 
zwłaSzcza pSl, 
prawdziwej ocHrony 
polSkiej ziemi nadal 
brak. 

Jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra 
wybory, uchwali niezwłocznie ustawę 
wprowadzającą prawdziwą ochronę 
ziemi, tak by mogli ją nabywać tylko 
prawdziwi polscy rolnicy. Ci, którzy 
żywią i bronią, którzy będą tę ziemię 
osobiście uprawiali i dostarczali z niej 
chleb dla całego narodu, dla całego 
społeczeństwa.

Lech Kołakowski
Poseł na Sejm RP 

Janusz Wojciechowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego, 
Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa

Prawo i Sprawiedliwość wprowadzi prawdziwą ochronę polskiej ziemi.

Ustawa przygotowana 
przez PSL jest fikcją
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Prawo i Sprawie-
dliwość, jako par-
tia silnie wpie-

rająca zrównoważony 
rozwój całej naszej 
Ojczyzny nie chce i nie 
może być obojętna na 
problemy polskich ob-
szarów wiejskich. Do-
strzegamy wiele barier 
rozwojowych i utrzy-
mywanie się istotnych 
dysproporcji między 
miastami, a terenami 
niezurbanizowanymi. 

PiS konsekwentnie  
i zdecydowanie dąży do 
zapewnienia polskim 
obszarom wiejskim roz-
woju cywilizacyjnego, 
który jest nie tylko oczy-
wistym zadaniem pań-
stwa, ale poprzez efek-
tywne wykorzystanie 
ogromnego potencjału  
i zasobów wsi może być 
czynnikiem pomocnym  
w rozwoju całego kraju. 
Dostrzegamy ogromny 
kapitał ludzki tkwiący 
w obywatelach, którzy 
wybrali obszary wiej-
skie jako miejsce do 
życia i realizacji swoich 
aspiracji oraz marzeń. 

program wSparcia dla obSzarów po byłycH pańStwowycH goSpodarStwacH rolnycH.
Wszystkie działania z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich mogą i powinny być realizowane także na 
terenach popegeerowskich. Dla zwiększenia zainteresowania potencjalnych inwestorów trzeba wprowadzić określone zachęty. Inwestycje na obszarach po byłych PGR będą 
korzystać z przywilejów, takich jak inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych /SSE/. 

poprawa materialnycH warunków  
rozwoju obSzarów wiejSkicH.

Do najważniejszych zadań z zakresu infrastruktury technicznej należą:
a) Poprawa infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich.
b) Wspieranie inwestycji w zakresie gospodarki wodnej, ściekowej, komunika-

cyjnej i energetycznej.
c) Wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej, w tym teleinformatycznej.
d) Racjonalna gospodarka zasobami wodnymi na obszarach wiejskich poprzez 

wspieranie budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych.
e) Wspieranie z funduszy krajowych i regionalnych gmin, które nie dysponują 

wystarczającymi środkami na tworzenie, odnawianie i funkcjonowanie insty-
tucji kulturalnych i oświatowych. 

tworzenie miejSc pracy i rozwój przedSiębiorczoŚci.
Poprzez aktywną politykę społeczną ograniczymy sferę ubóstwa na wsi. Ukierun-
kowanie kształcenia młodych ludzi na faktyczne potrzeby lokalnego rynku pracy, 
umożliwienie reorientacji zawodowej, zachęty do podejmowania samodzielnej 
działalności gospodarczej, wsparcie dla tworzenia spółdzielni socjalnych, ułatwie-
nia prawne i finansowe dotyczące lokalnego przetwórstwa i sprzedaży bezpośred-
niej, pozwolą podnieść dochody na wsi i ograniczyć zjawiska patologiczne oraz 
wykluczenie społeczne.

wielofunkcyjny rozwój oraz zagoSpodarowanie 
obSzarów wiejSkicH jako atrakcyjnego miejSca do życia, 
pracy, wypoczynku oraz rozwoju oSobiStego i rodziny.

Do najważniejszych zadań w tym zakresie należą:
a) Planowanie strategiczne gmin.
b) Przygotowanie obszarów wiejskich jako miejsca do inwestycji.
c) Stworzenie stref usługowo-produkcyjnych w gminach oraz zwiększenie moż-

liwości poręczenia kredytów dla podmiotów gospodarczych realizujących 
inwestycje na obszarach wiejskich.

d) Ochrona środowiska i zachowanie walorów przyrodniczych obszarów wiejskich.
e) Wsparcie działań rolno-środowiskowych i zalesianie marginalnych gruntów 

rolnych.
f) Odnowa wsi oraz zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego.
g) Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich.
h) Uporządkowanie rozwoju przestrzennego wsi.
i) Rozwój funkcji turystycznych na obszarach wiejskich.

program ożywienia małycH miaSt.
Szczególną rolę PiS przywiązuje do ożywienia małych miast. Powinny one stać 
się lokalnymi centrami rozwoju. Poprzez wzmocnienie zachęt inwestycyjnych, 
które zaowocują powstawaniem produkcyjnych i usługowych podmiotów gospo-
darczych, tworzących miejsca pracy, można będzie wykorzystać istniejące zaso-
by siły roboczej, także z rodzin rolniczych, ograniczając emigrację z powodów 
ekonomicznych kolejnych roczników młodzieży.

rozwój odnawialnycH źródeł energii  
na obSzaracH wiejSkicH. 

Do najważniejszych zadań w tym zakresie należą:
a) Odnowienie programu promocji biopaliw i innych paliw odnawialnych.
b) Wsparcie dla produkcji roślin stanowiących potencjalne surowce do produk-

cji biopaliw.
c) Rozwój produkcji i technologii wykorzystujących inne odnawialne źródła 

energii, np. wykorzystanie biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła, 
wykorzystanie małej energii wodnej.

d) Promowanie i tworzenie mikroinstalacji do wykorzystania odnawialnych źró-
deł energii, szczególnie biogazowni rolniczych.

Co trzeba zrobić, aby odblokować wiejskie zasoby 
i uruchomić potencjał lokalnych społeczności:
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Polska 2015 roku, to Polska naj-
bardziej zadłużona w swojej hi-
storii. Stoimy dziś na krawędzi 

wiarygodności. Życie na kredyt ma 
swoją cenę. Ubożeje wieś, na pogar-
szające się warunki narzekają także 
mieszkańcy miast. Mamy wybudo-
waną za pożyczone pieniądze 
infrastrukturę, ale jednocze-
śnie zapomniano o polity-
ce demograficznej, czyli 
pokoleniach, które z tej 
infrastruktury mogłyby 
korzystać. Wybudo-
wano autostrady, ale 
zapomniano o miej-
scach pracy dla mło-
dych ludzi, czyli tych, 
którzy po nowych dro-
gach powinni jeździć. 
Osiem ostatnich lat to 
polityka chaosu i komplet-
nego oderwania od rzeczywi-
stych problemów kolejnych po-
koleń Polaków. Możemy wyrwać się 
z tej spirali. Aby kształtować nową ja-
kość na przyszłe lata, musimy skupić 
wysiłki na realizacji opracowanego 
przez Prawo i Sprawiedliwość projek-
tu „7 x P”, znanego również pod na-

zwą „Przedsiębiorczość i Samorząd-
ność”. Łatwo rozszyfrować ten skrót.

Jego zasadniczym celem jest 
uwolnienie potencjału i wyznaczenie 

branż strategicznych dla gmin miej-
skich i wiejskich. Polska nie może 
być kolonią popytową, krajem taniej 

pracy, montowni i blaszanych marke-
tów. Tak postępując zawsze będzie-
my w ogonie Europy! Musimy wyzna-
czyć branże strategiczne - zarówno 
dla Polski, dla regionu, subregionu, 
ale też dla wszystkich gmin miej-
skich i wiejskich. Musimy się spe-

cjalizować, a Samorząd powi-
nien być kreatorem rozwoju. 

Należy też stworzyć nowe 
formy partnerstwa mię-

dzy gminami miejskimi  
i wiejskimi, które uru-
chomią strumienie 
współpracy między 
producentami żywno-
ści a konsumentami. 
Należy odbudować 

lokalne rynki rolne,  
a tym samym lokal-

ny popyt na tradycyjne, 
smaczne produkty. Dzięki 

temu złotówka zacznie pra-
cować na nasz, a nie zagranicz-

ny dobrobyt.

Szanowni Rolnicy, 
mieszkańcy Polskiej Wsi!

Dożynki są świętem głęboko zakorzenionym  
w polskiej tradycji. Ten piękny staropolski obyczaj,  
który stał się częścią naszej kultury i narodowej 
tożsamości, jest najlepszą okazją do wyrażenia 
wdzięczności i podziękowania rolnikom za całoroczny 
trud i uzyskane plony. W dniu tego rolniczego święta 
wyrazy głębokiego szacunku za codzienny wysiłek,  
którego symbolem jest przyniesiony dożynkowy  
bochen chleba, kierujemy do wszystkich  
mieszkańców wsi w naszej Ojczyźnie.

Ciesząc się z zakończonych żniw, pragniemy 
wszystkich Państwa serdecznie pozdrowić i podziękować 
za Waszą pracę i plony, za pielęgnowanie i poszanowanie 
ojcowizny.

Szczęść Boże!
Zespół Rolny Prawa i Sprawiedliwości

izabela Kloc
Senator RP, 

Prezes 
Akademii Samorządności

Trzeba uwolnić potencjał wiejskich i miejskich gmin.

Nie budujmy Polski 
za pożyczone pieniądze!
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