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Pod rządami koalicji PO-PSL dramatycznie 
spadają wydatki na rolnictwo i obszary wiejskie!

Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo łącznie z wydatkami na KRUS fi nansowane z polskiego budżetu.

Świnie jak za Bieruta

Dane gus na koniec marca 2013 roku mówią, 
że liczba świń spadła o kolejne 4,8% w sto-
sunku do roku poprzedniego i „osiągnęła” 

poziom z czasów bolesława bieruta.
więcej informacji z rynków str. 6-7

Finanse

str. 2

Program rolny 
Prawa i Sprawiedliwości 

przyjęty podczas IV Kongresu PiS. 
Główne cele:

„Program rolny” koalicji PO-PSL

Zdradzili i okłamali 
polską wieś
Zabrali biednym 
dali bogatym

Rynki
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Prawo i sprawiedliwość walczyło o polską 
wieś w ue, a rząd Po-Psl wywiesił biała 
flagę. kiedy w 2011 roku okazało się, że 

rolnictwo nie będzie priorytetem polskiej pre-
zydencji w ue, kiedy premier Tusk inaugurując 
w swoim przemówieniu, w strasburgu o rolnic-
twie nie powiedział ani słowa, kiedy minister 
sawicki w tzw. deklaracji węgierskiej zgodził 
się na dalszą nierówność dopłat bezpośred-
nich - można było spodziewać się najgorszego. 

I tak się stało. Koalicja PO-PSL zdradziła polską 
wieś i nie podjęła o nią walki.

walkę o równe Prawa Dla Polskich 
rolników wZięło na siebie Prawo 
i sPrawieDliwośĆ. 

To My w Parlamencie Europejskim walczyliśmy 
o równe dopłaty, to z inicjatywy PiS frakcja Kon-
serwatystów i Reformatorów jako jedyna wniosła 
w Parlamencie Europejskim poprawki, zmierzają-
ce do pełnego wyrównania dopłat w całej Europie.

W tym samym czasie klub PSL w czerwcu 
2011 roku przedstawiał w Sejmie takie oto sta-
nowisko:

„...tego się po prostu nie da wprowadzić pod 
dyskusję, bo to by oznaczało, że trzeba zabrać 
Francuzom, Belgom, Niemcom, po to, żeby nam 
zwiększyć.”

Psl aDwokaTem niemieckich 
rolników, ZamiasT Polskich 
rolników broniĆ.

Niemcy nie używali takiego argumenty, bo się 
wstydzili, a PSL wstydu nie miało...

A gdy Prawo i Sprawiedliwość w Parlamen-
cie Europejskim przekonywało, że nierówność 
dopłat to sprzeczna z prawem unijnym dyskry-
minacja - wiceminister rolnictwa Kazimierz 
Plocke z PO przekonywał w Sejmie, że dyskry-
minacji nie ma, bo jak niemiecki rolnik ma zie-
mię w Polsce, to należą mu się takie same do-

płaty jak polskiemu rolnikowi. Po prostu ręce 
opadają...

Według moich ostrożnych obliczeń, wspar-
tych danymi z Komisji Europejskiej, wskutek ka-
rygodnych zaniedbań rządu PO-PSL polska wieś 
w unijnym budżecie na lata 2014-2020 straciła co 
najmniej 6 - 8 miliardów euro, czyli 24 - 32 mi-
liardy złotych.

Tu trzeba przypomnieć, że dzięki dobremu bu-
dżetowi UE na lata 2007-2013 wywalczonemu 
bez rozgłosu przez rząd Prawa i Sprawiedliwo-
ści (2006 rok), poziom pomocy dla polskich rolni-

ków doszedł do 5 miliardów euro rocznie, w tym 
3 miliardy na dopłaty bezpośrednie i 2 miliardy 
na rozwój obszarów wiejskich. Żeby tylko utrzy-
mać ten poziom finansowania przez następne 
7 lat, polska wieś powinna otrzymać łącznie 
35 miliardów euro.

Ale to jest poziom nierównych dopłat bezpo-
średnich. Żeby je wyrównać do poziomu średniej 
unijnej 265 euro/ha, potrzebny jest dodatkowy 

miliard euro rocznie, co w sumie daje 42 miliar-
dy euro na 7 lat.

O te 42 miliardy walczyło Prawo i Sprawiedliwość 
w Parlamencie Europejskim. To nasza grupa politycz-
na EKR, w której są między innymi brytyjscy konser-
watyści, wniosła poprawkę domagającą się wyrówna-
nia dopłat i przyznania Polsce tych 42 miliardów.

Po długich negocjacjach, 13 marca 2013 roku, 
Parlament Europejski zgodził się na przyznanie 
Polsce 36,3 miliarda euro.

Ale oprócz Parlamentu jest jeszcze Rada, w któ-
rej Polskę reprezentuje rząd PO-PSL.

W tym samym czasie, w tejże Radzie, rząd PO-
-PSL oświadczył, że walczy o 34,5 miliarda euro, tak 
mówił w październiku 2012 roku minister Kalemba.

Rada w Brukseli przyznała im 28,5 miliarda 
euro.

To jest tak zły wynik, że cała Europa śmiała się 
z polskiego rządu. Już gorzej być nie mogło. Nie 
tylko, że nie ma wyrównania dopłat, lecz będzie 
ich wyraźne obniżenie.

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%
Portugalia 7,7 7,6 -1,3%
Rumunia 18,3 17,6 -3,8%
Wielka Brytania 25,1 24,5 -2,6%

minister rolnictwa stanisław kalem-
ba wmawia rolnikom, że pieniądze 
na rolnictwo będą większe, mimo że 

w europie zmniejszono środki na wspólną 
Politykę rolną.

Jaka jest rzeczywistość?
Jeśli porównamy budżety wg cen stałych 

2011 roku, to okazuje się, że z całej Unii Eu-

ropejskiej, to właśnie Polska najwięcej straci-
ła w przyszłym budżecie na WPR. 

W tabeli porównujemy budżety krajów 
UE, (w których rolnictwo jest istotną ga-
łęzią gospodarki), sumując środki na do-
płaty obszarowe i rozwój obszarów wiej-
skich za lata 2007-2013 i nowy budżet na 
2014-2020 w mld euro.

JESt coraZ GorZEJ
W porównaniu z innymi

janusZ 
wojciechowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego, 
wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa

Na skutek nieudolności rządu PO-PSL polska 
wieś straciła co najmniej 24 miliardy złotych

Zdradzili i okłamali polską wieś

Prawo i sPrawieDliwośĆ

walczyliśmy o 42 miliardy euro 
- uzyskaliśmy 36,3 miliarda 

rZąD Po-Psl

„walczył” o 34,5 miliarda euro
 - „wywalczył” 28,5 miliarda

Polityka spójności jest 
przeznaczona przede 
wszystkim dla regio-

nów, które osiągają Pkb, 
w przeliczeniu na mieszkań-
ca, na poziomie poniżej 75% 
średniego poziomu ue. obec-
nie, to kryterium spełniają  
84 regiony ue. 

W związku z obniżeniem się 
w UE średniego poziomu PKB,  
w następnym programowa-
niu, na lata 2014 - 2020, au-
tomatycznie wychodzi z tej 
grupy 16 regionów, które prze-
kroczą pułap 75%.  Stworzy to 
około 50 mld euro potencjal-
nych oszczędności. Oznacza 
to, że uwzględniając ten sam 
mechanizm w następnym pro-
gramowaniu, Polska powinna 
uzyskać więcej pomocy regio-
nalnej. 

co się wyDarZyło, 
Że Tych PienięDZy nie 
uZyskaliśmy!

Już w styczniu 2011 roku zwró-
cił na to uwagę francuski Senat. 
W specjalnym raporcie, potwier-
dzono, że przy utrzymaniu do-
tychczasowych reguł korzystania 
z funduszy europejskich, Polska 
powinna dostać 106, a nie 68 mld 
euro. W związku z tym zalecono 
zrewidowanie dotychczasowych 
zasad polityki spójności, w takim 
duchu, aby nie straciły, a raczej 
zarobiły na tym  kraje najbogatsze.

jaka była reakcja 
Polska na Te Zakusy?

Polscy przedstawiciele rządo-
wi i europosłowie koalicji PO-PSL 
zamiast twardo sprzeciwiać się 
tym propozycjom, robili dokładnie 

odwrotnie. W pełni poparli roz-
wiązania, które odbierały należne 
Polsce pieniądze. Dzisiaj zbiera-
my owoce tego działania. Regiony 
słabiej rozwinięte znacząco tracą 
w Unii Europejskiej. Najbardziej 
Polska, jako największy benefi-
cjent polityki spójności w liczbach 
bezwzględnych. 

cZemu To słuŻy? 

Bogaci mają się bogacić. Resz-
ta ma służyć, harować, dalej się 
zadłużać, ewentualnie konsumo-
wać i nic nie gadać… podobnie, 
jak Tusk na unijnych szczytach!

izabela kloc
Poseł na Sejm RP,
wiceprzewodnicząca

Komisji Samorządu
i Polityki Regionalnej

Rząd Tuska  przegrał negocjacje o korzystną dla Polski  
politykę spójności. Straciliśmy około 30 - 40 mld euro. 
Te środki mogły wspomóc polskie obszary wiejskie. Wygrali 
najsilniejsi - regiony niemieckie, francuskie, hiszpańskie…

Zabrali biednym dali bogatym



Prawo i sprawiedliwość ma swój 
program naprawy sytuacji w rol-
nictwie, gospodarce żywnościo-

wej i na obszarach wiejskich. rząd 
Platformy i „ludowców” z Psl, z roku 
na rok marginalizuje naszą wieś. 

Wystarczy wspomnieć, że w latach 
2007-2012 wydatki budżetu polskie-
go na rolnictwo spadły z 12,6% do 8,4%, 
a w Brukseli Tusk negocjował tak „twar-
do”, że do 2020 roku, polska wieś dosta-
nie nie 35 mld euro, tylko 28,5. 

Jestem pewien, że polska wieś mą-
drze rozliczy rządy PO-PSL przy 
urnach wyborczych. Dlatego skupię się 
na pozytywnych rozwiązaniach dla rol-

nictwa i terenów wiejskich, jakie zreali-
zuje Prawo i Sprawiedliwość. To dobry 
program, bo sprawdzony już w prakty-
ce. Naszym głównym celem jest ekono-
micznie, społecznie i ekologicznie sta-
bilne rolnictwo oraz zagospodarowane 

obszary wiejskie jako atrakcyjne miej-
sce zamieszkania, pracy i rekreacji. 
Dążymy do zachowania jak największej 
liczby rodzinnych gospodarstw rolnych, 

zapewniając im jednocześnie stabilne 
możliwości funkcjonowania na jedno-
litym rynku Unii Europejskiej. Polska 
powinna być wolna od produkcji rolni-
czej opartej na uwalnianiu do środowi-
ska genetycznie modyfikowanych orga-

nizmów, co pozwoli na wykorzystanie 
naszej naturalnej bioróżnorodności, 
jako szansy produkcji żywności wyso-
kiej jakości, ekologicznej, konkurencyj-

nej na rynkach europejskich. Skutecz-
nie będziemy wpływać na nowy kształt 
wspólnej polityki rolnej, aby jak najle-
piej wykorzystać atuty polskiego rol-
nictwa w Europie. Pilne zadania do 
rozwiązania to: wdrożenie programu 

ożywiania małych miast; odbudowa lo-
kalnych rynków rolnych, uruchamia-
nie powiatowych i gminnych centrów 
rozwoju; wsparcie dla zintegrowanych 
na poziomie lokalnym programów roz-
woju i działań na terenach górskich; 
odtworzenie Narodowego Funduszu 
Wspierania Pozarolniczej Gospodarki 
na wsi i w małych miastach; urucho-
mienie Krajowego Programu Eduka-
cji prowadzącego do upowszechnia-
nia średniego wykształcenia wśród 
rolników i mieszkańców wsi; konsoli-
dacja systemu urzędowej kontroli pro-
duktów żywnościowych poprzez utwo-
rzenie jednolitego Urzędu Zdrowia 
Publicznego. Konieczne jest też po-
wołanie z trzech istniejących agen-
cji jednej - Agencji Rozwoju Obszarów 
Wiejskich; doprowadzenie do rozwoju 
spółdzielni rolników.

sierpień 2013r.
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„Musimy chronić polskie rolnictwo oparte na rodzinie, bo inaczej  Polska zginie”
- niech ta rada będzie istotna w codziennym naszym działaniu.

Mamy dobry program, bo sprawdzony już w praktyce
krZysZTof jurgiel

Przewodniczący Zespołu rolnego Pis
Przewodniczący sejmowej komisji 

rolnictwa i rozwoju wsi,
twórca i koordynator 

programu rolnego Pis. realiZacja Programu DoProwaDZi Do:
PoPrawy maTerialnych warunków roZwoju obsZarów wiejskich,
PrZywrócenia miesZkańców wsi Do funkcjonowania w sPołecZeńsTwie: 
oTwarTym, konkurencyjnym, informacyjnym i obywaTelskim,
wyrównania sZans miesZkańców wsi i miasT,
ZbuDowania konkurencyjnego sekTora ZrównowaŻonej ProDukcji rolnej,
ZagosPoDarowania obsZarów wiejskich jako miejsca Do Pracy, 
ZamiesZkania i rekreacji.

Po sześciu latach 
administrowania 
Polską przez 
koalicję PO-PSL, 
sytuacja obszarów 
wiejskich jest 
tragiczna, 
a w niektórych 
dziedzinach 
życia wręcz 
katastrofalna. 
Prawo 
i Sprawiedliwość 
jest jedyną siłą 
polityczną 
i społeczną, która 
ma pomysł na 
wyprowadzenie 
naszego rolnictwa 
z kryzysu 
i przywrócenie mu 
należnej pozycji 
w Polsce 
i w Europie. 
Podczas 
IV Kongresu 
PiS, przyjęliśmy 
program rolny.

Uchwalenie programu rolnego 
było jedną z najważniejszych 
decyzji IV Kongresu Prawa 
i Sprawiedliwości. Wiele 

miejsca obszarom wiejskim poświęcił 
także w swoim wystąpieniu programo-
wym Jarosław Kaczyński, prezes PiS.  

- Problem wsi będzie w centrum na-
szej uwagi. Całkowicie odrzucamy poli-
tykę lekceważenia wsi, której wyrazem 
jest praktyczny brak wypowiedzi pre-
miera w tej sprawie. Musi być rzeczy-
wiście zapalone zielone światło dla pro-
dukcji naturalnej, do czego w Polsce są 
bardzo dobre warunki, a dotychczasowe 
możliwości wykorzystywane są w niedo-
statecznym stopniu. Musi się skończyć 
okradanie polskich rolników przez wiel-

kie firmy, które nie płacą producentom 
lub płacą z opóźnieniem, czyli kredytu-
ją się bezprocentowo kosztem rolników - 
mówił prezes Jarosław Kaczyński. 

Prawo i Sprawiedliwość, jako par-
tia ogólnonarodowa uważa, że jednym 
z podstawowych zadań strategicznych 
państwa powinno być: rolnictwo, pro-

dukcja, zdrowa żywność i utrzymanie ży-
wotności gospodarczej i społecznej ob-
szarów wiejskich. Kluczową sprawą dla 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiej-
skich i całej Polski jest zachowanie jak 
największej liczby gospodarstw rodzin-
nych i zapewnienie im równych warun-
ków konkurencji na jednolitym rynku. 

najwaŻniejsZe cele 
Programu rolnego Pis To:

n Zwiększenie konkurencyjności go-
spodarki rolno - żywnościowej.

n Zrównoważony rozwój obszarów wiej-
skich - włączenie obszarów wiejskich 
w obieg gospodarki europejskiej.

n Aktywna polityka społeczna wobec 
wsi i rolnictwa.

n Sprawne i efektywne funkcjonowa-
nie administracji publicznej, instytu-
cji i organizacji działających na rzecz 
rolnictwa i obszarów wiejskich.

n Racjonalne programowanie i zapew-
nienie finansowania.

n Stworzenie warunków dla rozwo-
ju edukacji na obszarach wiejskich 
oraz ciągłego upowszechniania wie-
dzy wśród jej mieszkańców.

Program rolny PiS jest jedyną al-
ternatywą dla wyniszczającej polity-
ki koalicji PO -PSL, opartej na rozwo-
ju polaryzacyjno - dyfuzyjnym, gdzie 
bogacą się tylko największe aglome-
racje, a obszary wiejskie cierpią biedę 
i popadają w ruiną. Chcemy, aby nasz 
program był poddany dyskusji i ocenie 
przez rolników, organizacje branżowe 
i społeczne, środowiska samorządowe 
i gospodarcze oraz wszystkich miesz-
kańców wsi i małych miast, którym 
zależy na Polsce, oraz na małych oj-
czyznach. 

Silne rolnictwo, 
zdrowa żywność, 
nowoczesna wieś

w 2017 roku odbędzie się przegląd Programu rozwoju 
obszarów wiejskich i Polityki spójności, który pozwoli 
naprawić szkody wyrządzone przez nieudane negocjacje rządu 
Po-Psl. Trzeba doprowadzić do zapisów umożliwiających:
 wyrównanie dopłat bezpośrednich do europejskiej średniej
 doprowadzenie do stabilizacji na rynkach rolnych
 uruchomienie programu ożywienia małych miast
 odbudowę lokalnych rynków rolnych
 stworzenie narodowego Programu Zdrowego Żywienia.

Program rolny PiS
dostępny na stronie:

www.pis.org.pl

PROGRAM ROLNY PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI:

Uczestnicy IV Kongresu PiS przyjęli ważny program dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. 
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3 mld zł mniej 
na rolnictwo 2011    52,7 mld zł  2012    49,7 mld zł

„Terapia szokowa”, jaką doświadczyła 
wieś po 1989 roku, nie zniszczyła rolnic-
twa w wolnej Polsce. Pseudorynkowe eks-
perymenty kolejnych rządów pogłębiły 
jednak dysproporcje między wsią a mia-
stem. Dodatkowo, mieszkańców wsi i rol-
ników piętnowano za niedostateczną ak-
ceptację liberalizmu. 

Dopiero Prawo i Sprawiedliwość dostrze-
gło, jak ważną rolę pełni ta grupa obywateli  
w rozwoju naszego kraju. Dzięki PiS miesz-
kańcy obszarów wiejskich mogli podnieść 
dumnie głowę i powiedzieć, że praca w rolnic-

twie to nie jest wstyd, ale honor, misja i odpo-
wiedzialność. 

ZaProPonowaliśmy wiarygoDny, 
ProsPołecZny Program rolny. 

W październiku 2005 roku stanowisko mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi objął przedstawiciel 
Prawa i Sprawiedliwości. Na nim spoczęła odpo-
wiedzialność za realizację jednego z pięciu celów 
polityki Rządu PiS. Postawiliśmy sobie za zada-
nie poprawę poziomu życia mieszkańców obsza-
rów wiejskich z wykorzystaniem społecznego, 
środowiskowego i ekonomicznego potencjału re-

gionów. Dążyliśmy do wyrównania poziomu cywi-
lizacyjnego w mieście i na wsi oraz maksymalnie 
chcieliśmy zbliżyć sytuację społeczno-gospodar-
czą naszego rolnictwa do rolnictwa krajów wyso-
ko rozwiniętych.

roZPocZęła się realiZacja 
Programu „soliDarne PańsTwo”. 

Polskie rolnictwo intensywnie się modernizo-
wało i restrukturyzowało, a jednocześnie integro-
wało z pozostałymi działami gospodarki oraz jed-
nolitym rynkiem europejskim i globalnym. Mimo 
embarga Rosji i Ukrainy, nastąpił szybki wzrost 

eksportu produktów rolno-żywnościowych oraz 
osiągnięto wysoki dodatni bilans wymiany handlo-
wej. 

roZPocZęła się komPleksowa 
moDerniZacja wsi. 

Po raz pierwszy w historii administracji rządo-
wej po 1990 roku, rząd PiS, od pierwszego dnia 
funkcjonowania, realizował przygotowany wcze-
śniej program dla polskiej wsi. Dzięki temu uda-
ło się uruchomić wiele działań i rozwiązać liczne 
problemy. Przede wszystkim powstały strategiczne 
ramy dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 

rEaliZacJa ProGraMU PiS w latacH 2005 - 2007

Rządziliśmy dobrze,  uczciwie i skutecznie!

- Przemówienie pod-
czas kwietniowego kon-
gresu PiS rozpoczął Pan 
od słów: nasza Ojczyzna, 
nasza przyszłość. My do-
powiadamy: nasze rol-
nictwo. Gdzie, w pań-
skim planie dla Polski, 
jest miejsce dla obsza-
rów wiejskich?

- Ekonomicznie mocne  
i społecznie zdrowe rolnictwo 
jest fundamentem silnego 
państwa. W dobrze zarządza-
nych krajach taka zależność 
działa w dwie strony. Silne 
państwo gwarantuje dobrobyt 
mieszkańcom obszarów wiej-
skich, a z kolei rolnictwo na-
pędza krajową koniunkturę  
i jest jednym z najsilniejszych 
ogniw gospodarki.

- Polska, pod rządami 
koalicji PO PSL, nie jest 
takim krajem.

- Niestety, Polska pod rzą-
dami koalicji PO-PSL, sta-
ła się przykładem kraju za-
rządzanego źle, chaotycznie, 
bez planu i pomysłu. Ofia-
rą takiej sytuacji jest przede 
wszystkim rolnictwo, jako 
dziedzina zaniedbywana, 

niedofinansowana, a wręcz 
okradana, jeżeli weźmiemy 
pod uwagę uszczuplenie, na 
życzenie rządu, o przynaj-
mniej sześć miliardów euro 
kwoty, jaka należy się pol-
skiej wsi w unijnym budżetu 
na lata 2014 - 2020.

- Obecny, liberalny 
rząd odpowiada na takie 
zarzuty, że decyzje o po-
dziale unijnych pienię-
dzy zapadają w Brukseli, 
a poszczególne kraje nie 
mają na ten proces więk-
szego wpływu.

- Takie tłumaczenia są tyl-
ko próbą maskowania bez-
radności i strachu przed 
walką w obronie narodowych 
interesów. Weźmy przykład 
Niemiec albo Francji. Tam-
tejsze rządy wiedzą, jak bro-
nić interesów swojego rol-
nictwa. Są w tym wyjątkowo 
skuteczne, choć ich sukces 
dzieje się kosztem polskie-
go rolnictwa. Obecny rząd 
musi na forum europejskim 
podjąć energiczną politykę w 
sprawach rolnych. Skończyć 
się musi sytuacja, w której 
jesteśmy biernym odbiorcą 

dyrektyw, a nie podmiotem, 
który je współkształtuje. Cał-
kowicie odrzucamy politykę 
lekceważenia wsi, której wy-
razem jest praktyczny brak 

Rolnictwo i obszary wiejskie 
są kluczem do sukcesu Polski!

Rozmowa 
z JArOSłAwEM KAcZyńSKIM, 
prezesem Prawa i Sprawiedliwości

Jedną z naszych klu-
czowych propozycji 
jest uznanie rolnic-

twa i produkcji żywności 
za strategiczne zadania 
Państwa. łańcuch - zdro-
we polskie rolnictwo, 
zdrowa polska żywność, 
zdrowe polskie społe-
czeństwo - jest kluczem 
do zapewnienia Polakom 
godziwym standardów 
życia. 

Aby obronić żywotność polskie-
go rolnictwa i nie dopuścić do za-
lewu obcej, niezdrowej produkcji 
rolnej, musimy zbudować mar-
kę Polski, jako europejskiego re-
zerwuaru zdrowej żywności. Taka 
marka zapewni Polsce wizerunko-
wy, a także ekonomiczny sukces.

PiS zamierza powołać narodo-
wy zespół ekspercki do spraw zdro-
wego żywienia, który zajmie się 
prowadzeniem prac badawczych 
nad wpływem jakości żywności na 

zdrowie człowieka, a także związ-
kami pomiędzy nawykami i pro-
duktami żywieniowymi a choroba-
mi cywilizacyjnymi. Konsekwencją 
prac zespołu byłoby dostosowanie 
polskiego rolnictwa do optymal-
nych potrzeb żywieniowych czło-
wieka, a ostatecznie zmniejszenie 
wydatków na kosztowne leczenie 
chorób spowodowanych złym od-
żywianiem i stylem życia.

izabela kloc
Poseł na Sejm RP

Temat bezpieczeństwa 
żywności w Polsce to 
konfrontacja naszych 

atutów z tym - co im zagraża. 

Mamy wciąż jeszcze nie zdegra-
dowane chemicznie gleby i różno-
rodne środowisko przyrodnicze. Pol-
ska żywność ma ustaloną markę  
i wzięcie na europejskich rynkach. 
Mamy światłych rolników i facho-
wych przetwórców, którzy w wa-
runkach ostrej konkurencji potrafią 
swoim firmom zapewnić dochodo-
wość, a swoim produktom - bez-

pieczną, wysoką jakość. Mamy więc 
co bronić i rozwijać. I to koniecznie 
na poziomie strategicznym - pol-
skiej polityki rolnej, zgodnej z na-
szym interesem narodowym i  racją 
stanu. Państwo powinno zapew-
nić wszystkim producentom i prze-
twórcom jednakowe traktowanie  
i jednakowe warunki - w oparciu  
o przepisy prawne i kryteria jako-
ściowe. Należy uznać strategię pol-
skiej ziemi i polskiego rolnictwa - 
wolnych od GMO - za absolutnie 
kluczową dla naszej gospodarczej  
i cywilizacyjnej przyszłości. Potrzeb-

ny jest nadzór nad bezpieczeń-
stwem żywności w Polsce, znacznie 
skuteczniejszy od tego, praktyko-
wanego obecnie. Jakość żywności 
jest dzisiaj kontrolowana aż przez 
pięć inspekcji, działających w spo-
sób niespójny, a przez to zagraża-
jąc bezpieczeństwu i zdrowiu pu-
blicznemu.

szymon giżyński
Poseł na Sejm RP

Potrzebny jest skuteczniejszy nadzór 
nad bezpieczeństwem polskiej żywności 

Wiemy, co jemy?

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało propozycje 
zmian w strategicznych dokumentach Polski i UE. 

Zdrowe rolnictwo 
zdrowa żywność  
zdrowe społeczeństwo
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oraz fundamenty pod uruchomienie tak ważnych 
dla rozwoju funduszy strukturalnych i innych 
środków finansowych UE oraz krajowych. 

DZiałania rZąDu Pis w laTach 
2005-2007 PrZyniosły realne i 
konkreTne efekTy:

n przyjęto dokumenty programowe dotyczące 
rolnictwa i obszarów wiejskich, co umożliwiło wy-
korzystanie pomocy UE i zapewniło rozwój obsza-
rów wiejskich.
n Umożliwiono rolnikom, gospodarstwom rol-

nym i przetwórcom pełne wykorzystanie fun-

duszy unijnych, po wdrożeniu sprawnego syste-
mu przepływu środków i po usunięciu zaniedbań  
w ARiMR, 
n Zapewnionio w budżecie państwa środki na 

współfinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, dzię-
ki czemu polscy rolnicy mogą korzystać z płat-
ności bezpośrednich i innych źródeł wsparcia ze 
środków unijnych.
n Zapewniono możliwość stosowania kra-

jowych środków wsparcia rolnictwa w latach 
2007-2013, choć traktat akcesyjny przewidy-
wał wspieranie tej dziedziny z budżetu krajo-
wego tylko w okresie trzech, pierwszych lat po 
akcesji.

n Wprowadzono tańsze paliwo rolnicze w po-
staci zwrotu części podatku akcyzowego zawarte-
go w cenie oleju napędowego.
n Doprowadzono do stabilizacji na rynku mle-

ka, zniesiono regionalizację i wprowadzono re-
kompensaty za rezygnację z produkcji mleka. 
n Wprowadzono dopłaty z budżetu państwa dla 

rolników wykorzystujących do siewu kwalifikowa-
ny materiał siewny.
n Wprowadzono nowe formy płatności dla rol-

ników: cukrową, do roślin energetycznych, zwie-
rzęcą oraz uzupełniającą do powierzchni roślin 
przeznaczonych na paszę uprawianych na trwa-
łych użytkach zielonych.

n Dokonano zmian organizacyjnych w MRiRW 
umożliwiających integrację zarządzania wiedzą 
rolniczą oraz wdrożenie nowego systemu doradz-
twa rolniczego.
n Przygotowano i wdrożono system zarządzania 

rozwojem, w tym obszarów wiejskich.

Dokonania z lat 2005 - 2007 zobowiązują 
nas do dalszego działania dla dobra rol-
ników, członków ich rodzin, przetwórców 
i mieszkańców obszarów wiejskich. Te-
raz niezbędna jest dalsza realizacja pro-
gramu dostosowanego do nowych potrzeb 
polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.

rEaliZacJa ProGraMU PiS w latacH 2005 - 2007

Rządziliśmy dobrze,  uczciwie i skutecznie!

wypowiedzi obecnego pre-
miera w tej sprawie. 

- Które problemy wsi 
i rolnictwa wymagają - 

pańskim zdaniem - na-
tychmiastowego rozwią-
zania?

- Największy i zasadniczy 
problem polega na tym, że 

koalicja PO - PSL nie rządzi, 
ale administruje Polską, zgod-
nie z zasadą, że jeżeli nic się 
nie robi, to przynajmniej ni-
czego się nie psuje. Rzecz  

w tym, że w skali narodu i pań-
stwa taka zasada nie działa. Po 
sześciu latach administrowa-
nia przez obecną koalicję sy-
tuacja obszarów wiejskich 

jest tragiczna, a w niektórych 
sferach życia wręcz drama-
tyczna. Oczywiście, możemy 
podpowiedzieć, co ten rząd 
powinien zrobić natychmiast. 
Przede wszystkim musi być 
zabezpieczona własność pol-
skiej ziemi, czyli polska ziemia 
dla polskich rolników. Kolejna 
sprawa to wyrównanie dopłat 
do poziomu 265 euro. Polski 
rolnik nie może być dyskrymi-
nowany. Tutaj nikt nikomu nie 
robi łaski, ponieważ równe do-
płaty wynikają z prawa euro-
pejskiego. Jeżeli polski rząd 
nie potrafi tego wyegzekwo-
wać na drodze politycznej, to 
powinien odwołać się do Try-
bunału Sprawiedliwości. Ko-
lejna sprawa to sprawiedli-
wy podział środków unijnych. 
Nie może tak być, że na wieś, 
gdzie mieszka 40 proc. Pola-
ków, trafia jedynie 10 proc. 
środków spójnościowych.

- A kwestia organi-
zmów genetycznie mody-
fikowanych, czyli GMO?

- Polska musi być wolna 
od GMO. Jest to bardzo waż-
ne ze względu na zdrowie na-
szych obywateli, ale istotny 
jest także aspekt ekonomicz-
ny. Chodzi o to, aby poprzez 
tworzenie wielkich gospo-
darstw przez wielkie między-
narodowe firmy, nie doszło do 
swego rodzaju „feudalizacji” 
wsi. Z zakazem GMO musi 
iść wsparcie dla produkcji na-

turalnej. W Polsce są bardzo 
dobre warunki, ale - nieste-
ty - są one wykorzystywane  
w niedostatecznym stopniu. 

- Koalicja PO-PSL nie 
podejmuje kluczowych 
decyzji twierdząc, że wie-
le problemów gospodar-
czych rozwiąże „niewi-
dzialna ręka rynku”. Czy 
rolnictwo można puścić 
na rynkowy żywioł?

- W żadnym wypadku. Od-
powiedzialność za rozwój 
rolnictwa i obszarów wiej-
skich musi ponosić państwo, 
a konkretnie powołane do 
tego agendy i instytucje. Ob-
szary wiejskiej mają dla Pol-
ski strategiczne znaczenie, 
nie tylko z powodu gwaran-
towania bezpieczeństwa żyw-
nościowego. Już teraz mamy 
w Polsce dramatyczną sytu-
ację demograficzną, a pro-
gnozy są jeszcze gorsze. Zna-
czenie wsi będzie rosło im 
bardziej będzie zmniejszać 
się nasza populacja i starzeć 
społeczeństwo. Powodzenie  
polityki rolnej i obszarów 
wiejskich ściśle będzie zwią-
zane z innymi sferami ży-
cia politycznego: gospodarką, 
podatkami, sytuacją społecz-
ną, przekształceniami wła-
snościowymi, handlem za-
granicznym, ekologią, nauką, 
oświatą. W obszarach wiej-
skich tkwi klucz do sukcesu 
Polski!

Rolnictwo i obszary wiejskie 
są kluczem do sukcesu Polski!

Powodzenie polityki rolnej i obszarów wiejskich ściśle będzie związane z innymi  
sferami życia politycznego: gospodarką, podatkami, sytuacją społeczną, 
przekształceniami własnościowymi, handlem zagranicznym, ekologią, nauką, oświatą. 
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6 Według rządowych prognoz do 2020r. z polskiej wsi zniknie około 370 tys. gospodarstw

Kto słucha tylko polityków 
PSL może sobie wyrobić 
obraz polskiej wsi, jako 
siedliska sadystów, myślą-

cych tylko o nabijaniu kabzy kosz-
tem cierpienia zwierząt. Tymcza-
sem prawdziwy rolnik dba o swoje 
zwierzęta i nie chce by były zabija-
ne w sposób okrutny ponad miarę.

Prawdziwy rolnik nie korzysta też 
na uboju rytualnym. To jest biznes 
paru rzeźników, którzy podszywają 
się pod interes polskiej wsi, a sami, 
jeśli tylko mogą, kantują chłopów 
na skupie zwierząt.

Ciekawa rzecz, że po przegłoso-
waniu zakazu uboju rytualnego, 
najgłośniejsze protesty rozległy się 
w Izraelu i w PSL-u...

Rozumiemy względy religijne, 
podnoszone przez społeczności ży-
dowskie, ale nawet między nimi to-
czy się  spór w sprawie uboju rytu-

alnego. Jest jeszcze jedna, ważna 
rzecz - My, Polacy, nie narzucamy 

rzepak to roślina bar-
dzo wartościowa, na-
zywana wręcz czar-

nym, rolniczym złotem. nowe, 

uszlachetnione odmiany dają 
wartościowy olej. śruta poeks-
trakcyjna lub makuchy to z ko-
lei doskonała pasza, zawiera-

jąca, m.in. dużo białka. w 2006 
roku Prawo i sprawiedliwość 
wprowadziło historyczną wręcz 
ustawę o biopaliwach, którą 

podpisał śp. lech kaczyński, 
Prezydent rP. 

Ustawa ta stworzyła podstawy 
rynku biopaliw w Polsce i wykorzy-
stania przetworzonego oleju rze-
pakowego jako biokomponentu do 
paliw silnikowych. Rolnicy uwie-
rzyli w możliwości rozwoju upra-
wy rzepaku. Jednak pod rządami 
PO-PSL można popsuć wszystko, 
nawet tak dobrze zapowiadający 
się i potrzebny polskiemu rolnic-
twu sektor produkcji. Nieudolne, 
a może celowo nieudolne wprowa-
dzanie biopaliwowego wykorzysta-
nia rzepaku okazuje się być przy-
czyną licznych kłopotów i strat dla 
gospodarki. Obecna koalicja, w któ-
rej za rolnictwo odpowiada Polskie 
Stronnictwo Ludowe, doprowadzi-
ła do sytuacji, gdzie znaczna część 
nasion rzepaku jest po niskich ce-
nach wywożona za granicę, głów-
nie do Niemiec i tam przetwarzana. 

Natomiast dla wypełnienia Narodo-
wego Celu Wskaźnikowego w Pol-
sce, zamiast zaopatrywać się u kra-
jowych producentów, sprowadza się 
biokomponent, czyli estryfikowa-
ny olej z zagranicy. Polscy kierowcy 
tankując paliwo wspierają nie pol-
ski przemysł rolno-spożywczy, ale 
naszych sąsiadów zza Odry i ich go-
spodarkę. Taką politykę prowadzi 
partia chłopska w Polsce.

W tym roku drastycznie spadły 
ceny rzepaku. Uprawa staje się nie-
opłacalna. Jednocześnie słyszymy, ze 
największe zakłady tłuszczowe, oczy-
wiście sprzedane obcokrajowcom, 
importują znaczne ilości rzepaku  
z Ukrainy.

koalicja Po-Psl pokaza-
ło już na co ją stać, je-
żeli chodzi o rynek cu-

kru i mleka. w 2008 roku rząd 
dobrowolnie zmniejszył kwotę 
cukru o 366 tys. ton i zamknął 
trzy cukrownie. 

Zrezygnowano także z akcji 
„szklanka mleka w szkole”, choć 
miała ona ogromne znaczenie 
zdrowotne dla młodzieży i eko-
nomiczne dla polskich rolników. 
Ale na tym nie koniec „niespo-
dzianek”. Minister Stanisław Ka-
lemba, w ramach porozumienia -  
w sprawie reformy Wspólnej Po-
lityki Rolnej, poparł likwidację 
kwot cukrowych od 2017 roku 
oraz mlecznych od 2015 roku.

Uwolnienie rynku doprowa-
dzi do zwiększenia produkcji mle-
ka w Europie. Trzeba przy tym pa-
miętać, że na całym świecie rośnie 
jego podaż. Wkrótce może się oka-

zać, że mleka jest za dużo. Kon-
sekwencje takiej sytuacji są oczy-
wiste. Zbankrutują małe i średnie 
mleczne gospodarstwa. 

Bruksela zamierza także otwo-
rzyć wspólnotowy rynek dla im-
portu cukru spoza Unii. Efektem 
tego może być obniżenie produk-
cji o 30%. Upadną kolejne cu-
krownie i splajtują plantatorzy 
buraków.

Przeciw likwidacji kwot moż-
na użyć argumentu, że regu-
lowanie rynku cukru nie jest 
wyłącznie unijną specyfiką. Podo- 
bne działania prowadzą wszys- 
tkie państwa, które chronią inte-
resy swoich konsumentów, pro-
ducentów i plantatorów. Szkoda, 
że kolejny raz rząd pokazuje, że 
bardziej zależy mu na poparciu 
europejskich salonów, niż pol-
skich rolników. 

krzysztof jurgiel
Poseł na Sejm RP

W 2015r. znikną kwoty mleczne,  
a w 2017r. cukrowe. Ważne segmenty 
krajowej gospodarki puszczone zostaną 
na wolnorynkowy żywioł. 

Przy tej władzy Polska 
mlekiem nie popłynie

Dramatyczna sytuacja na rynku rzepaku jest modelowym przykładem nieudolności 
rządu Donalda Tuska w sytuacjach, kiedy trzeba działać i podejmować decyzje. 
Chyba, że ta ignorancja jest tylko pozorowana. Wtedy trzeba postawić pytanie: 
czyich interesów broni koalicja PO-PSL w walce o polski rzepak?

Niemcy zarabiają na polskim rzepaku

W proteście przeciwko niskim cenom rzepaku rolnicy wyszki na ulice Grudziądza (2.07.2013r.)

Protestują
w Izraelu i… PSL-u
PSL kolejny raz 
przywdziewa 
fałszywe szaty 
obrońców 
polskiej wsi 
i wmawia jej 
rzecz podłą, że 
polscy rolnicy 
chcą uboju 
rytualnego 
- okrutnego 
zabijania 
zwierząt bez 
oszołomienia.

- To jest zwycięstwo 
wszystkich 
przyzwoitych ludzi 
- skomentował Jarosław Kaczyński, 
prezes PiS, odrzucenie przez 
Sejm ustawy dopuszczającej ubój 
zwierząt bez ogłuszania.

jan krzysztof 
ardanowski

Poseł na Sejm RP
wiceprzewodniczący Komisji 

Rolnictwa i rozwoju Wsi



praw obowiązujących w Izraelu. I 
niech ta zasada działa w obie strony.

Polskie mięso 
beZ uboju ryTualnego 
moŻe ZDobyĆ euroPę

Prawdziwy rolnik mógłby skorzystać 
wiele, gdyby dzięki promocji polskiego 
mięsa udało się zdobyć rynki europej-
skie. Sam minister Kalemba przyznał, 
że od początku roku eksport mięsa woło-
wego na rynku UE wzrósł o 25 procent, 
a to znaczy, że zyski z eksportu do Euro-
py są większe niż straty z braku eksportu 
na Bliski Wschód. Przy zręcznej promo-
cji, efekty gospodarcze mogą być coraz 
większe, zwłaszcza, że ceny wołowiny na 
rynkach unijnych są obecnie o 17 pro-
cent wyższe niż na rynkach światowych.

marek suski
Poseł na Sejm RP

coraz więcej badań na-
ukowych potwierdza, że 
gmo, czyli organizmy 

genetycznie modyfikowane 
zagrażają ludzkiemu zdrowiu. 
są już pierwsze dowody na ich 
związki z powstawaniem no-
wotworów. 

GMO zagraża także środowisku. 
Zmutowane geny mogą się wymknąć 
spod kontroli i niszczyć środowisko 
naturalnych roślin. Tu również pro-
ducenci GMO zapewniają, że przy-
rodzie nic nie grozi, ale specjaliści od 
środowiska są innego zdania.

GMO zagraża rolnictwu, zwłaszcza 
rodzinnemu, bo uzależnia rolników 
od wielkich koncernów biotechnolo-
gicznych, które sprzedają opatento-
wane nasiona, w dalszej perspekty-
wie oznacza to upadek gospodarstw 
rodzinnych, bo uprawy GMO naj-
lepiej uprawiać na wielkich planta-
cjach.

Prawo i Sprawiedliwość jest świa-
dome tych zagrożeń, dlatego od lat 
opowiadamy się za Polską wolną od 
GMO. Gdyby udało się zrealizować 
ten postulat, polskie rolnictwo i wieś, 
zyskałyby wielką szansę. 

Produkty żywnościowe bez GMO 
są coraz bardziej poszukiwane w Eu-
ropie i świecie, tendencja ta będzie 
zapewne narastać, w miarę pojawia-
nia się nowych informacji nauko-
wych o szkodliwości GMO. Wzrośnie 
popyt na zdrową żywność bez GMO.

Gdyby Polska stała się wolna nie 
tylko od upraw, ale także od pasz 
GMO - mielibyśmy w ręku wielki 
atut handlowych. Prawo i Sprawiedli-
wość czyni wszystko, by wykorzystać 
tę szansę. 

grzegorz 
wojciechowski

Senator RP

Polska żywność bez GMO - to może 
być znakomity atut na światowych 
rynkach. Rządząca koalicja nie zdaje 
sobie z tego sprawy, ale wie o tym 
doskonale PiS. 
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Według rządowych prognoz do 2020r. z polskiej wsi zniknie około 370 tys. gospodarstw

od początku 2013 
roku drasty-
cznie spa-

dają ceny jaj. wio-
sną, w szczycie 
produkcji, hodow-
cy masowo likwi-
dowali stada, aby 
do nich nie dopła-
cać. 

Zawirowania na 
rynku jaj rozpoczęły 
się w 2010 roku na 
skutek obowiązkowej 
wymiany klatek. Ho-
dowcy ponieśli ogrom-
ne nakłady finansowe, nie 
otrzymując w zamian żadne-
go wsparcia i nie mając gwaran-
cji zwrotu kosztów nieplanowanych 
inwestycji.

Od początku wdrażania 
nowych przepisów produ-
cenci podnosili problem 
konkurencyjności unij-
nego sektora jaj wzglę-
dem krajów trzecich, 
które nie spełniają tak wy-
sokich standardów i gdzie, 
siłą rzeczy, koszty produk-
cji są znacznie niższe. 
W większości z tych państw nie ma żadnych norm do-
tyczących dobrostanu zwierząt, nie ma ograniczeń 
związanych z żywieniem stad oraz kontroli zdrowotno-
ści produktu. Hodowcy nieustannie i - niestety - bez-
skutecznie apelują do władz o wprowadzenie przepi-
sów chroniących producentów i konsumentów przed 
napływem takich produktów. 

Dużym problemem pol-
skich producentów jest tak-
że ogromny spadek spo-
życia jaj w naszym kraju. 
W 2010 roku wynosiło 
ono 202 sztuk na jednego 
mieszkańca, a obecnie 164. 
Wpływ na taką sytuację ma 
także negatywna kampania 
dotycząca hodowli klatko-
wej, choć parametry jako-

ściowe i zdrowotne jajek uzyskanych tym sposobem, speł-
niają wszelkie unijne standardy. 

Przemysłąw błaszczyk
Senator RP

ZDROWO 
i dochodowo

cena jednego jajka: 
  na          w przetwórstwie 
            fermach  za tonę

2012r.  0,3 - 0,45 zł 4500 zł
2013r.  0,1 - 0,20 zł 2000 zł
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gospodarstw

początku 2013 
roku drasty-
cznie spa-

dają ceny jaj. wio-

skutek obowiązkowej 
wymiany klatek. Ho-
dowcy ponieśli ogrom-
ne nakłady finansowe, nie 
otrzymując w zamian żadne-
go wsparcia i nie mając gwaran-
cji zwrotu kosztów nieplanowanych 

Dużym problemem pol-

nie wie, 
że trzeba mieć

Rząd

jaja?

niają wszelkie unijne standardy. 

Protestują
w Izraelu i… PSL-u

- To jest zwycięstwo 
wszystkich 
przyzwoitych ludzi 
- skomentował Jarosław Kaczyński, 
prezes PiS, odrzucenie przez 
Sejm ustawy dopuszczającej ubój 
zwierząt bez ogłuszania.

Walkę z paleniem papierosów trze-
ba prowadzić, ale przez edukację 
i rozsądne ograniczenia admini-

stracyjne oraz handlowe. 

Bez sensowna jest natomiast walka z rol-
nikami produkującymi tytoń. Jej efekt bę-
dzie taki, że w Polsce około 70 tys. plantato-
rów i pracowników przemysłu tytoniowego 
straci źródło utrzymania, a poszerzająca 
się szara strefa zmniejszy duże przycho-
dy podatkowe polskiego budżetu z akcyzy i 
VAT od produktów tytoniowych. Poniesione 
w ostatnich latach straty budżetu z tego ty-
tułu oblicza się na ok. 8 mld zł.

W 2009r. rząd zbyt późno przesłał do Ko-
misji Europejskiej wniosek o unijne dopła-
ty dla polskich producentów tytoniu. Skut-
kiem tej opieszałości było skazanie polskich 

rolników na utratę stabilności finansowej 
oraz konkurencyjności produkcji w ramach 
unijnego rynku tytoniowego. To szkodliwe 
działanie rządu PO-PSL zostało udowod-
nione także w prawomocnych wyrokach są-
dowych. Łódzki Sąd Okręgowy w rozstrzy-
gnięciu sprawy wytoczonej przez ministra 
Marka Sawickiego przeciwko Januszowi 
Wojciechowskiemu, uznał, że eurodeputo-
wany PiS był uprawniony do upublicznienia 
informacji, że minister rolnictwa zmarno-
wał 800 milionów złotych unijnej pomocy.

Niepewni kontynuacji dopłat plantato-
rzy są pełni obaw. Propozycja KE w/s zmia-
ny Dyrektywy Tytoniowej (zakaz sprzedaży 
papierosów mentolowych i slim), tłuma-
czona troską o zdrowie Europejczyków 
i nieskuteczność polskiego rządu mogą spo-
wodować dalsze pogorszenie sytuacji. Dla-

tego należy oczekiwać od rządu działań na 
płaszczyźnie Unii Europejskiej gwarantują-
cych polskim plantatorom tytoniu konku-
rencyjne warunki kontynuowania tej upra-
wy. Należy także wprowadzić zdecydowane 
instrumenty wsparcia dla produkcji tytoniu 
ze środków krajowych w ramach PROW 
w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 

Rząd PO-PSL był i jest wzywany do takich 
działań przez Prawo i Sprawiedliwość tak-
że poprzez inicjatywy posłów PiS w sejmo-
wej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która 
uchwaliła liczne dezyderaty w tej sprawie.

sławomir Zawiślak 
Poseł na Sejm RP

rząd Po-Psl podporządkował się 
bezkrytycznie zaleceniom komisji 
europejskiej w zakresie ograni-

czeń połowów ryb i od lat nie prezentu-
je własnych rozwiązań. w konsekwencji 
doprowadziło do powołania sztabu kry-
zysowego rybołówstwa Polskiego. 

Zaniedbania rządu dotyczą też braku 
wsparcia dla hodowli i produkcji ryb słod-
kowodnych. Tę sytuację próbuje ratować 
Prawo i Sprawiedliwość.

Z inicjatywy PiS do Sejmu wpłynął 
projekt nowelizacji ustawy o Rybactwie 
Śródlądowym. Jakie zmiany wprowadzi 
w życie nowelizacja? Przede wszystkim, 
wyklaruje się  kwestia zapewnienia cią-
głości i stabilności funkcjonowania rybac-
kich użytkowników wód poprzez dopre-
cyzowanie zasad prawa pierwszeństwa. 
Ponadto w świetle nowelizacji, zezwo-
lenie na amatorski połów ryb w obwo-
dzie rybackim może zostać wydane tak-
że w formie elektronicznej, co jest istotne 

ze względu na objętość dokumentu oraz 
jego dostępność. Proponowane zmiany 
w celu wyeliminowania wątpliwości in-
terpretacyjnych obejmą także przepisy 
karne przez umożliwienie uprawnionym 
organom nakładania kary grzywny.

Zbigniew babalski
Poseł na Sejm RP

Ryby psują się od głowy

Dochodowy dla państwa sektor produkcji 
tytoniu lekceważony przez rząd PO-PSL
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kiedy Pis albo me-
dia krytykują dzia-
łania ministerstwa 

rolnictwa i podległych mu 
instytucji, ze strony koali-
cji Po-Psl słychać głosy, 
że to jest polityczna na-
gonka. Taki argument tra-
ci jednak sens, gdy o nie-
prawidłowościach mówi 
raport najwyższej izby 
kontroli. 

W opisywanej przez nas sy-
tuacji NIK skontrolował, w jaki 
sposób pilska filia poznańskie-
go oddziału Agencji Nieru-
chomości Rolnych gospoda-
ruje majątkiem należącym do 
skarbu państwa. Raport donosi  

o korupcji, pomijaniu pro-
cedur przetargowych, bra-
ku gospodarności. Aż strach 
pomyśleć, czego byśmy się do-
wiedzieli, gdyby NIK skontrolo-
wał wszystkie oddziały niezli-
czonych instytucji podległych 
resortowi rolnictwa.

NIK przeprowadził kontrolę 
pod kątem możliwości uszczu-
pleń z punktu widzenia docho-
dów skarbu państwa. W samej 
tylko agendzie ANR w niewiel-
kiej Pile, kwota uszczupleń idzie 
w miliony złotych. 

„... NIK oceniła negatywnie 
sposób gospodarowania zasobem 
własności rolnej skarbu pań-
stwa. Przyczyną nieprawidło-
wości było nieprzestrzeganie re-
gulacji ustawowych i przepisów 
wewnętrznych Agencji, a także 
nienależyte zabezpieczenia in-

teresu Skarbu Państwa w przy-
padku sprzedaży, czy dzierża-
wy nieruchomości...” - czytamy  
w raporcie NIK. Nieprawidło-
wości pojawiały się na każdym 
etapie transakcji sprzedaży czy 
dzierżawy nieruchomości.

sTraTy Dla skarbu 
PańsTwa wyniosły w 
sumie - ZDaniem insPek-
Torów nik  
- PonaD 32 mln Zł. 

Niektórzy z dzierżawców nie 
mieli nawet tytułu prawnego 
do użytkowanych nieruchomo-
ści i nie płacili za nie. Agencja 
nie potrafiła albo nie chciała po-
radzić sobie z tym problemem. 
Podczas kontroli stwierdzono 

przypadki odstąpienia od działań 
windykacyjnych w stosunku do 
tzw. bezumownych najemców.

Kontrola potwierdziła wystę-
powanie zjawisk określanych 
mianem mechanizmów korup-
cjogennych, takich jak: „...

- realizacja zadań ustawo-
wych i statutowych z pominię-
ciem procedur wewnętrznych 
ustalonych przez kolejnych pre-
zesów Agencji,

- jednoosobowe i dowolne po-
dejmowanie decyzji,

- nieegzekwowanie niezbęd-
nych dokumentów,

- nieprzestrzeganie terminów 
wywieszania wykazów nieru-
chomości i ogłoszeń o przetar-
gach,

- podawanie w ogłoszeniach 
nierzetelnych danych oraz niedo-
kumentowanie lub nienależyte do-
kumentowanie tego rodzaju dzia-
łań...” - czytamy w raporcie NIK.

Kontrola ujawniła m.in., że 
prezesi Agencji wybierali dzier-
żawców z pominięciem proce-

dury przetargowej. NIK zbadał 
12 transakcji sprzedaży nieru-
chomości o łącznej powierzchni 
prawie 3 tys. hektarów. Aż osiem 
zostało ocenionych negatywnie 
pod względem legalności, rze-
telności oraz gospodarności. Tak 

było, m.in., w przypadku Obiek-
tu Szklarniowego Wieruszew 
oraz nieruchomości położonych 
w Miłostowie, Sowińcu i Czesła-
wicach. Na przykład przetarg na 
dzierżawę obiektu rolnego Lubiń 

wygrał oferent, który nie przed-
łożył dokumentów potwierdzają-
cych kondycję finansową i moż-
liwość należytego prowadzenia 
zaproponowanej działalności rol-

niczej. Zarzutów jest znacznie 
więcej, a cały raport NIK liczy  
20 stron. Z dokumentu wyłania 
się ponury obraz państwowej in-
stytucji, która - niczym pajęczy-
ną - została opleciona siecią pry-
watnych intryg i interesów. Czy 

Piła jest odosobnionym przy-
padkiem, przysłowiową czarną 
owcą? A może raczej ujawnio-
nym, modelowym przykładem 
patologicznych mechanizmów 
rządzących Agencją Rynku Rol-

nego? Tego się nie dowiemy, póki 
NIK nie weźmie się za kontrolę 
kolejnych oddziałów i filii ARN.  

krzysztof jurgiel 
Poseł na Sejm RP

- Nieruchomości o łącznej powierzchni 
814,8370 ha pozostawały w dyspozycji 
użytkowników, którzy nie posiadali tytułu 
prawnego do gospodarowania nimi  
(tzw. bezumowne użytkowanie)...

- W trakcie kontroli stwierdzono przejawy 
dowolności w wyborze dzierżawców oraz 

"preferencyjnego" traktowania niektórych 
spośród nich...

- W wyniku kontroli ujawniono przypadki 
zaniechań w podejmowaniu działań 
windykacyjnych lub niesystematycznego 
ich prowadzenia, a także dopuszczenia do 
przedawnienia należności Skarbu Państwa...

- Zdaniem NIK, funkcjonujący 
w kontrolowanych jednostkach system 
kontroli był nieskuteczny...

Sami swoi

W maju tego roku  
z funkcji marszał-
ka Województwa 
Podkarpackiego 

odwołany został były czołowy 
działacz PSL Mirosław Karapy-
ta. Według śledczych, Karapy-
ta w latach 2011-2012 przyjął 
korzyści majątkowe i mate-
rialne powołując się na wpły-
wy w samorządach, lokalnych 
jednostkach policji oraz insty-
tucjach szczebla centralnego. 

W śledztwie pojawił się rów-
nież wątek wyjątkowo odraża-
jący, a mianowicie załatwiania 
pracy w zamian za seks. No-
wym marszałkiem został wy-
brany dotychczasowy senator 
RP - Władysław Ortyl. Osoba 
kompetentna i doświadczo-
na, dająca gwarancje przywró-
cenia normalności i uczciwo-
ści w funkcjonowaniu Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 
Wybór nowego marszałka na-

leży także zinterpretować, jako 
sprzeciw wobec dotychczaso-
wych, polityczno-biznesowych 
działań posła Jana Burego. Nie 
jest bowiem tajemnicą, że na 
podkarpackiej politycznej sza-
chownicy, ustawianej dotych-
czas przez PSL, Karapyta peł-
nił rolę gońca, a Bury hetmana. 

Po wyborach samorządowych 
w 2010r. do Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego weszli 
przedstawiciele: PiS, PO, PSL 
i SLD. Pomimo wygranej PiS, 
mniejsze kluby stworzyły koali-
cje i przejęły władzę. Za twórcę 
sejmikowego sojuszu uważa się 
posła Burego. 

Tym samym, 
skruPulaTnie 
TworZone oD PonaD 
20 laT imPerium 
PoDkarPackiego 
liDera luDowców, 
wiceminisTra skarbu 
i cZłonka krajowej 
raDy sąDownicZej 
w jeDnym, sięgnęło 
aPogeum.

Odsunięcie od władzy w re-
gionie koalicji PSL-PO-SLD,  
okazało się potężnym ciosem 
w układ stworzony przez Jana 

Burego. Poseł od razu stał się 
obiektem zainteresowania me-
diów. Sporo pisano o jego prze-
szłości. Jan Bury budowanie 
swojej pozycji zaczynał już pod 
koniec lat 80-tych w Zjedno-
czonym Stronnictwie Ludo-
wym, przekształconym później 
w PSL. Przez wiele lat dzia-
łał także jako prezes Związku 
Młodzieży Wiejskiej. Warto pa-
miętać, że polityczną gwiazdą 
tej organizacji był także Janusz 
Piechociński, obecny szef PSL, 
który w czasie obrad „okrągłe-
go stołu” reprezentował stronę 
rządową, jako członek ZMW. 
W biznesowej działalności Bu-
rego przewija się wiele spółek: 
Agro-Technika, Agro-Technika 
Leasing, Agromis, Makarony 
Polskie, Grupa Inwestycyjna 
Agro, Polskie Smaki. Na uwa-
gę zasługuje zwłaszcza wątek 
Agro-Techniki. W 1991 roku 
Jan Bury, w imieniu ZMW za-
warł umowę darowizny z An-
drzejem Gąsiorowskim, repre-
zentującym spółkę ART „B”. 
Związek oddawał 51 proc. 
udziałów Agro-Techniki w za-
mian za darowizny na cele sta-
tutowe ZMW. Wkrótce potem 
wybuchła słynna afera ART 
„B”, czyli jeden z największych 

skandali polityczno - gospodar-
czych w wolnej Polsce. 

W książce „Postkomunizm. 
Próba opisu” prof. Jadwiga Sta-

niszkis opisuje Agro-Technikę, 
jako pierwszą spółkę nomen-
klaturową, w której fortuny do-
robili się ludzie PRL-owskiego 

PSL-owski duet Bury - 
Karapyta rządził  
i dzielił województwem 
podkarpackim aż 
wybuchła korupcyjno-
seksualna afera, której 
nie dało się zamieść pod 
dywan. Ile jest jeszcze 
w polskiej polityce 
podobnych duetów, 
kwartetów albo - nomen 
omen - sekstetów,  
o których nie wie opinia 
publiczna i nigdy się nie 
dowie, dopóki rządzi 
obecna koalicja?

Koniec „Burylandii”?



Tereny wypasowe w ja-
workach i szlachtowej 
w powiecie nowotar-

skim, Związek hodowców 
owiec i kóz dzierżawi od 
agencji własności  rolnej 
skarbu Państwa. 

W 2011 roku uchwalona zosta-
ła ustawa zezwalająca AWRSP na 
zabranie dotychczasowym dzier-
żawcom 30% terenów, z prze-
znaczeniem  do sprzedaży „dla 
miejscowych rolników”. Agencja, 
w tonie ultimatum wypowiedziała 
więc hodowcom owiec dzierżawę 
30% gruntów, z zastrzeżeniem, że 

jeżeli Związek Hodowców Owiec 
i Kóz nie wyrazi zgody, to Agen-
cja wypowie umowę na dzierża-
wę pozostałej powierzchni. Żad-
nego z hodowców owiec i kóz nie 
stać na wykupienie kilkudziesię-
ciu hektarów ziemi pod wypas. 
Natomiast tereny Małych Pienin 
i Beskidu Sądeckiego są atrakcyj-
ne turystycznie i wielu przedsię-
biorców chętnie je przejmie pod 
budowę stacji narciarskich, hote-
li, pensjonatów. Plany zagospoda-
rowania tego nie przewidują? Na 
razie. Samorządy pozbawione do-
chodów przez nieodpowiedzial-
ną politykę ministra Rostowskiego 

potrzebują podatków od działal-
ności gospodarczej, więc chętnie 
zaakceptują zmianę sposobu za-
gospodarowania. Gdzie podzie-
ją się owce? Jak zagwarantować 
zachowanie kultury i tradycji pa-
sterskich, które od kilkuset lat 
kształtują podhalański krajobraz? 
Czy ten fatalny rząd, który już tyle 
zniszczył chce jeszcze unicestwić 
hodowlę owiec i kóz?

anna Paluch 
Poseł na Sejm RP

W październiku 2011r. 
krzysztof jurgiel, 
poseł Pis, wytoczył 

proces o ochronę dóbr oso-
bistych przeciwko jarosła-
wowi kalinowskiemu z Psl. 
Podstawą powództwa były 
jego wypowiedzi dotyczące 
unijnej  reformy rynku cukru 
w 2005r.

Kalinowski dla I Programu Pol-
skiego Radia (15 lutego 2011r.): 

„Sprawa cukru - no to tutaj 
sami politycy PiS-u powinni się 
uderzyć w piersi, bo po raz kolej-
ny przypominam, że jak negocjo-
wana była reforma cukru, to mi-
nister Jurgiel nie chciał z panią 

Fischer Boel rozmawiać w ogóle 
na temat tej reformy”.

Kalinowski dla „Gazety Wybor-
czej” (18 sierpnia 2011r.):

„Jurgiel zamiast walczyć o jak 
najwyższe rekompensaty, obraził 

się, powiedział, że honor mu nie 
pozwala na targi, wyszedł z sali 
i nie uczestniczył w dalszych ne-
gocjacjach”.

W grudniu 2012r., na prośbę 
Jarosława Kalinowskiego doszło do 
zawarcia ugody sądowej, w której 
ubolewa on z powodu wypowiedzi 
pod adresem posła Jurgiela.
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układu władzy i funkcjonariu-
sze ówczesnych służb specjal-
nych. Dziwnym zbiegiem oko-
liczności 

firmy ZaleŻne oD 
burego Zarabiały 
i Zarabiają 
DZięki inTraTnym 

konTrakTom 
Z PańsTwowymi 
sPółkami i agencjami 
ZwiąZanymi 
Z rolnicTwem 
i energeTyką. 

Długa jest też lista zwią-
zanych z Posłem Janem Bu-
rym osób ulokowanych w za-
-rządach, radach nadzorczych 
spółek Skarbu Państwa i róż-
nych państwowych agencjach. 
Dziwić może fakt, dlaczego po 
ujawnianiu kolejnych nadużyć 
nad wpływowym ludowcem 
cały czas rozpostarty jest pa-
rasol ochronny instytucji pań-
stwowych. Taka sytuacja jest 
poważniejszym zagrożeniem 
dla demokracji i samorządno-
ści niż korupcyjno - seksualne 
wybryki Mirosława Karapyty. 
Jemu bowiem zostały posta-
wione prokuratorski zarzuty, 
a Bury nadal uchodzi za jed-
nego z mocniejszych ludzi 
w polskiej polityce. 

kazimierz moskal
Poseł na Sejm RP

i po co kłamał?

Polska ziemia to skarb naro-
dowy, najważniejszy i jeden 
z ostatnich, jaki jeszcze jest 

w większości w polskich rękach. 
niestety ten skarb od 2016 roku 
może być masowo wykupywany 
głównie przez zagranicznych spe-
kulantów, lokujących kapitał i ko-
rzystających z tego, że w Polsce 
zakup ziemi będzie łatwiejszy, niż 
gdziekolwiek w europie. Tej sytu-
acji trzeba stanowczo zapobiec.

1 lutego 2013 roku Prawo i Sprawie-
dliwość złożyło w Sejmie projekt usta-
wy nowelizujące ustawę o kształtowaniu 
ustroju rolnego. Chodzi o ochronę pol-
skiej ziemi rolnej przed jej spekulacyjnym 
wykupem, zarówno przez cudzoziemców 
jak i przez krajowych „rolników z Mar-
szałkowskiej”. Niebezpieczeństwo takiego 
wykupu istnieje w obliczu kończącego się 
w 2016 roku 12-letniego okresu ochron-

nego na wykup polskiej ziemi przez cu-
dzoziemców, obywateli państw UE.

Chcemy zlikwidować groźny proceder 
nabywania ziemi rolnej przez podstawio-
nych nabywców, tzw. słupów. Chcemy tak 
ukształtować polski ustrój rolny, aby pol-
ska ziemia była nabywana tylko przez 
prawdziwych rolników, chcących upra-
wiać ziemię i produkować chleb, a nie tyl-
ko kupować hektary dla lokaty kapitału.

Wychodzimy z założenia, że Polska po-
winna skorzystać z możliwości suweren-
nego określenia zasad nabywania wła-
sności ziemi rolnej, którą to możliwość 
zapewnia art. 345 Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej.

główne ZałoŻenia ProjekTu 
są nasTęPujące:
n PO PIERWSZE - nabywcami wła-

sności ziemi rolnej o powierzchni co naj-
mniej 1 ha mogą być tylko rolnicy indy-
widualni, prowadzący lub zamierzający 

tworzyć gospodarstwa rodzinne. Projekt 
wyłącza możliwość nabywania nierucho-
mości rolnych przez spółki, spółdzielnie 
i inne podmioty, realizując w ten sposób 
ściśle konstytucyjna zasadę oparcia ustro-
ju rolnego na gospodarstwach rodzin-
nych. Skoro Konstytucja w art. 23 sta-
nowi, że podstawą ustroju rolnego jest 
gospodarstwo rodzinne, to niech ta zasa-
da znajdzie w prawie swój pełny wyraz.
n PO DRUGIE - projekt wprowadza 

ściślejszą definicję rolnika indywidualne-
go, przez dodanie do niej kryterium do-
chodowego. Za rolnika indywidualnego 
może być uznany tylko ten rolnik, któ-
ry osobiście pracuje w prowadzonym go-
spodarstwie, natomiast warunek osobi-
stej pracy w gospodarstwie jest spełniony 
między innymi wtedy, gdy dochody z pro-
wadzenia gospodarstwa są nie niższe, niż 
jedna czwarta część wszystkich jego do-
chodów. To kryterium dochodowe miało-
by jednak zastosowanie do gospodarstw 

powyżej 20 ha, W przypadku mniejszych 
gospodarstw konieczne jest na ogół po-
szukiwanie przez rolnika innych źródeł 
dochodu i wobec tych niewielkich gospo-
darstw wymaganie kryterium dochodo-
wego byłoby nadmiernym i biurokratycz-
nym ograniczeniem.
n PO TRZECIE - projekt zakłada, że 

nie mogą być tworzone nowe gospodar-
stwa powyżej 300 ha. Nabycie własno-
ści nieruchomości rolnej musi wiązać się 
z zamiarem utworzenia bądź powiększe-
nia gospodarstwa rodzinnego, czyli gospo-
darstwa od 1 do 300 ha. Każda transakcja 
zmierzająca do tworzenia gospodarstwa 
większego niż 300 ha, będzie nieważna 
z mocy prawa.
n PO CZWARTE - projekt zmierza 

do zapewnienia, by ziemia rolna pozosta-
wała w rękach rzeczywistych rolników. 
W związku z tym przewiduje instrumen-
ty kontroli, czy nabywca nieruchomości 
rolnej po nabyciu w rzeczywistości po-

większył lub utworzył gospodarstwo rolne 
i osobiście je prowadzi. Nabycie własno-
ści nieruchomości rolnej musi się łączyć 
z wymogiem osobistego prowadzenia go-
spodarstwa rolnego, w skład którego 
wchodzi nabyta nieruchomość, z zakazem 
zbywania, obciążania oraz wydzierżawia-
nia nabytej nieruchomości rolnej przez 
10 lat. W przypadkach losowych, zgodę 
na zbycie, obciążenie lub oddanie w użyt-
kowanie nieruchomości rolnej przed upły-
wem 10 lat wydawałby sąd. Zbycie, obcią-
żenie lub oddanie w użytkowanie nabytej 
nieruchomości bez zgody sądu byłoby nie-
ważne z mocy prawa.

W Sejmie, w pracach nad ustawą, PiS bę-
dzie reprezentował poseł Krzysztof Jurgiel. 

janusz wojciechowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

sławomir Zawiślak
Poseł na Sejm RP

Zbigniew babalski
Poseł na Sejm RP

Od Szczecina po Podhale, od Bałtyku po gór szczyty

Państwo handluje gruntami rolnymi

kazimierz moskal

Tylko Prawo i Sprawiedliwość złożyło konkretny projekt ustawy,
służący zachowaniu polskiej ziemi dla polskich rolników.

Walczymy o polską ziemię

TreśĆ ugoDy      Jarosław Kalinowski wyraża ubolewanie 
z powodu wypowiedzi medialnych sugerujących, że Krzysztof 
Jurgiel odmówił negocjacji dotyczących reformy rynku 
cukru w 2005 roku lub je opuścił. Opuszczenie sali przez 
Krzysztofa Jurgiela nie miało miejsca, uczestniczył on 
w rozmowach trójstronnych z Panią Komisarz Fischer Boel 
i przedstawicielem prezydencji Panią Margarett Beckett 
oraz w posiedzeniach plenarnych. Zamiarem Jarosława 
Kalinowskiego było jedynie poinformowanie, że Krzysztof 
Jurgiel nie uczestniczył w nocnych negocjacjach 
z Komisarz Fischer Boel w listopadzie 2005 r. z powodu nie 
zaproszenia na nie polskiej delegacji, z uwagi na sztywne 
stanowisko niezezwalające na elastycznośæ negocjacyjną 
poza warunkami przyjêtymi przez Rząd RP.
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co pewien czas słyszymy 
doniesienia medial-
ne o tym, że nieuczci-

wi kontrahenci po raz kolejny nie 
wypłacili rolnikom należności za 
ich płody rolne. należy zadać py-
tanie dlaczego sytuacja ta powta-
rza się corocznie i każdego roku 
tysiące polskich rolników zosta-
je oszukanych? odpowiedź jest 
bardzo prosta - brak fundu-
szu gwarancyjne-
go dla rolni-
ków.

Powstanie funduszu gwaran-
cyjnego jest jedną z ważniejszych 
kwestii dla polskiej wsi. Minister 
rolnictwa wpisuje tę kwestię jako 
priorytetową, ale konkretnych 
działań brak. 

Porównując ceny skupu pło-
dów rolnych w Polsce oraz w kra-
jach tzw. ,,starej Unii”, polskie-

mu rolnikowi płaci się 
najgorzej, polski rolnik 

ma nieporówny-
walnie niższe do-
płaty do hektara. 

W tak trudnej sy-
tuacji rolnik pol-
ski nie ma pew-
ności, że za płody 

rolne dostanie na-
leżną wypłatę. Brak 

gwarancji zapłaty jest zbrodnią na 
polskim rolnictwie.

Za patologiczną należy uznać 
sytuację, w której przedsiębior-
stwa przetwórstwa rolno-spożyw-
czego, skupując produkty będące 
wytworem pracy gospodarstw rol-
nych nie płacą rolnikom w okre-
ślonym czasie. Fundusz Gwaran-
cyjny powinien być finansowany 
z obowiązkowego ubezpieczenia, 
którym zostałyby objęte wszystkie 
podmioty gospodarcze przepro-
wadzające skup płodów rolnych.

robert Telus
Poseł na Sejm RP

obecnie istnieje moż-
liwość ubezpieczania 
upraw rolnych i zwie-

rząt z 50% dopłatami do skła-
dek. jednak obowiązujące 
ograniczenia w składkach, 
praktycznie uczyniły tę usta-
wę martwą. 

Składka nie może być wyż-
sza niż 3,5% wartości ubezpie-
czenia dla większości upraw (dla 
niektórych 5% - rzepak, rośliny 
strączkowe, chmiel, tytoń, krzewy 
i drzewa owocowe, truskawki) 
oraz 0,5% dla zwierząt. Zakłady 
ubezpieczeniowe proponują rol-
nikom składki około 10%. Są one 
jednak zbyt wysokie, aby możliwe 
było dofinansowanie.

Zbyt mała kwota reasekura-
cji powoduje, że zakłady ubez-
pieczeniowe nadmiernie pod-
noszą składkę przez co rolnicy 
tracą prawo do uzyskania dopłat. 
Tym sposobem ubezpieczenia nie 
funkcjonują a jeżeli już, to tylko 
w niewielkim zakresie szkód.

W tej sytuacji Klub Parla-
mentarny Prawo i Sprawiedli-
wość złożył w kwietniu 2009 
roku swój projekt zmiany ustawy 
o ubezpieczeniach upraw, któ-
ry przewidywał zwiększenie li-
mitu składki z 3,5% do 6% wraz 
z możliwością podniesienia do 
9% oraz zwiększenia poziomu 
reasekuracji dla zakładów ubez-
pieczeniowych.

Niestety, wszyscy posłowie PO 
i PSL odrzucili ten projekt. Rów-
nocześnie rząd ustami Mini-
stra Sawickiego zadeklarował 
w czerwcu 2009r - „Trwają prace 
nad rządowym projektem”.

nasTęPnie 
słysZeliśmy kolejne 
obieTnice:

2.09.2010r. - Sawicki: „Mi-
nisterstwo Rolnictwa przygo-
towuje ustawę o ubezpiecze-
niach upraw rolnych i zwierząt, 
nowe rozwiązania wejdą w życie 
2012r.”

19.03.2012r. - Sawicki: „Za 
kilka miesięcy projekt zmian 
w sprawie ubezpieczeń upraw”.

8.08.2012r. - Kalemba: 
„Prace nad projektem ustawy 
o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt są zaawansowane”.

10.07.2013r. - Kalemba: „
W projekcie PROW 2014-2020 
na razie nie znalazło się działa-
nie zarządzanie ryzykiem” (Mini-
ster Kalemba wcześniej zapowia-
dał, że w ramach tego działania 
będzie możliwe dofinansowanie 
upraw rolnych).

Jest sierpień 2013 roku żad-
na z tych zapowiedzi nie została 
zrealizowana. Panowie Ministro-
wie Sawicki i Kalemba - jak dłu-
go jeszcze zamierzacie okłamy-
wać rolników!

henryk kowalczyk
Poseł na Sejm RP

rok 2012 pokazał, iż polska żywność 
znalazła szerokie uznanie w euro-
pie. wyeksportowaliśmy na rynki ze-

wnętrzne produktów rolnych za prawie 
18 mld euro, a dodatnie saldo wymiany prze-
kroczyło 4 mld euro. 

Polscy producenci się cieszą bo widać, że wiemy 
jak wyprodukować smaczną i zdrową żywność, ale 
miniony rok pokazał, że nie wszystkim w Europie 
się to podoba. W Irlandii, Niemczech, Danii, Słowa-
cji czy w Czechach próbuje się kwestionować polską, 
zdrową żywność. W efekcie już słyszymy, że niektóre 
sieci handlowe wstrzymują eksport polskiej żywności. 

Prawo i Sprawiedliwości od dawna mówi: pro-
mocja i jeszcze raz promocja! Choć i działania 

służb i inspekcji też są konieczne. Dlatego tak waż-
ne jest wzmocnienie polskich placówek dyploma-
tycznych np. poprzez utworzenie stanowisk ds. rol-
nych. Dlaczego jednak rząd PO-PSL wstrzymał 
dobre decyzje PiS-u w tym temacie? Panie pre-
mierze prosimy o wyjaśnienia! Prosimy o wsparcie 
promocji zdrowej polskiej żywności i jednocześnie 
wnosimy o zdecydowane działania w temacie wy-
promowania marek: Polski Ziemniak, Polskie Jabł-
ka, Polskie Mleko czy inne. 

Piotr Polak
Poseł na Sejm RP

Kolejna niespełniona obietnica Po-PSL

Rolnicy wciąż 
bez funduszu 
gwarancyjnego

Ubezpieczenie upraw 
rolnych i zwierząt

Historia fałszywych obietnic 
ministrów: Sawickiego i Kalemby

Co zrobić, aby obronić dobre imię polskiej żywności? 

Promować 

i jeszcze raz 

promować!

Szczególnie w ob-
szarach wiejskich 
i małych miastecz-
kach jest odczuwal-

ne utrudnienie w dostępie do 
ambulatoryjnych świadczeń 
specjalistycznych i szpital-
nych. Brakuje lekarzy wszyst-
kich specjalności: pediatrów, 
chirurgów, ginekologów, nie 
mówiąc o geriatrach, kardio-

logach, okulistach czy reu-
matologach.

Droga chorego ze wsi do spe-
cjalisty i do leczenia szpitalnego 
jest w przenośni i dosłownie dro-
gą przez mękę.

Bardzo źle wygląda opieka 
nad dziećmi i młodzieżą. Likwi-
dacja gabinetów szkolnych ne-
gatywnie wpłynęła na stan zdro-
wia dzieci z obszarów wiejskich. 

Zdarza się tak, że młody czło-
wiek badany jest dokładnie przez 
lekarza pierwszy raz dopiero na 
studiach. 

W Polsce mamy katastrofal-
ną sytuację stomatologiczną. 
W wielu gminach brakuje le-
karzy tej specjalności. Stoma-
tologia to dział systemu opieki 
zdrowotnej, który został prawie 
w całości skomercjalizowany.

Droga chorego ze wsi, do specjalisty albo leczenia szpitalnego, 
jest dosłownie i w przenośni, drogą przez mękę.

Obyście zdrowi byli!
w rankingu Europejskiego Indeksu Konsumenckiego polska 
służba zdrowia znalazła się na 27 miejscu wśród 29 państw 
Unii Europejskiej. Komercjalizacja systemu opieki zdrowotnej, 
wprowadzona przez PO i PSL, spowodowała zróżnicowanie 
poziomu leczenia oraz dostępu do usług medycznych. 
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inwazja elektrowni wiatrowych przy 
braku ustawowego zabezpieczenia in-
teresów rolników, mieszkańców wsi, 

środowiska oraz krajobrazu powoduje 
poczucie krzywdy i protesty społeczne. 

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złoży-
li projekt ustawy w lipcu 2012 ograniczają-
cy swawolę inwestorów i określający odległość 
wiatraków od siedzib ludzkich (minimum 
3 km). Koalicji PO i PSL nie spieszy się 
z uchwaleniem ustawy. Ministrowie obecnego 
rządu współodpowiedzialni za lokalizację farm 
wiatrowych w rozmowie z Posłami PiS kiwają 

głowami i wzruszają ramionami „to jest poza 
nami”. W Ministerstwach grasują lobbyści 
w osobach różnej maści ekspertów strzegąc in-
teresów inwestorów - najczęściej spółek zagra-
nicznych. Państwo, które nie jest w stanie za-
bezpieczyć prawnie potrzeb i bezpieczeństwa 
własnych obywateli jest w rozkładzie. 

Na zyski z farm wiatrowych liczą samorzą-
dy. Licząc 15% wartości podstawy masztu, 
a następnie 2% od tej kwoty daje to niewielkie 
kwoty podatku od nieruchomości. Narażając 
na bezpowrotne niszczenie środowiska, walo-
rów krajobrazowych i zdrowia ludzi. 

Oficjalny dokument Ministra Zdrowia po-

twierdza szkodliwy wpływ wiatraków na zdro-
wie i życie człowieka i zaleca zachowanie od 
2 do 4 km. odległości. 

Proces destrukcji Państwa można zatrzy-
mać! Droga jest jedna - wybór do Parlamen-
tu i Samorządów ludzi, którzy interes polskiej 
wsi będą przedkładać nad osobiste lub partyj-
ne korzyści. 

gabriela masłowska
poseł na Sejm RP

W roku 2003 mieliśmy 
2286 gospodarstw 
e k o l o g i c z n y c h , 

a w 2012r. już prawie 26 tys. 
(ponad 11-krotny wzrost!). 
możliwości produkcji eko-
logicznej w naszym kraju są 
więc olbrzymie. 

Wynika to z czystości śro-
dowiska glebowego, wzrastają-
cej świadomości ekologicznej 
konsumentów poszukujących 
żywności ekologicznej, a także 
bogatej tradycji gospodarstw rol-
niczych i zróżnicowanego krajo-
brazu.

Obecnie, rolnictwo ekologicz-
ne w naszym kraju napotyka jed-
nak na wiele zagrożeń. Do naj-
poważniejszych należą:
n Brak absolutnego zakazu wy-

korzystywania GMO w rol-
nictwie i przetwórstwie żyw-
ności.

n Brak ustaleń dotyczących do-
płat do rolnictwa ekologicz-
nego.

n Zbyt wysokie koszty certyfika-
cji produktów ekologicznych.

n Brak działań rządu zmierzają-
cych do umożliwienia bezpo-
średniej sprzedaży produktów 
rolniczych, co jest aktualnie jed-

ną z najsilniejszych barier roz-
woju rolnictwa ekologicznego.

n Brak pomocy ze strony pań-
stwa dla organizacji rynków 
zbytu dla produktów ekolo-
gicznych (jest tutaj potrzebny 
intensywny marketing).

n Biurokratyczne i formalne ba-
riery hamujące rozwój rolnic-
twa ekologicznego.

n Brak głębszej współpracy po-
między producentami a kon-
sumentami.

Polskie rolnictwo ekolo-
giczne potrzebuje pozy-
tywnych rozwiązań. Takie 
rozwiązania w swoim pro-
gramie ma Prawo i spra-
wiedliwość.

Według parlamentarzystów 
Prawa i sprawiedliwości 
do najważniejszych pro-

blemów, jakie stoją przed rolni-
kami i przyszłym rządem, należą 
trudności ze zbytem produktów 
rolnych oraz wahające się ceny 
skupu trzody chlewnej, bydła, 
zbóż i innych towarów. 

Co powoduje tak duże wahania cen, 
a w konsekwencji niestabilność finanso-
wą polskiej wsi? 

Na pewno przyzwolenie rządu na im-
port trzody z Danii, Niemiec i Holandii, 
wołowiny z Ameryki Południowej oraz ta-
niego zboża, m.in. z Ukrainy. 

Jak to się dzieje, że inne kraje stara-
ją się wszelkimi sposobami zdobyć ryn-
ki zbytu, a nam w Polsce jakoś to nie 
wychodzi? Rolnicy znają odpowiedź - 
brakuje dobrego gospodarza!

Aby poprawić sytuację na rynku zby-
tu należy dokonać zmian w polskim pra-
wie i akcentować w Unii Europejskiej 
politykę sprzyjającą rozwojowi lokalnych 

rynków rolnych i przetwórstwa. Musimy 
chronić interesy rolników oraz mniej-
szych, rodzinnych firm. Właśnie ta-
kie firmy i rolnicy przegrywają 
konkurencję ze stosującymi 
często nieuczciwe prak-
tyki handlowcami, re-
prezentującymi duże 
firmy skupowe, 
koncerny prze-
mysłowe i sieci 
handlowe. 

Prawo 
i Sprawie-
dliwość chce 
stworzyć odpo-
wiednie warun-
ki ekonomiczne 
i prawne, aby rolnicy 
mogli przechwycić mar-
żę przetwórczą i handlową oraz by mogli 
w miarę łatwo sprzedawać swoje produk-
ty bezpośrednio konsumentom, z pomi-
nięciem łańcucha pośredników, windu-
jących nieraz cenę kilkukrotnie. Dla 
przykładu, 

w ProDukcie finalnym 
jakim jesT chleb, Tylko 
15 ProcenT jego ceny 
końcowej sTanowi ZboŻe 
wyProDukowane PrZeZ 
rolnika. 

Obecnie, chcąc być w zgodzie 
z polskim prawem, przysłowiowy 
mieszczuch nie mógłby kupić bez-
pośrednio od rolnika, nie prowa-
dzącego zarejestrowanej działalno-
ści gospodarczej takich wyrobów jak: 
mięso surowe, wędliny, pasztet, ka-
sza, mąka, chleb, kiszona kapusta, 

kiszone ogórki, konfitury, soki, 
dżemy, zrobionego przez nie-

go wina, domowych nale-
wek, a także sałatek wa-

rzywnych, serów, masła 
i innych choćby trochę 
przetworzonych wyro-
bów.

Dla nikogo nie jest ta-
jemnicą, że taką produk-

cję i sprzedaż w gospodarstwach rol-
nych się prowadzi. Za koniecznością 
zmian w tym względzie przemawia rów-
nież to, że przetwory robi się metoda-
mi ekologicznymi, ale niestety rolnicy 
z powodu złego prawa w tym względzie 
zmuszeni są działać w tak zwanej „sza-
rej strefie”.

DlaTego Pis PosTuluje 
wsParcie inicjaTywy 
rolników, TworZonych 
PrZeZ nich sPółDZielni 
i organiZacji ProDucenTów, 
nakierowanych na 
ProwaDZenie sPrZeDaŻy na 
rynkach lokalnych 
i Za PośreDnicTwem TZw. 
sieci króTkich łańcuchów 
DosTaw.

PiS w swoim programie postuluje 
ukrócenie dzikiego importu, co spowodo-
wałoby również zmniejszenie wahań cen. 
Taki import uderza w polskie rolnictwo, 
a można mu zapobiec przez skuteczną 
kontrolę i nadzór nad obrotem produktów 
rolno-spożywczych importowanych do 
Polski przez powołane do tego inspekcje. 

jan warzecha 
poseł na Sejm RP

Rolnicy znają odpowiedź: w Polsce brakuje dobrego gospodarza.

Problemy ze zbytem i wahania cen

Problem farm wiatrowych nadal nierozwiązany!

kazimierz  stanisław 
gołojuch  ożóg

Posłowie na Sejm RP

Rolnictwo ekologiczne - 
zagrożenia

stanisław karczewski
wicemarszałek Senatu RP

Niestety, nie słychać aby poli-
tycy PSL-u domagali się lepszego 
traktowania i finansowania służ-
by zdrowia na wsi i w małych mia-
steczkach.

Prawo i sPrawieDliwośĆ 
ma Program Zmian w Za-
kresie funkcjonowania 
słuŻby ZDrowia. jego 
główne ZałoŻenia To: 

n zwiększenie finansowania 
opieki zdrowotnej,
n likwidacja NFZ i powrót 

do finansowania służby zdrowia 
z budżetu państwa,   
n powrót medycyny szkolnej 

do jednostek oświatowych,
n zwiększenie w systemie roli 

lekarzy rodzinnych, szczególnie 
na wsi,
n zwiększenie działań prozdro-

wotnych, profilaktycznych, pre-
wencyjnych,
n utworzenie sieci szpitali 

z uwzględnieniem ważnej roli 
szpitali powiatowych, które po-
winny leczyć mieszkańców wsi 
blisko miejsca zamieszkania.

Droga chorego ze wsi, do specjalisty albo leczenia szpitalnego, 
jest dosłownie i w przenośni, drogą przez mękę.

Obyście zdrowi byli!
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ROLNY

W 2013r., podobnie 
jak w latach ubie-
głych, doszło w Pol-

sce do klęsk żywiołowych: 
powodzi, gradobicia, hura-
ganów i nawałnic.

O ile służby reagowania bezpo-
średniego, głównie straże pożarne 
zarówno zawodowe jak i ochot-
nicze, wywiązały się należycie ze 
swoich obowiązków, tak rząd, mi-
nisterstwa i administracje woje-
wódzkie działały opieszale, a czę-
sto dopuszczały się zaniechań 
swoich obowiązków.

Minister rolnictwa pytany 
na sejmowej Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, odpowiada, że bu-
duje program pomocy, a w rze-
czywistości taki program nie 
funkcjonuje. Szacuje się, że 
w całej Polsce, w roku bieżącym 
zalaniu, podtopieniu i zniszcze-
niu przez grad uległo około 1 mi-

liona hektarów upraw rolnych 
i kilkanaście tysięcy budynków. 
Tymczasem do teraz nie zosta-
ło zrealizowanych 470 wniosków 
poszkodowanych rolników złożo-
nych… rok temu!

Według informacji z gmin, no-
wych wniosków o pomoc jest już 
kilkanaście tysięcy. Nie trudno 
przewidzieć, jaki będzie finał za-
łatwienia tych wniosków, skoro te 
z ubiegłego roku jeszcze czekają  
na realizację.

W tym roku w Niemczech, Au-
strii, Czechach i Słowacji wystą-
piła klęska powodzi. Rządy tych 
państw natychmiast ogłosiły stan 
klęski żywiołowej i uruchomi-
ły duże środki pieniężne na po-
moc poszkodowanym obywate-
lom, zwracając się jednocześnie 
o wsparcie z funduszu interwen-
cyjnego Unii Europejskiej. Dla-
czego Donald Tusk nie uczy się 
od innych?

expose Premiera Tuska 
wygłoszone na począt-
ku drugiej kadencji 

jego rządu, zamiast wspar-
cia, zawierało mocne ude-
rzenie w wieś i rolnictwo. 
najmocniej zabolało wpro-
wadzenie składki zdrowot-
nej płaconej przez rolników 
posiadających więcej niż 
6 hektarów przeliczenio-
wych gruntów rolnych.

Najwięcej niepokoju wzbudza 
jednak na wsi, dość kategoryczna 
zapowiedź premiera Tuska, doty-
cząca  likwidacji KRUS.

Takie specyficzne, wydzielo-
ne systemy ubezpieczeniowe rol-
ników istnieją przecież w każ-
dym kraju UE. Likwidacja KRUS 
i wprowadzenie do rolnictwa sys-
temu ZUS-owskiego, to kilkuna-
stokrotny wzrost obciążeń skład-
kowych dla rolników, który będą 
w stanie zaakceptować tylko 

100-200 hektarowe przedsiębior-
stwa rolne. Pomysł na tego rodza-
ju reformę w ubezpieczeniach 
rolniczych jest pomysłem na li-
kwidację znaczącej części gospo-
darstw w Polsce.

Wprowadzenie podatku do-
chodowego w rolnictwie to także 
odejście od konstytucyjnej zasa-
dy, że podstawą polskiego rolnic-
twa jest gospodarstwo rodzinne. 
Gospodarstwo rolne płacące po-
datek dochodowy potraktowane 
jak zwykłe przedsiębiorstwo, prze-
staje być podstawą ustroju rolne-
go Polski. 

Wszystko zmierza ku temu, 
aby coraz większe połacie ziemi 
uprawnej stały ugorami, a w dal-
szej konsekwencji doprowadzenie 
do powszechnego wyzbycia się 
rolników swojej ziemi. 

Te plany godzą w samowystar-
czalność żywieniową narodu, czy-
li w fundament niezawisłości 
Państwa Polskiego.

Zbigniew kuźmiuk
Poseł na Sejm RP

krzysztof Popiołek 
Poseł na Sejm RP

Rząd Tuska coraz głębiej 
sięga do kieszeni rolnika

Nowe podatki 
nas zrujnują

Dariusz bąk
Poseł na Sejm RP

marek matuszewski 
Poseł na Sejm RP

Poszkodowani w klęskach 
żywiołowych niech 
nie liczą na pomoc rządu

Inni mogą, 
a Tusk nie.

Prawo i sprawiedli-
wość już w lutym tego 
roku złożyło projekt 

nowelizacji ustawy o kształ-
towaniu ustroju rolnego. 

Projekt zakłada udostępnie-
nie ziemi na powiększenie go-
spodarstw rodzinnych z jedno-
czesnym zatrzymaniem odpływu 
ziemi do kapitału zagranicznego. 
Wyłącza on m.in. możliwość na-
bywania nieruchomości rolnych 
przez spółki z kapitałem zagra-
nicznym, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, które zakazują 
sprzedaży ziemi cudzoziemcom. 

Natomiast w czerwcu br. PSL 
złożyło projekt nowelizacji ustawy 
o gospodarowaniu nieruchomo-
ściami rolnymi Skarbu Państwa, 
który tylko częściowo wychodzi 

naprzeciw oczekiwaniom rolni-
ków. Nie do przyjęcia są bowiem 
propozycje, które ponownie dają 
szansę, m.in. spółkom z większo-
ściowym kapitałem zagranicznym 
na ponowne wyłączenie z dzier-
żawy 30% gruntów w zamian za 
możliwość sprzedaży im dzier-
żawionej ziemi. Oczekujemy, że 
Parlament przyjmie jak najszyb-
ciej rozwiązania zaproponowa-
ne przez Prawo i Sprawiedliwość, 
a Rząd RP wesprze rozwiązania 
prawne, jakich oczekują rolnicy. 

jerzy chróścikowski
Przewodniczący 

NSZZ RI „Solidarność” 
Przewodniczący 

Senackiej Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

NSZZ RI „Solidarność” zorganizowała 
ogólnopolski protest rolników, którzy 
domagają się wprowadzenia rozwiązań 
prawnych uszczelniających proces 
obrotu polską ziemią. 

Rolnicza 
„Solidarność”
WALCZY 
o polską ziemię

jerzy chróścikowski


