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 Prawo i Sprawiedliwość wynegocjowało 

w 2006 roku w budżecie Unii Europejskiej na lata 2007-2013 na pol-
skie rolnictwo 32,6 miliarda euro. Koalicja PO-PSL wynegocjowała 
w 2013 roku w budżecie na lata 2014-2020 zaledwie 28,5 miliarda 
euro, czyli o 4 miliardy (12 procent) mniej niż było dotychczas. 

 Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 
w 2006 roku na rozwój obszarów wiejskich 13,7 miliarda euro, 
prawie dwa razy więcej niż Francja. Koalicja PO-PSL wynegocjo-
wała w 2013 roku zaledwie 9,7 miliarda euro, o 4 miliardy euro 
(30 procent) mniej, podczas gdy bogata Francja uzyskała o ponad 
miliard euro więcej.

 Prawo i Sprawiedliwość domagało się 
w Parlamencie Europejskim na Wspólną Politykę Rolną dla Pol-
ski w latach 2014-2020 kwoty 42 miliardów euro. Parlament Euro-
pejski zaakceptował 36,4 miliarda euro. Rząd PO-PSL wnioskował  
o zaledwie 34,5 mld euro, a zadowolił się kwotą 28,5 mld euro. 

 Prawo i Sprawiedliwość walczy 
o pełne wyrównanie dopłat bezpośrednich i o to, by polscy rolnicy nie 
byli dyskryminowani. Składaliśmy w ramach grupy EKR w Parlamen-
cie Europejskim poprawki, żeby wszyscy w Europie dostawali jedna-
kowe stawki, około 265 euro na hektar. PSL wyrównanie dopłat torpe-
dowało. „... tego się po prostu nie da wprowadzić pod dyskusję, bo to 
by oznaczało, że trzeba zabrać Francuzom, Belgom, Niemcom, po to, 
żeby nam zwiększyć...” (stanowisko PSL w sprawie wyrównania do-
płat rolniczych w debacie sejmowej 28 czerwca 2011 r.).

 Prawo i Sprawiedliwość broni 
polskiej ziemi przed wykupem przez cudzoziemców. Wnieśliśmy 
w Sejmie projekt ustawy zmieniającej zasady obrotu ziemią w taki 
sposób, żeby mogli ją kupować tylko prawdziwi polscy rolnicy. Ko-
alicja PO-PSL nie robi nic dla ochrony polskiej ziemi, udaje, że nie 
ma problemu. Lekceważy rolnicze protesty.

 Prawo i Sprawiedliwość jest przeciw 
wiatrakom energetycznym na wsi, budowanym nad głowami ludzi. 
Prawo i Sprawiedliwość wniosło projekt ustawy odsuwającej wia-
traki na minimum 3 kilometry od zabudowań. PSL jest za wiatra-
kami i blokuje naszą ustawę.

Dlaczego w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego 
warto głosować na 
Prawo i Sprawiedliwość.

CAŁA PRAWDA O PSL

Wykorzystajmy 

szansę!
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W tej części Europy 
nie ma miejsca 
dla słabego państwa

JAROSŁAW KACZYŃSKI
Prezes PiS:

25 maja
wybory do
Parlamentu
Europejskiego
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Niestety, niewykorzystaną szan-
są na zwiększenie siły polskie-
go głosu w Unii Europejskiej 
była polska prezydencja w dru-

giej połowie 2011r. Warunkiem skorzysta-
nia z tej szansy było priorytetowe potrakto-
wanie spraw wsi i rolnictwa, w tym zwłasz-
cza przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 
2013 roku. Nie zrobiono tego. Polska mia-
ła w ramach prezydencji aktywnie zabie-
gać, zwłaszcza o wyrównanie dopłat bez-
pośrednich i położenie kresu dyskryminacji 
rolników z nowych państw członkowskich, 
w tym Polski. Podejmowane działania były 
niewystarczające i mało skuteczne.

Nie nastąpiły pożądane zmiany zasad 
Wspólnej Polityki Rolnej, które sprzyjać ma-
ją większemu wsparciu gospodarstw rodzin-
nych oraz rolników aktywnych zawodowo, 
tym, którzy faktycznie prowadzą swoje go-
spodarstwa rolne i zajmują się rzeczywistą 
produkcją rolną. Nadal niewiele uczyniono 
na rzecz uproszczenia i odbiurokratyzowa-

nia Wspólnej Polityki Rolnej, tak by stała się 
ona mniej uciążliwa dla rolników. 

Zależy nam na równych prawach w dostępie 
do funduszy unijnych i dlatego będziemy doma-
gać się zmian we Wspólnej Polityce Rolnej oraz 
podejmiemy aktywne negocjacje o godne miej-
sce polskich rolników i mieszkańców wsi w WPR.

PiS przygotuje  
propozycję  

modyfikacji Wspólnej 
Polityki Rolnej,  

podczas jej przeglądu  
w 2016 roku.

l Będziemy domagać się wyrównania do-
płat bezpośrednich oraz zapewnienia 
sprawiedliwego poziomu wsparcia pol-
skiego rolnictwa z PROW i Polityki Spój-
ności.

l Nie wyrazimy zgody na przyjęcie nieko-
rzystnej propozycji pakietu legislacyj-
nego dla WPR, odnośne przepisów doty-
czących bezpieczeństwa żywnościowego 
oraz zmian środowiskowych i klimatycz-
nych.

l Będziemy dążyć do uproszczenia WPR 
oraz ograniczenia biurokracji europej-
skiej. 

l Dofinansujemy system kształcenia rolni-
ków w zakresie korzystania z instrumen-
tów WPR oraz zapewnimy specjalistycz-
ne doradztwo w tym zakresie.

l Chcemy wspierać zmiany WPR, sprzyja-
jące rozwojowi rynków lokalnych, zacho-
wania Europy jako strefy wolnej od GMO. 

l Zapewnimy, po przeglądzie WPR w 2016 
roku, sprawiedliwy udział Polski w korzy-
staniu ze środków europejskich i udział 
polskiego rolnictwa odpowiadający jego 
potencjałowi produkcyjnemu i społecz-
nemu, co umożliwi rozwój nowoczesnej 
polskiej wsi.
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Największa słabość 
projektu to znaczne 
mniejsze środków fi-

nansowych ze Wspólnej Po-
lityki Rolnej UE.

Dodatkowo, Minister Rolnic-
twa 25% środków z PROW prze-
suwa na I filar, czyli dopłaty bez-
pośrednie.

Ponadto należy pamiętać, że 
zobowiązania z lat poprzednich 
obciążające budżet PROW 2014-
2020 wynoszą ok. 1,7 mld euro.
(będą to wypłaty z tytułu przyzna-
nych wcześniej rent struktural-
nych oraz kontynuowanych pro-
gramów rolno-środowiskowych).

W tej sytuacji na PROW zosta-
je już niewiele pieniędzy.

Stąd projekt PROW 2014-
2020 spotkał się z ogromną kry-
tyką rolniczych związków zawo-
dowych, organizacji branżowych 
i izb rolniczych, np. Zachodnio-
pomorska Izba Rolnicza napisa-
ła wprost: 

„Obecny rządowy projekt 
PROW jest wręcz szkodliwy dla 
rolnictwa...”.

Główne wady 
PROW 2014-2020:

1. Całkowity brak działania 
„renty strukturalne” - co w po-
wiązaniu z podniesieniem wie-
ku emerytalnego do 67 lat czyni 
całkowicie niemożliwą przemia-
nę pokoleń w rolnictwie i pozba-
wia wielu młodych rolników szan-
sy przejęcia gospodarstw.

2. W prawie wszystkich dzia-
łaniach wpisano obowiązek pro-
wadzenia rachunkowości rolnej 
- czy jest to początek wprowadze-
nia podatku dochodowego w rol-
nictwie?

3. Zawyżono progi dostępu rol-
ników do działania moderniza-
cja gospodarstw rolnych (wiel-

PiS zawsze wierny  Polsce
Z racji wielkiego potencjału rolniczego, Polska 
powinna aktywnie kreować Wspólną Politykę 
Rolną Unii Europejskiej. Polska musi przemówić 
w tej sprawie silnym głosem i musi to być głos 
na miarę wielkości polskiego rolnictwa.

Żądamy równych praw

W 2014 roku uzupeł-
niające płatności 
obszarowe (UPO)  

i płatność zwierzęca okrojo-
ne zostały o prawie 1,5 mld 
zł. Sprawa jest dziwna. Unia 
Europejska zgodziła się  
w grudniu 2013, by polscy 
rolnicy otrzymywali w 2014 
roku w i latach następnych, 
uzupełniające płatności ob-
szarowe i płatność zwierzę-
cą na takim poziomie, jak 
było to dotychczas. 

Tymczasem polski rząd nie 
chce, w ramach dopłat bezpo-
średnich, przyznać rolnikom 
tych płatności. Przyznano je 

tylko w sektorze chmielu, ty-
toniu i skrobi ziemniaczanej, 
przeznaczając na ten cel ok. 
48 mln euro. Rząd nie chce 
natomiast zgodzić się na prze-
kazanie 350 mln euro w sek-
torach wiodących polskiego 
rolnictwa, tj. uprawie zbóż, 
roślin oleistych, wysokobiał-
kowych, motylkowych oraz 
trwałych użytków zielonych. 
Wszyscy rolnicy uprawiający 
właśnie zboża, rzepak, łubin, 
czy mający łąki, nie dostaną 
dopłat bezpośrednich uzupeł-
nionych kwotą 1,5 mld zł.

Ludowa partia chłopska nie 
walczy o dodatkowe środki -  
1,5 mld zł. na polską wieś! Tego 

Unia chciała, Polska nie dała. Płatności obszarowe  i płatność zwierzęca okrojone o 1,5 mld zł. 

Minister zaspał

Rządowy projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 jest wręcz szkodliwy dla rolnictwa.

 rozwoju
2007-2013

13,7 
mld euro

Środki  z UE

42 mld euro  domagał się PiS 
w Parlamencie Europejskim na Wspólną 
Politykę Rolną dla Polski w latach 2014-2020. 

36,4 mld euro 
zaakceptował 
Parlament Europejski. 

Te liczby pokazują prawdę
Pod rządami 
koalicji PO-PSL 
dramatycznie spadają 
wydatki na rolnictwo 
i obszary wiejskie!

Kraj członkowski 
Unii Europejskiej Lata 2007-2013 Lata 2014-2020 Zmiana 

w procentach
Dania 6.585 6.201 - 5,8 %
Niemcy 42.536 39.086 - 8,1 %
Francja 57.535 56.541 -1,7 %
Polska 32.623 28.463 - 12,8 %
Rumunia 18.336 17.517 -4,5 %
Finlandia 5.558 5.373 - 3,3 %
Wielka Brytania 25.131 24.441 - 2,7 %

Wydatki na WPR w miliardach euro
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W stosunku do budżetu 
państwa (w proc.)

W stosunku do 
PKB (w proc.)

JANUSZ 
WOJCIECHOWSKI

Poseł do Parlamentu Europejskiego, 
wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa
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Dzięki środkom unijnym po-
jawiła się niepowtarzalna 
szansa na wyrównanie po-

ziomu cywilizacyjnego między bo-
gatszymi i biedniejszymi obszarami 
Polski. Tak zrobiłby dobry gospodarz 
państwa. Ale rządząca od sześciu 
lat koalicja PO-PSL nie myśli taki-
mi kategoriami. Obecny rząd reali-
zuje polaryzacyjno-dyfuzyjny model 
rozwoju kraju. To pseudonaukowe 
określenie można zdefiniować pro-
ściej: model niesprawiedliwości!!! 
PO-PSL koncentruje się na rozwoju 
kilku największych aglomeracji, tak 
zwanych biegunów wzrostu. Tam 
mają wędrować najważniejsze inwe-
stycje, wspierane miliardami euro 
unijnych funduszy. W tym mode-
lu, mniej rozwiniętym terenom kra-
ju, także obrzeżom aglomeracji, np. 
śląskiej, trójmiejskiej, warszawskiej 

pozostaje tylko przyglądać się i cze-
kać, aż dobrobyt, na zasadzie „dy-
fuzji”, dotrze także do nich. Taka 
polityka może nas doprowadzić do 
sytuacji znanej z wielu krajów Azji 
i Ameryki Południowej, gdzie osza-
łamia przepych centrów najwięk-
szych metropolii, a z drugiej strony 
przeraża nędza zapomnianych mia-
steczek na prowincji oraz dzielnic 
nędzy i ubóstwa w samych metro-
poliach. Dla koalicji PO-PSL miarą 
postępu zdaje się być liczba biurow-
ców w Warszawie. Prawo i Sprawie-
dliwość mierzy cywilizacyjny rozwój 
poziomem jakości życia we wszyst-
kich obszarach kraju, szczególnie 
jednak w małych miastach i wsiach. 
PiS opracował program zrówno-
ważonego rozwoju dla tych, zapo-
mnianych przez PO-PSL, obsza-
rów. Mamy plan ożywienia małych 

miast i wsi. Zakłada on, m.in. budo-
wę dróg lokalnych i stworzenie wa-
runków do rozwoju przedsiębior-
czości, a tym samym zmniejszenie 
bezrobocia na obszarach wiejskich 
i w szarych dzielnicach miast. Wie-
my także, w jaki sposób sfinansować 
inwestycje, pobudzające rozwój wsi 
i małych miasteczek. Pieniądze na 
ten cel można znaleźć w wielu pro-
gramach finansowych Unii Euro-
pejskiej. Niestety, koalicja PO-PSL 
godząc się na nierównomierny roz-
wój wewnątrz kraju, jak i wewnątrz 
województw, akceptuje także pogłę-
biające się dysproporcje na pozio-
mie europejskim. Rząd Donalda Tu-
ska przegrał negocjacje o korzystną 
dla Polski politykę spójności. Straci-
liśmy przez to ok. 30-40 mld euro. 
Te pieniądze dostali najbogatsi, re-
giony francuskie, niemieckie, hisz-
pańskie… 
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PSL chwali się na wszystkich od-
pustach i forach, jakie to jest 
skuteczne, jak wiele dla pol-

skich rolników w Unii wy-
walczyło. W obłudzie to 
oni naprawdę są dobrzy.

A oto jak wygląda po-
równanie „skuteczności” 
PSL, w zestawieniu ze sku-
tecznością Prawa i Spra-
wiedliwości. Liczby podaję  
w ślad za opracowaniem 
analitycznym „European 
Council Conclusions on the 
multiannual financial framework 2014-
2020 and the CAP”, sporządzonym w lip-
cu 2013 roku przez Policy Department B - 
ośrodek analityczny Parlamentu Europej-
skiego.

Ten ośrodek jest w pełni wiarygodny, bo Bruk-
sela nie ma żadnego interesu wmawiać Pola-
kom, że dała im mniej niż w rzeczywistości.

Na stronie 45 tego opracowania można 
znaleźć tabelę 13, a w niej między innymi 
dane:

W budżecie UE na lata 2007-2013, wyne-
gocjowanym w 2006 roku przez rząd Prawa 
i Sprawiedliwości, Polska, bez szumu i roz-
głosu, dostała na rozwój obszarów wiejskich 
13,7 miliarda euro, czyli prawie dwa razy 
więcej niż Francja!

Rząd PO-PSL w 2013 roku wynego-
cjował na rozwój polskiej wsi 9,7 miliar-

da euro, czyli o 4 miliardy euro (29 pro-
cent) mniej, niż w budżecie wynegocjo-
wanym przez PiS.

W tym samym czasie Fran-
cja „wyrwała” dla swoich rol-
ników o 1,1 miliarda euro, 
czyli o 14,3 procenta więcej 
niż miała w poprzednim bu-
dżecie.

Oto prawdziwy obraz ci-
chej skuteczności Prawa  
i Sprawiedliwości oraz przy-
krywanej obłudą nieudolno-
ści PSL!

Niech wieś to zapamięta!

PiS zawsze wierny  Polsce

zrozumieć nie mogę. Nie mogę 
też zrozumieć, dlaczego tak waż-
na ustawa była procedowana 
na sali plenarnej o godz. 1.30  
w nocy, gdy nas - posłów dysku-
tujących było kilku. Nie było też 
ministra Kalemby, który z powo-
du późnej pory chyba spał.

Wstyd, posłowie PSL, że pod 
osłoną nocy nie sprzeciwiliście 
się ustawie, której zapisy nie 
pozwolą, tak jak w 2013 roku 

cieszyć się polskim rolnikom 
uzupełniającymi płatnościa-
mi obszarowymi i płatnością 
zwierzęcą w kwocie 1,5 mld zł. 
Wstyd, że nie obroniliście inte-
resu polskiej wsi!

Unia chciała, Polska nie dała. Płatności obszarowe  i płatność zwierzęca okrojone o 1,5 mld zł. 

Minister zaspał

Piotr Polak 
Poseł na Sejm RP

Nie dziwię się PO, bo ta partia 
problemów polskich rolników nie 

rozumie. Ale PSL?

PiS wynegocjowało na rozwój polskiej wsi 13,7 miliarda euro, prawie dwa 
razy więcej niż Francja! A PSL wynegocjowało o 4 miliardy euro mniej!

Skuteczność i „skuteczność”
Środki na rozwój obszarów wiejskich z budżetów UE 

(w miliardach euro i w cenach stałych, porównywalnych, z 2011 roku)

2007-2013 
(negocjacje PiS) 

Francja 7.705,3
Polska 13.691,3

2014-2020
(negocjacje PO-PSL)

Francja 8,804,6  (+ 14,3 %)
Polska 9.724,2  (-  29,0%)

Jerzy Materna
Poseł na Sejm RP

Rząd Tuska  
przegrał 
negocjacje 
o korzystną 
dla Polski  
politykę 
spójności. 
Straciliśmy 
około 30 - 40 
mld euro. Te 
środki mogły 
wspomóc 
polskie 
obszary 
wiejskie, 
miasteczka, 
ale też 
zapomniane 
dzielnice 
dużych miast.

Biedni biednieją,
a bogaci się bogacą

Izabela Kloc
Poseł Ziemi Śląskiej,
wiceprzewodnicząca

Komisji Samorządu
i Polityki Regionalnej

straciła Polska, ponieważ rząd 
przegrał walkę o politykę spójności30-40 mld zł

kość ekonomiczna gospodarstwa 
powyżej 15 tys. euro) oraz 20 tys. 
euro przy dostępie młodych rolni-
ków do premii. Są to bardzo duże 
progi powodujące praktyczne wy-
kluczenie gospodarstw mniej-
szych. Kłopot z przekroczeniem 
takiego progu mogą mieć gospo-
darstwa kilkunastohektarowe.

4. W ramach działania zarządza-
nia ryzykiem nie wprowadzono do-
płat do systemu ubezpieczeń upraw 
rolnych i zwierząt, co obiecywał 
wcześniej Minister Rolnictwa.

5. Wykluczono działania samo-
rządowe, takie jak: wodociągi, kana-
lizację, infrastrukturę sportową itp.

6. Wprowadzono działania: 
„restrukturyzacja małych gospo-
darstw”, wychodząc od poziomu 
np. 2 tys. czy 3 tys. euro z koniecz-
nością osiągnięcia poziomu mini-
mum 15 tys. euro. Jeśli gospodar-
stwo nie osiągnie takiego poziomu, 
będzie musiało zwrócić pieniądze 
z odsetkami. Może to być pułapką 
dla rolników, których doprowadzi 
się później do bankructwa.

Pomijając, pewnie już nie do 
odrobienia, bardzo niski poziom 
finansowy PROW 2014-2020 wy-
nikający z fatalnych dla Polski ne-
gocjacji WPR na forum Unii Eu-
ropejskiej, to i tak w takiej wersji 
PROW 2014-2020 pozostać ab-
solutnie nie może. Niezbędne są 
istotne zmiany.

Rządowy projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 jest wręcz szkodliwy dla rolnictwa.

 rozwoju
2014-2020

9,7 
mld euro

Środki  z UE

Rząd zadowolił się kwotą  

28,5 mld euro. 
34,4 mld euro 
chciał rząd PO-PSL. 

36,4 mld euro 
zaakceptował 
Parlament Europejski. 

Sławomir Zawiślak
Poseł na Sejm RP

Henryk Kowalczyk
Poseł na Sejm RP
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- Przed nami bardzo ważne wybory do Par-
lamentu Europejskiego. Oprócz oczywistych 
korzyści, jakie niesie dla Polski obecność we 
wspólnocie europejskiej, są też środowiska, 
które mogą czuć się rozczarowane. Należą do 
nich rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich. 
Czy można odwrócić tę negatywną dla Polski 
tendencję, znaczoną kolejnymi ustępstwami  
i rezygnacjami z praw, które naszym rolnikom 
po prostu się należą?

- Obecny rząd zgodził się na rozwiązania, które 
odebrały rolnikom i mieszkańcom wsi nie tylko po-
czucie sprawiedliwości, ale także realne, materialne 
korzyści. W wyniku „negocjacji”, firmowanych przez 
ministra rolnictwa, w ramach Wspólnej Polityki Rol-
nej, Polska dostała 28,5 miliardów euro, choć Unia 
Europejska była gotowa dać 36,5 miliardów. Trud-
no zrozumieć tak asekurancką, uległą i pasywną po-
litykę rządu, którego zadaniem jest obrona interesów 
polskich, a nie francuskich, niemieckich czy belgij-
skich rolników.

- Część rolników straciło przez to zaufanie 
nie tylko do rządu PO-PSL, ale także do samej 
Unii Europejskiej, uznając, że mechanizmy jej 
działania są niesprawiedliwe.

- Te mechanizmy zakładają element konku-
rencji między państwami tworzącymi wspólnotę. 
Stworzono przy tym sprawny system negocjacji, 
dopuszczający ustępstwa od reguł, które pozwa-
lają państwom na ochronę swoich, narodowych 
interesów. Nie wszyscy jednak chcą albo potrafią 
walczyć o swoje. Obecnym problemem Polski jest 

trwająca już sześć lat polityka uległości i ustępstw 
na rzecz innych członków Unii Europejskiej. My 
to zmienimy.

- Uważa Pan, że kraje wewnątrz Unii Euro-
pejskiej powinny rywalizować?

- My, jako Prawo i Sprawiedliwość, zdecydo-
wanie odrzucamy pogląd, że istnienie narodów  
i państw musi prowadzić do ciężkich konfliktów, 
choć konkurencja między narodami jest faktem, 
ale można ją ująć w odpowiednie ramy. Tymi rama-
mi jest to wszystko, co zrodziło się w procesie jed-
noczenia Europy. My akceptujemy te wartości, któ-
re legły u podstaw tego zjednoczenia. Jednocześnie 
zdecydowanie odrzucamy hegemonizm, różnego 
rodzaju tendencje do unifikacji, tendencje federa-
listyczne. Odrzucamy także absurdy. Bogactwem 
Europy jest różnorodność kultur, rozwiązań insty-
tucjonalnych w różnych państwach. Wielką warto-
ścią jest to wszystko, co łącznie składa się na euro-
pejską kulturę, a przez różnorodność jest ogromnie 
bogate. To siła Europy i tę siłę chcemy wspierać. 
Chcemy silnej Polski w Europie.

- Polska miała już swoje „pięć minut” w Eu-
ropie, kiedy w drugiej połowie 2011 roku spra-
wowaliśmy przywództwo Unii Europejskiej. 
Trudno jednak uznać naszą prezydencję za 
udaną. Wśród priorytetów unijnego przywódz-
twa zrezygnowaliśmy z naszych największych 
atutów, a wśród nich, m.in. rolnictwa? Polska 
pod rządami PO-PSL nie ma pomysłu na rol-
nictwo?

W tej części Europy nie ma 
miejsca dla słabego państwa

Rozmowa z JAROSŁAWEM KACZYŃSKIM,  prezesem Prawa i Sprawiedliwości.

Bogactwem Europy jest różnorodność kultur, rozwiązań instytucjonalnych  
w różnych państwach. Wielką wartością jest to wszystko, co łącznie składa się na 
europejską kulturę, a przez różnorodność jest ogromnie bogate. To siła Europy i tę 
siłę chcemy wspierać. Chcemy wielkiej Europy, ale wielkiej swoim bogactwem.

Wydawać by się mogło, że 
skoro Polskie Stronnic-
two Ludowe od siedmiu 

lat sprawuje władzę jako jeden  
z dwóch koalicjantów, sytuacja pol-
skiego rolnictwa powinna być, je-
śli nie doskonała to przynajmniej 
zadowalająca. Tymczasem na pol-
skiej wsi sprawy przybrały ostat-
nimi czasy zgoła odmienny obrót. 
Rolnictwo pod rządami PO-PSL,  
w odróżnieniu do krajów Europy 
Zachodniej, staje się powoli zawo-
dem wymierającym. 

Gospodarowanie na roli dawno już 
przestało być opłacalne, kwitnie tymcza-
sem na wpół legalna wyprzedaż nasze-
go majątku obcokrajowcom. Ale jak to? 
- Można by zadać pytanie. Czy polskie-
go rolnika nie stać na zakup ziemi? Czy  
w kraju, gdzie władzę sprawuje par-
tia, której „na sercu leżą sprawy polskiej 
wsi”, możliwym jest, aby pomimo praw-

nego zakazu już 500 tysięcy hektarów zie-
mi rolnej sprzedane zostało w ręce za-
granicznych nabywców. Jak to jest, że  
w kraju rządzonym przez partię mieniącą 
się „chłopską”, zaledwie w ciągu ostatniej 
dekady sektor rolniczy stracił pół miliona 
pracowników? Kluczem do odpowiedzi na 
pytanie, czy PSL reprezentuje jeszcze in-
teresy wsi, jest analiza historii ruchu lu-
dowego w Polsce. 

SIęGNIJMy WIęC 
DO KORZENI.

Po drugiej wojnie światowej, kiedy Pol-
ska znalazła się w zasięgu wpływów poli-
tyki sowieckiej, a władzę w kraju przejęli 
komuniści, wokół Polskiego Stronnictwa 
Ludowego skupiły się szerokie, opozy-
cyjne środowiska patriotyczne. Były one 
w zdecydowanej opozycji do komuni-
stów, którzy stopniowo przejmowali wła-
dzę nad wszystkimi dziedzinami życia 
społecznego i politycznego. Działacze lu-

dowi zorganizowani w Polskim Stron-
nictwie Ludowym - 800 tysięcznej partii 
kierowanej przez Stanisława Mikołajczy-
ka - nie zgadzając się z narzucanym sys-
temem, podjęli walkę polityczną o wol-
ność i prawdziwą demokrację, a przede 
wszystkim niezależność od Związku Ra-
dzieckiego. Mimo otrzymania poparcia 
społeczeństwa i Kościoła, poprzez sfałszo-
wanie wyborów do sejmu w 1947 Polskie 
Stronnictwo Ludowe poniosło klęskę. Ty-
siące działaczy ludowych zostało aresz-
towanych, ponad 100 zostało zamordo-
wanych. Represje wobec działaczy PSL 
doprowadziły do rozbicia stronnictwa. 
Jego przywódca Stanisław Mikołajczyk, 
zagrożony aresztowaniem, musiał wyje-
chać z Polski. Była to klęska polskiej de-
mokracji, początek totalitaryzmu komu-
nistycznego w Polsce, trwającego przez 
kolejne półwiecze.

 Od czasu wyjazdu Mikołajczyka nie 
było już prawdziwego ruchu ludowego. 
Utworzony na zgliszczach mikołajczykow-

skiego PSL-u nowy, sztuczny twór poli-
tyczny - Zjednoczone Stronnictwo Ludo-
we, w rzeczywistości nie był prawdziwym 
ruchem chłopskim, a jedynie wiejską 
przybudówką Polskiej Partii Robotniczej, 
która aż do roku 1989 śmiało przyklaski-
wała wszystkim poczynaniom „siły prze-
wodniej narodu” - PPR, a później PZPR.

DWADZIEŚCIA PIęć LAT 
TEMU DZIAłACZE ZSL, 
WIDZąC ZBLIżAJąCy 
SIę NIEUCHRONNIE 
KONIEC SySTEMU 
KOMUNISTyCZNEGO, PODJęLI 
PRóBę PRZEKSZTAłCENIA 
SIę I NAWIąZANIA DO 
PRZEDWOJENNyCH TRADyCJI 
RUCHU LUDOWEGO. 

Mówiąc wprost, działacze komuni-
stycznego ZSL podszyli się pod chłop-
skie, mikołajczykowskie PSL. Zjednoczo-
ne Stronnictwo Ludowe zmieniło nazwę 

na Polskie Stronnictwo Ludowe, na cze-
le którego stanął przewodniczący Walde-
mar Pawlak. Zmieniono szyld, ale ludzie, 
ideały i sposób myślenia pozostał ten 
sam. Można by rzec, „wilk przybrał owczą 
skórę”. Przestaje więc dziwić fakt, że dziś 
PSL to nadal partia lekceważąca żywot-
ne interesy naszego rolnictwa, partia, 
która przegrywa negocjacje budżetowe  
w Brukseli, przymyka oko na sprzedaż 
setek tysięcy hektarów ziemi obcokrajow-
com. To co dziś naprawdę istotne dla „lu-
dowców”, to obsadzanie wszelkich możli-
wych urzędów i stanowisk swoimi ludźmi 
oraz intratne, aczkolwiek często mocno 
wątpliwe działania finansowe. Po praw-
dziwym ruchu ludowym pozostała tylko 
pusta nazwa...

Robert Telus
Poseł na Sejm RP

PolskiE sTronnicTWo ludoWE - hisToria PraWdziWa

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
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Ponad 6 lat rządów koalicji 
Platformy i PSL-u to mocne 
uderzenie w wieś i rolnictwo. 

Najmocniej zabolało rolników wpro-
wadzenie składki zdrowotnej płaco-
nej przez rolników posiadających 
więcej niż 6 hektarów przeliczenio-
wych gruntów rolnych. Składka wy-
nosi 1 zł za każdy hektar, ale liczona 
jest od każdej osoby będącej człon-
kiem gospodarstwa domowego, je-
żeli ta osoba nie ma ubezpieczenia  
z innego tytułu (np. z tytułu nauki).

To obciążenie wydaje się niewiel-
kie, natomiast dla gospodarstw ponad  
6 hektarowych, a także dla działów spe-
cjalnych produkcji rolnej (gdzie skład-
ka miesięczna wynosi 144 zł) to jest 
znaczący dodatkowy wydatek. Rząd 
sam szacuje, że składki te przyniosą  
w roku 2014 przynajmniej 200 mln zł, 
a w następnych latach najprawdopo-
dobniej będą podwyższane

NAJWIęCEJ NIEPOKOJU 
WZBUDZA W ŚRODOWISKU 
WIEJSKIM DOŚć 
KATEGORyCZNA ZAPOWIEDź 
PREMIERA DOTyCZąCA 
LIKWIDACJI KRUS. W TEJ 
SPRAWIE RZąD TUSKA CHCE 
SIę ZACHOWyWAć SKRAJNIE 
LIBERALNIE.

Takie specyficzne, wydzielone syste-
my ubezpieczeniowe rolników istnieją 
przecież w każdym kraju UE. Likwida-
cja KRUS i wprowadzenie do rolnictwa 
systemu ZUS-owskiego, (być może  
z filarem kapitałowym w OFE), to kil-
kunastokrotny wzrost obciążeń skład-
kowych, który będą w stanie zaakcep-
tować tylko wielkie przedsiębiorstwa 
rolne. Pomysł na tego rodzaju reformę 
jest pomysłem na likwidację znaczą-
cej części gospodarstw w Polsce. Nie-
stety wygląda na to, że działania rzą-
du Tuska ku temu właśnie zmierzają, 
bo jeżeli dołożą jeszcze podatek do-
chodowy w rolnictwie, to z pewnością 
spora część gospodarstw rolnych nie 
sprosta nowym wyzwaniom.„Refor-
matorzy z Platformy i PSL-u”, próbu-
ją rolników zachęcić do przyjęcia tego 
rozwiązania. Skoro działalność rolni-
cza przynosi przychody, a jednocześnie 
jest obciążona wysokimi kosztami, wy-
stępują także straty wynikające z nie-
urodzajów, klęsk żywiołowych, to nie 
będzie problemu z podatkiem docho-
dowym, bo rolnik będzie mógł wyka-
zać brak dochodów albo nawet stratę. 
Zresztą wpływy z podatku dochodo-
wego od rolników mogą być niższe niż 
wpływy z obowiązującego podatku rol-
nego. Ponadto są one przecież docho-
dami gmin, a podatek dochodowy był-
by odprowadzany wprost do budżetu 
państwa.

WPROWADZENIE PODATKU 
DOCHODOWEGO  
W ROLNICTWIE TO TAKżE 
ODEJŚCIE OD KONSTyTUCyJNEJ 
ZASADy, żE PODSTAWą 
POLSKIEGO ROLNICTWA JEST 
GOSPODARSTWO RODZINNE. 

Gospodarstwo rolne płacące podatek 
dochodowy potraktowane jak zwykłe 
przedsiębiorstwo, przestaje być podsta-
wą ustroju rolnego Polski. Jest to więc 
pomysł niekonstytucyjny, grożący rewo-
lucją na wsi. Ten nowy podatek może 
być bardzo poważnym problemem tak-
że z innego powodu. Rolnicy, płacąc 
dziś podatek rolny, mają kontakt z przy-
jaznym, swojskim urzędem gminy. Na-
tomiast przeniesienie się pod władzę 
aparatu skarbowego może być trudne, 
bo to będzie już zupełnie inny, niezna-
ny dla rolników świat.

Bez doradztwa podatkowego, bez 
zlecenia prowadzenia rachunkowości 
gospodarstwa firmie podatkowej, rol-
nicy nie dadzą sobie rady. Obecnie na  
1,5 mln. gospodarstw w Polsce z ra-
chunkowością ma do czynienia co 
najwyżej kilkadziesiąt tysięcy (to te, 
które z powodu dużych inwestycji zde-
cydowały się być podatnikami VAT). 
Tak więc, robiąc teraz tego rodzaju re-
wolucję i przeciągając w ciągu 2-3 naj-
bliższych lat wszystkie gospodarstwa do 
systemu podatku dochodowego, rząd 
Tuska nie wie, na co się decyduje. 

WSZySTKIE TE ZAMIERZENIA 
SIęGAJą GłęBOKO DO KIESZENI 
ROLNIKóW I MOGą Być 
SPOSOBEM NA BłySKAWICZNą 
RESTRUKTURyZACJę  
POLSKIEJ WSI. 

Część gospodarzy podniesie ręce  
i powie: Zabierajcie tę ziemię. Część, 
poprzez narastanie zobowiązań wo-
bec KRUS-u (wtedy już chyba ZUS-u), 
Urzędów Skarbowych, będzie się mu-
siała zmagać z komornikami.

 Dziś ziemia w Polsce jest drogim, 
rzadkim dobrem, a w warunkach pod-
upadania gospodarstw rolnych stanie-
je i stanie się cennym, łatwym łupem 
dla tych, którzy mają spore zasoby wol-
nej gotówki.

Jeżeli jeszcze przypomnimy, że od  
1 maja 2016 roku znikają ogranicze-
nia w dostępie do zakupu ziemi w Pol-
sce dla cudzoziemców, to widać jak na 
dłoni jaki jest prawdziwy cel wprowa-
dzania przez Platformę i PSL, tych no-
wych obciążeń składkowych i podatko-
wych dla rolników.

Zbigniew Kuźmiuk
Poseł na Sejm RP

- Brak pomysłu był na pewno jednym z powodów, dla któ-
rych rolnictwo nie znalazło się wśród priorytetów prezydencji, 
ale nie jedynym. Myślę, że rząd PO-PSL nie eksponował siły 
polskiego rolnictwa, aby nie zagrozić interesom innych człon-
ków Unii Europejskiej. Stąd taki, a nie inny dobór prioryte-
tów. Polska wybrała problemy „uniwersalne”, a przez to nijakie, 
nie mające nikomu pomóc, ani zaszkodzić. Poza tym nie wol-
no zapominać, że koalicja PO-PSL forsuje model rozwoju Pol-
ski, opierający się na tak zwanych biegunach wzrostu, czyli kil-
ku metropoliach, których wzrost ma stymulować rozwój całego 
kraju. W takim modelu nie ma miejsca na wspieranie rolnictwa 
i związanej z nim infrastruktury społecznej. Obszary wiejskiej 
mają wielkie, kluczowe znaczenie w zrównoważonym mode-
lu rozwoju kraju, który zacznie realizować Prawo i Sprawiedli-
wość po dojściu do władzy.

- Może taki jest trend w Europie, aby rozwijać metro-
polie, a rolnictwo spychać na drugi plan?

- Nic podobnego. Proszę spojrzeć na aktywność innych rzą-
dów. W porównaniu z perspektywą finansową 2007-2013, 
Francja wywalczyła na lata 2014-2020 o miliard euro więcej dla 
swoich rolników, z unijnej puli przeznaczonej na rozwój obsza-
rów wiejskich. Tymczasem polski rząd dał sobie odebrać czte-
ry miliardy euro. Weźmy przykład Litwy. Tamtejszy rząd za-
gwarantował swoim przedsiębiorcom odstępstwo od unijnej 
dyrektywy o zakazie tradycyjnego wędzenia wędlin. Albo pro-
szę zapytać rybaków ze Szwecji, Danii, Finlandii, czy są nieza-
dowoleni ze swoich rządów, jeżeli chodzi o ochronę rodzimego 
rybołówstwa. Tylko Polska zinterpretowała unijne zakazy poło-
wów w taki sposób, że upadło nasze rybołówstwo.

- Mieszkańcy obszarów wiejskich żyją nie tylko spra-
wami unijnych dotacji, ale z niepokojem śledzą także 

toczący się w Polsce spór o wartości. Żyjemy w trud-
nych czasach. Odchodzenie od tradycjach wartości nie 
wyjdzie nam na dobre.

- Jednostka jest wolna, ale żyje we wspólnotach, różnych 
wspólnotach. Jesteśmy głęboko przekonani, że dwie z tych 
wspólnot są najważniejsze. To rodzina oparta o związek mężczy-
zny i kobiety, o małżeństwo. A drugą z tych wspólnot jest naród. 
Jeśli spojrzymy na nasze dzieje, na dzieje naszego narodu, na 
ten system wartości, który w trakcie tych dziejów powstał i się 
umocnił, na nasze przywiązanie do wolności, równości i spra-
wiedliwości, to z łatwością ujrzymy zbieżność tego programu 
i sposobu myślenia z tym, co niesie chrześcijaństwo. I to wła-
śnie nadaje polskiemu systemowi wartości, polskiej tożsamości 
szczególne znaczenie - znaczenie uniwersalne.

- Wróćmy do pytania z początku naszej rozmowy. 
Jest szansa na odwrócenie złej koniunktury politycznej 
dla Polski, dla polskiego rolnictwa?

- Szansą jest zmiana tej władzy, która działa według zasady, 
że jeżeli nic się nie robi, to przynajmniej nie popełnia się błę-
dów. Taka zasada w polityce, w kierowaniu państwem, w bra-
niu odpowiedzialności za cały naród, nigdy się nie sprawdza. 
Przynosi jedynie szkody i nieodwracalne straty. Podczas ostat-
niego kongresu Prawa i Sprawiedliwości mówiłem o dwóch 
wielkich niebezpieczeństwach, które zagrażają dziś Polsce  
i naszemu narodowi. Pierwszym z nich jest katastrofa demo-
graficzna - w Polsce rodzi się zdecydowanie zbyt mało dzieci, 
Polska się zwija. Drugą jest pułapka średnich dochodów, pu-
łapka średniego rozwoju. Chodzi o niebezpieczeństwo długie-
go okresu stagnacji albo bardzo powolnego wzrostu. Pułapka ta 
prowadzi do tego, że nie zbliżamy się do rozwiniętych państw. 
A doścignięcie tych państw jest naszą racją stanu. W tej części 
Europy dla państwa słabego nie ma miejsca.

W tej części Europy nie ma 
miejsca dla słabego państwa

Rozmowa z JAROSŁAWEM KACZYŃSKIM,  prezesem Prawa i Sprawiedliwości.

1. Uczestnicząc dwukrotnie w koalicji 
z SLD i dwukrotnie w koalicji z PO, 
PSL jest najdłużej współrządzącym 
Polską stronnictwem. Ponosi więc 
największą odpowiedzialność poli-
tyczną za ten okres.

2. Realizując swe sztandarowe hasło: 
„Blisko ludzkich spraw”, stało się cy-
niczną, bezideową partią władzy zaj-
mującą się głównie własnym intere-
sem.

3. Związani z PSL działacze są moto-
rem potężnej patologii. Rozdają sobie 
posady i nagrody, zatrudniają rodzi-
ny, kolegów i „klientów”, żerując łap-
czywie na państwowych i samorządo-
wych posadach i majątku.

4. PSL, a zwłaszcza Jarosław Kalinow-
ski (ówczesny wicepremier i minister 
rolnictwa) i Czesław Siekierski (jego 
zastępca), ponoszą osobistą odpowie-

dzialność za haniebną zgodę, w ne-
gocjacjach akcesyjnych z Unią Euro-
pejską, na 25% dopłat bezpośrednich 
dla polskich rolników, podczas gdy 
można było uzyskać co najmniej 
50%, czyli kilkadziesiąt miliardów 
euro więcej!

5. PSL zgodziło się ostatnio na budżet 
Unii Europejskiej, w którym nakła-
dy na rolnictwo są mniejsze o ponad  
6 miliardów euro aniżeli w poprzed-
niej siedmiolatce.

6. PSL zgodziło się na wszechstronne 
ograniczenie wydatków społecznych, 
modernizacyjnych i socjalnych kiero-
wanych na polską prowincję, w tym 
zasiłków, likwidację szkół, posterun-
ków policji, sądów, jednostek służby 
zdrowia, przedszkoli i żłobków.

7. PSL wyraziło polityczną zgodę (mi-
nister Władysław Kosiniak-Ka-

mysz) na wydłużenie wieku eme-
rytalnego o 2 lata dla mężczyzn  
i 7 lat dla kobiet, co jest decyzją 
niewybaczalną w związku z bra-
kiem racjonalnego uzasadnienia 
makroekonomicznego.

8. Demaskatorski portal WikiLeaks do-
niósł, że były wicepremier Waldemar 
Pawlak w poufnej rozmowie z am-
basadorem USA zapewnił, że GMO 
wprowadzi się w Polsce „drobnymi 
kroczkami”. Waldemar Pawlak pod-
pisał także wieloletni kontrakt na do-
stawy gazu z Rosji na najgorszych  
w Europie warunkach.

Bogdan Pęk
Senator RP

Jak PSL zdradziło 
Polskę i polską wieś

Nowe obciążeNia 
podatkowe wsi i rolnictwa

Trudno zrozumieć tak asekurancką, uległą i pasywną politykę rządu, którego zadaniem 
jest obrona interesów polskich, a nie francuskich, niemieckich czy belgijskich rolników.
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Do jakich celów została 
powołana Agencja 
Rozwoju i Moder-
nizacji Rolnictwa, 

mówi sama nazwa tej instytucji. PSL 
zdefiniował jednak na nowo misję 
ARiMR. Jeżeli, coś jest tam moder-
nizowane, to na pewno nie rolnictwo, 
lecz interesy krewnych, znajomych  
i samych urzędników Agencji oraz ich 
politycznych mocodawców. O spra-
wie zaczęło być głośno po wybuchu 
afery „taśmowej”, która ujawniła na-
ganne praktyki ludowców w państwo-
wych spółkach i agencjach. Kontro-
lę zarządzono, m.in. w ARiMR. Jej 
wyniki okazały się porażające. Spra-
wą zajęła się prokuratura oraz Cen-
tralne Biuro Antykorupcyjne. Do tre-
ści raportu pokontrolnego udało się 
dotrzeć mediom. Sprawę szczegóło-
wo opisała „Gazeta Polska” w artyku-
le, pod wszystko mówiącym tytułem 
„Polska Sitwa Ludowa”. Raport ujaw-
nił sieć powiązanych ze sobą osób, 
które nawzajem się awansują, rozdają 
sobie nagrody i publiczne pieniądze, 
zatrudniają według klucza towarzy-
skiego i żerują na posadach państwo-
wych. 

SAMI SWOI

„Potwierdziła się wysoka skala za-
trudnienia w Agencji członków ro-
dzin. Ujawniono przypadki nepoty-
zmu i kumoterstwa polegającego na 
faworyzowaniu krewnych i znajo-
mych przy zatrudnianiu, awansowa-
niu i nagradzaniu” - informuje ra-
port. 

Prawie 30 proc. członków kierow-
nictwa miało w ARiMR członka ro-
dziny lub bliską osobę. Na 3629 pra-
cowników centrali Agencji aż 1707 
nosiło powtarzające się nazwiska,  
a 206 mieszkało pod tymi samymi ad-
resami! Za przykład skandalicznego 
nepotyzmu może służyć podkarpac-
ki oddział ARiMR, gdzie zatrudnio-
no, m.in. męża siostry, brata żony  
i siostrę żony dyrektora. Podobnie 
było w Międzyrzecu Podlaskim, gdzie 
- jak podaje raport - „w stosunku do  
9 z 11 badanych osób stwierdzono, że 
podejmowane decyzje kadrowe wska-
zują na ich faworyzowanie”. 

RęKA RęKę MyJE

Pracownikom ARiMR zarzucono 
także popadanie w konflikt interesów. 
„Osoby kierujące ARiMR zajmowały 
kluczowe stanowiska w stowarzysze-
niach Białopodlaska Lokalna Grupa 

Problem nie pojawił się nagle. 
Zaniepokojeni sytuacją posło-
wie Komisji Rolnictwa zwra-

cali uwagę na realną groźbę przywle-
czenia choroby do naszego kraju przez 
dziki. Odpowiedzi ówczesnego ministra 
Kalemby i jego współpracowników były 
uspokajające: 

„JESTEŚMy SILNI, ZWARCI  
I GOTOWI, I NIC ZłEGO SIę NIE 
MOżE WyDARZyć”. NIESTETy, 
WyDARZyłO SIę! 

Także parlamentarzyści PiS, zauwa-
żając przepisy prawa unijnego, zobo-
wiązujące rząd polski do przygotowania 
tzw. planu awaryjnego postępowania 
na wypadek wystąpienia wirusa, doma-
gali się przygotowania mechanizmów, 
które uchronią rolników przed stra-
tami. Problem podnosiły także związ-
ki i organizacje rolnicze. Minister Rol-
nictwa zlekceważył te sygnały i takich 
działań nie podjęto, nawet po wstrzy-
maniu przez Rosję importu wieprzowi-
ny z Unii. Wyznaczono za to tak zwa-
ną strefę zapowietrzoną, czyli obszar  
w którym wstrzymano obrót wieprzo-
winą. Pas ochronny sięgał powiatów le-
żących nawet 300 kilometrów od miej-
sca, gdzie znaleziono zarażone dziki. 
Wielu producentów trzody chlewnej 
stanęło przed widmem bankructwa. 
Ceny w skupie spadły nawet o 50 proc. 
Upływały dramatyczne dla rolników 
dni i tygodnie, a ministerstwo, zamiast 
zająć się organizacją interwencyjne-
go skupu i wyciszeniem paniki wśród 
konsumentów, skupiło się na personal-
nych rozgrywkach w PSL. Na początku 
marca minister Kalemba ogłosił dymi-
sję. Wśród powodów tej decyzji wymie-
nił, m.in. „brak realizacji przez rząd 
ustaleń, dotyczących zwalczania skut-
ków Afrykańskiego Pomoru Świń”. Mó-
wiąc inaczej, wydaje się, że jacyś waż-
ni państwowi urzędnicy sabotowali 

decyzje Kalemby. Wkrótce okazało się, 
że byłemu ministrowi chodzi o Agen-
cję Rezerw Materiałowych, instytucję 
podległą Ministerstwu Gospodarki, kie-
rowanemu przez J. Piechocińskiego, 
szefa PSL. Agencja miała zająć się sku-
pem tuczników, ale tego nie zrobiła. 

CZyżBy PIECHOCIńSKI, 
BLOKUJąC KALEMBę, 
CHCIAł UDOWODNIć JEGO 
NIEUDOLNOŚć I UTOROWAć 
POWRóT NA MINISTERIALNy 
STOłEK MARKOWI 
SAWICKIEMU? 

Rolnicy od dobrych kilku tygo-
dni są mamieni przez mini-
strów z PSL, że pomoc 
lada dzień ruszy.  
A przecież dopie-
ro tydzień po wykry-
ciu ASF w Polsce,  
w obliczu licznych 
rolniczych protestów  
24 lutego br. mini-
ster rolnictwa wystąpił 
do UE o uruchomienie 
rekompensat i dopłat do 
prywatnego przechowywa-
nia. Ostatecznie 20 mar-
ca zostały one zarekomen-
dowane przez UE. Według rolników nie 
ma szansy na zrekompensowanie po-
niesionych strat, ponieważ dopłata bę-
dzie tylko do pierwszych 100 kg wagi 
tucznika, a przerośnięte sztuki mają już 
w tej chwili nawet po 150-180 kg. Nie 
ruszył też na dobre skup na powiększe-
nie stanu rezerw strategicznych, któ-
ry ma być realizowany przez Agencję 
Rezerw Materiałowych. Przedsiębiorcy 
nie chcą też przetwarzać mięsa na po-
trzeby zwiększania rezerw, bo obawia-
ją się utraty świadectw eksportowych. 
W efekcie rolnicy nie mają co zrobić  
z tucznikami. Rolnicy w zakażonych 
strefach muszą ponosić także kosz-

ty stosowania dodatkowych wymogów  
i środków ochronnych. 

TyCH KOSZTóW NIKT  
IM NIE ZWRóCI. 

Hodowcy skandalem określają zasto-
sowane restrykcje i tak szerokie strefy 
zakażone, pomimo iż choroba nie wy-
stąpiła w stadach świń, a jedynie u 2 dzi- 
ków, a od ponad miesiąca nie został 
wykryty żaden nowy przypadek ASF. 
Obecny minister rolnictwa zapowia-
da zmniejszenie strefy zakażonej, ale 
nie ma informacji, czy nowa decyzja 

zostanie zatwierdzona wcześniej niż  
30 kwietnia, kiedy traci moc obowiązu-
jąca decyzja wykonawcza KE. W grani-
cach obecnie obowiązującej strefy za-
każonej jest ok. 400 tys. tuczników,  
z czego pilnie należy sprzedać ponad 
40 tys. sztuk. Rząd zlekceważył ponad-
to zgłaszane wielokrotnie sygnały o ne-
gocjacjach państw „za plecami UE” 

odnośnie eksportu do państw Unii Cel-
nej. Zarzuty te potwierdziły się, bo sto-
sunkowo niedawno do Rosji wjecha-
ły transporty mięsa z Austrii i Danii. 
Jest to złamanie zasady solidarności  
w Unii Europejskiej, kosztem polskiego 
rolnictwa mającego zablokowany eks-
port do krajów Unii Celnej (ok. 80 tys. 
ton). Taka sytuacja w niedługim czasie 
doprowadzi do bankructwa wielu pol-
skich gospodarstw i dalszego spadku 
pogłowia.

 
PROBLEM ASF  
PRZERASTA RZąD. 

Potrzebne są zmia-
ny, nie tylko w kontek-
ście sytuacji na ryn-

ku trzody chlewnej. Ten 
rząd nie spełnia obietnic, 

nie realizuje m.in. Dezyde-
ratu przyjętego w sprawie ASF 

w marcu br. przez Komisję Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. W wielu wy-
padkach wycofuje się z instrumen-
tów wsparcia krajowego, także 

wprowadzonego przez PiS. Fak-
tem jest także, że w 2008r. ko-
alicja PO-PSL w ramach prze-
glądu Wspólnej Polityki Rolnej 
niepotrzebnie zgodziła się na 
likwidację interwencyjnego 

skupu żywca wieprzowego, co 
było zapisane w prawie unijnym po 

naszym wejściu do UE. Gdyby nie zmie-
niono tego prawa, to dzisiaj UE musiała-
by podjąć i sfinansować interwencję. Po-
trzebne są jednak kompleksowe zmiany, 
bo jeśli ten rząd znowu rolnikom „podło-
ży kolejną świnię”, polskie rolnictwo tego 
zwyczajnie nie wytrzyma.

Rolnicy musieli wyjść na ulice i zagrozić marszem na Warszawę, aby rząd zajął się problemem 
Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), który może być „gwoździem do trumny” polskiej produkcji 

trzody chlewnej. Nie można wykluczyć, że bierność rządu PO- PSL jest pokłosiem walki  
o przywództwo w PSL. Stanisława Kalembę zastąpił stary-nowy minister Marek Sawicki.

Polskie Stronnictwo Ludowe  nie zdążyło się jeszcze 
otrząsnąć po aferze „taśmowej” i skandalicznej sprzedaży  
spółki Elewarr, kiedy wybuchł kolejny skandal z udziałem 
PSL. Tym razem chodzi o nepotyzm i prywatę w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nagrody 
według klucza towarzyskiego, etaty dla swoich, medialny 
show ministra za pieniądze podatnika - oto obraz ARiMR 
pod rządami PSL. Sprawę bada prokuratura i CBA. 

Zaraza

Sławomir Zawiślak
Poseł na Sejm RP
Przewodniczący Lubelskiej 
Rady Regionalnej PiS

Jedyną szansą dla Polski jest zmiana tego rządu.JAROSŁAW 
KACZYŃSKI:
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W październiku 2011r. 
Krzysztof Jurgiel, mi-
nister rolnictwa w rzą-

dzie PiS, wytoczył powództwo  
o ochronę dóbr osobistych prze-
ciwko Jarosławowi Kalinowskie-
mu. Podstawą powództwa były 
wypowiedzi Jarosława Kalinow-
skiego dotyczące unijnej refor-
my rynku cukru w 2005r.

Pierwsza wypowiedź zawarta była  
w wywiadzie udzielonym dla I Progra-
mu Polskiego Radia, wyemitowanym 
15 lutego 2011r.: „Sprawa cukru - no 
to tutaj sami politycy PiS-u powinni 

się uderzyć w piersi, bo po raz kolejny 
przypominam, że jak negocjowana była 
reforma cukru, to minister Jurgiel nie 
chciał z panią Fischer Boel rozmawiać 
w ogóle na temat tej reformy”.

Druga wypowiedź zawarta była w wy-
wiadzie opublikowanym w „Gazecie Wy-
borczej” 18 sierpnia 2011r.: „Jurgiel za- 
miast walczyć o jak najwyższe rekompen-
saty, obraził się, powiedział, że honor mu 
nie pozwala na targi, wyszedł z sali i nie 
uczestniczył w dalszych negocjacjach”.

17 grudnia 2012r. doszło w powyż-
szej sprawie do zawarcia ugody sądowej 
między stronami.

Oto jej treść:

Ponad sześcioletni okres rządów koalicji PO-PSL upłynął na 
biernym podejściu do problematyki polskiej wsi i na braku za-
interesowania losem polskiego rolnictwa. Doszło do wielu za-

niedbań i celowych zaniechań. PO-PSL:

n Doprowadzili do zubożenia i wyludnienia polskiej wsi.
n Nie bronią ziemi, popierają jej wyprzedaż cudzoziemcom.
n Zawalili negocjacje funduszy z UE, wynegocjowali mniej, a kłamią, że więcej. 
n Zgodzili się pokornie na dyskryminacje polskich rolników w dopłatach bezpośred-

nich.
n Zamknęli trzy cukrownie w Łapach, Brześciu Kujawskim i Lublinie.
n Zmniejszyli o połowę nakłady budżetowe na rolnictwo.
n Doprowadzili do spadku pogłowia świń z 19 milionów szt. w 2007 roku do 11 milio-

nów szt. obecnie. Mamy mniej świń niż 8 razy mniejsza Dania!
n Doprowadzili do tego, że jesteśmy importerami wieprzowiny, a rolnicy nie mogą 

sprzedać trzody. 
n Doprowadzili do biedy, Polacy spożywają znacznie mniej mięsa, zmniejszył się po-

pyt krajowy.
n Zgodzili się na likwidację kwot mlecznych i cukrowych.
n Zlikwidowali wywalczone przez rząd PiS dopłaty do owoców miękkich.
n Zlikwidowali tysiące szkół wiejskich, posterunków policji, placówek pocztowych.
n Zlikwidowali 70 tysięcy małych sklepów w miasteczkach i na wsiach, bo popiera-

ją hipermarkety.
n Chcą wprowadzić podatek dochodowy dla rolników, co zniszczy wiele gospodarstw.
n Popierają fermy przemysłowe świń i drobiu, niszczą tradycyjne rolnictwo.
n Popierają wiatraki nad głowami ludzi, nie liczą się z protestami społecznymi.
n Dzielą posady publiczne na zasadzie sitwy, między swoich.

Adam Rogacki
Poseł na Sejm RP

Działania (BLGD) oraz Integracyjne 
Centrum Edukacji i Kultury w Mię-
dzyrzecu Podlaskim, którym ARiMR 
przekazywała pieniądze” - ujawnia 
raport. 

BLGD otrzymał od Agencji 1,4 mln 
zł. ARiMR faworyzował także Funda-
cję Programów Pomocy dla Rolnic-
twa FAPA, jako organizatora usług 
szkoleniowych. W latach 2009-2012 
Agencja przekazała na konto Funda-
cji ponad 21 mln zł. Decyzję o tym 
podejmował sam minister rolnictwa. 
Natomiast z centrali Agencji kiero-
wano zalecenia do oddziałów tere-
nowych, aby usługi szkoleniowe za-
mawiać w fundacji FAPA. Działo 
się tak nawet wtedy, gdy była moż-
liwość skorzystania ze szkoleń o 79 
proc. tańszych. Fundacja FAPA poja-
wia się także w kontekście akcji pro-
mocyjnej zleconej przez ARiMR, któ-

ra „przypadkowo” zbiegła się w czasie 
z kampanią wyborczą do Parlamentu  
w 2011 roku. W akcji wzięło udział 
12 pracowników ARiMR kandydują-
cych do Sejmu i Senatu. 

SAWICKI SHOW

Jednym z najpoważniejszych za-
rzutów jest przygotowanie i sfinan-
sowanie przez ARiMR emisji 81 spo-
tów telewizyjnych z udziałem Marka 
Sawickiego. „Parcie na szkło” stare-
go-nowego ministra rolnictwa kosz-
towało polskiego podatnika 1,8 mln 
zł. Teoretycznie, znane osoby wy-
stępujące w spotach - w tym mini-
ster Sawicki - miały promować pol-
ską żywność. Ale data ich emisji 
nie pozostawia złudzeń, że chodziło  
o kampanię wyborczą. Sawicki po-
kazywał się nie tylko w telewizji, ale 

także w poczytnych gazetach. Kon-
trola wykazała, że ARiMR zamó-
wił za 25 tys. zł, w dwutygodniku 
„Gala” wywiad sponsorowany z mi-
nistrem zatytułowany „Pamiętam  
o korzeniach”. Publikacja ukazała 
się 9 października, kiedy nabierała 
tempa kampania wyborcza.

Wszystkie te nieprawidłowości do-
tyczą tylko jednej z wielu agencji, 
kontrolowanych przez ludowców. Aż 
strach pomyśleć, czego dowiemy się  
o kulisach działalności tej partii, kie-
dy obecna koalicja straci władzę i na 
jaw wyjdzie cała prawda o PSL.

Jarosław Kalinowski wyraża ubolewanie z powodu wypowiedzi medial-
nych sugerujących, że Krzysztof Jurgiel odmówił negocjacji dotyczących 
reformy rynku cukru w 2005 roku lub je opuścił.

Opuszczenie sali przez Krzysztofa Jurgiela nie miało miejsca, uczestni-
czył on w rozmowach trójstronnych z panią Komisarz Fischer Boel i przed-
stawicielem prezydencji panią Margarett Beckett oraz w posiedzeniach 
plenarnych. Zamiarem Jarosława Kalinowskiego było jedynie poinformo-
wanie, że Krzysztof Jurgiel nie uczestniczył w nocnych negocjacjach z Ko-
misarz Fischer Boel w listopadzie 2005r. z powodu nie zaproszenia na nie 
polskiej delegacji, z uwagi na sztywne stanowisko niezezwalające na ela-
styczność negocjacyjną poza warunkami przyjętymi przez Rząd RP.

czarNa księga 
koalicji Po-PsL 

kaLiNowski kŁaMaŁ
i musiał przeprosić

Polskie Stronnictwo Ludowe  nie zdążyło się jeszcze 
otrząsnąć po aferze „taśmowej” i skandalicznej sprzedaży  
spółki Elewarr, kiedy wybuchł kolejny skandal z udziałem 
PSL. Tym razem chodzi o nepotyzm i prywatę w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nagrody 
według klucza towarzyskiego, etaty dla swoich, medialny 
show ministra za pieniądze podatnika - oto obraz ARiMR 
pod rządami PSL. Sprawę bada prokuratura i CBA. 

sitwa

Marek Suski
Poseł na Sejm RP

Jedyną szansą dla Polski jest zmiana tego rządu.
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Powstanie funduszu gwarancyjnego 
jest jedną z ważniejszych kwestii 
dla polskiej wsi. Minister Rolnic-

twa wpisuje ten problem, jako prioryteto-
wy, ale kończy się na zapisach, a konkret-
nych działań nie ma. 

Porównując ceny skupu płodów rolnych w Pol-
sce oraz w krajach „starej Unii”, naszemu rolni-
kowi płaci się najgorzej. Ma on nieporównywalnie 
niższe dopłaty do hektara. W tak trudnej sytuacji 
rolnik polski nie ma pewności, czy za płody rolne 
dostanie należną wypłatę. Brak gwarancji zapłaty 
jest zbrodnią na polskim rolnictwie.

Za patologiczną należy uznać sytuację, w któ-
rej przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spo-
żywczego, skupując produkty będące wytworem 

pracy gospodarstw rolnych, nie płacą rolnikom  
w określonym czasie. Często, w przypadku upa-
dłości, rolnicy są pozycjonowani w bardzo odle-
głych grupach wierzycieli i najczęściej nie starcza 
dla nich pieniędzy ze sprzedaży majątku upa-
dłych przedsiębiorstw.

Dobrym rozwiązaniem jest Fundusz Gwaran-
cyjny, finansowany z obowiązkowego ubezpie-
czenia, którym powinny zostać objęte wszystkie 
podmioty gospodarcze przeprowadzające skup 
płodów rolnych.

Zbigniew Babalski
Poseł na Sejm RP

Nie inaczej stało się z pro-
jektem ustawy o dodat-
kach do emerytur dla 

strażaków Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych. Strażacy-ochotni-
cy narażają swoje zdrowie i życie 
zupełnie za darmo, i powinni zo-
stać uhonorowani przynajmniej 
w ten sposób. Projekt powstał na 
prośbę samych członków OSP. 
Propozycją Prawa i Sprawie-
dliwości jest, aby każdy strażak 
ochotnik po 30 latach udoku-
mentowanej służby otrzymywał 
10% kwoty bazowej emerytury, 
jednak nie więcej niż 200 zł.

Kolejnym projektem zamrożo-
nym przez koalicyjny rząd PO-
-PSL jest projekt wprowadze-

nia diet dla sołtysów. Przemiany 
strukturalne polskiej wsi i nowe 
zadania związane z integracją 
polskiego rolnictwa z Unią Euro-
pejską, poszerzyły zakres zadań 
sołtysów. Tymczasem nadal pełnią 
oni swoje obowiązki społecznie. 
Społeczne uznanie nie zawsze 
jest jednak adekwatne do wysił-
ku i rozmiaru prac włożonych  
w zapewnianie prawidłowego funk-
cjonowania sołectwa. Ze wzglę-
du na szeroki zakres obowiązków 
nie sposób w dalszym ciągu opie-
rać funkcjonowania organu wła-
dzy jakim jest sołtys, wyłącznie na 
społecznej pasji. Praca sołtysów 
powinna być, chociaż częściowo, 
rekompensowana w formie finan-

sowej. Dobrą propozycją jest, aby 
sołtysi otrzymywali dietę w wyso-
kości od 100 do 250 złotych mie-
sięcznie. Jej wysokość powinna być 
zależna od liczby mieszkańców da-
nego sołectwa.

Bardzo dziwi fakt, że PSL bę-
dące statutowo partią mającą 
stawać w obronie polskiego rolni-
ka oraz wspierać rozwój polskiej 
wsi, bezkompromisowo utrąca 
wszelkie inicjatywy zmierzające 
do poprawy sytuacji na wsi.

Robert Telus
Poseł na Sejm RP

Żeby nam chleba 
nie zabrakło, 
potrzebna jest 
ziemia oraz 
rolnicy, którzy 
chcą i potrafią  
na niej pracować. 
Ziemi i rolników 
nam ubywa. 
Ziemię trzeba 
chronić, a rolników  
wspierać,  
w interesie całego 
społeczeństwa. 

Nie wolno dopuści, żeby pol-
ska ziemia, jeden z ostatnich 
skarbów, jaki jeszcze pozostaje  

w polskich rękach, stała się przedmiotem 
spekulacyjnego wykupu, przez pseudo-
-rolników, zagranicznych i krajowych. 

TAKI WyKUP JUż TRWA, 
SyGNALIZOWANE JEST 
NAByWANIE POLSKIEJ 
ZIEMI ROLNEJ PRZEZ 
ZAGRANICZNyCH NAByWCóW  
Z WyKORZySTANIEM 
FIKCyJNyCH POLSKICH 
NAByWCóW, TZW. SłUPóW.

Rząd PO-PSL pozostaje bierny wobec 
tego narastającego procederu. Od 1 maja 
2016 roku obywatele UE praktycznie bez 
ograniczeń będą mogli nabywać polską 
ziemię rolną, co grozi masowym wyku-
pem polskiej ziemi, zagrażającym podsta-
wom polskiej własności. 

Prawo i Sprawiedliwość już rok temu, 
w lutym 2013 roku, złożyło w Sejmie 
projekt ustawy, który ma uszczelnić ob-

rót ziemią w taki sposób, by mogli ją na-
bywać tylko i wyłącznie prawdziwi, pra-
cowici, polscy rolnicy. Projekt zmierza 
do tego, by nabywcami ziemi rolnej mo-
gli być tylko rolnicy indywidualni, którzy 
zmierzają do utworzenia bądź powięk-
szenia istniejących gospodarstw. Mają to 
być rolnicy aktywni, dla których praca 
na roli jest istotnym źródłem utrzyma-
nia. Przewidziany jest wymóg osobistej 
pracy w gospodarstwie. Te ograniczenia 
w nabywaniu ziemi rolnej stworzą natu-
ralne preferencje dla polskich rolników, 
bo tylko oni w większości wypadków 
będą w stanie wypełnić warunki naby-
cia ziemi. 

Należy podkreślić, że projekt stano-
wi realizację postulatów protestujących 
rolników, domagających się ułatwień  
w nabywaniu ziemi rolnej. Projekt zo-
stał „zamrożony” przez koalicję PO-PSL  
i dopiero w styczniu 2014 roku został 
skierowany do dalszych prac parla-
mentarnych, choć PO, PSL i SLD wy-
raźnie nie są zainteresowane szybkim 
uchwaleniem tej ustawy.

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚć, 
JEŚLI WyGRA WyBORy, 
NIEZWłOCZNIE WPROWADZI 
Tę USTAWę. POLSCy ROLNICy 
BęDą MOGLI łATWIEJ 
KUPOWAć ZIEMIę NA 
POWIęKSZANIE  
I WZMACNIANIE SWOICH 
GOSPODARSTW. 

W odniesieniu do państwowej zie-
mi rolnej, której jest około 2 miliony 
hektarów, w dyspozycji Agencji Nieru-
chomości Rolnych, zasadniczym spo-
sobem zagospodarowania tej ziemi 
powinna być trwała dzierżawa dla pol-
skich rolników. Nie należy tej ziemi 
chaotycznie wyprzedawać, pod doraź-

ne potrzeby budżetowe, w sytuacji nie 
dość silnego potencjału ekonomiczne-
go polskiej wsi.

W ciągu ostatnich 10 lat Polska straci-
ła około 2 miliony hektarów gruntów rol-
niczych, które wyłączone zostały z działal-
ności rolniczej i albo są nieużytkami, albo 
zostały przeznaczone pod inwestycje.

Koalicja PO-PSL, jedną ustawą odrol-
niła „hurtem” około miliona hektarów 
gruntów rolnych w granicach miast. Pra-
wo i Sprawiedliwość to zmieni. Inwesty-
cje nie mogą być lokowane na dobrych 
gruntach, bo nam zabraknie chleba. 

BROńMy ZIEMI,  
BO TO NASZ SKARB 
NARODOWy!

Niechlubną praktyką rządów PO-PSL stało się to, że dobre 
projekty ustaw zaproponowane przez posłów opozycji bardzo 
szybko lądują na spodzie głębokiej, sejmowej szuflady.

swoich pomysłów nie 
mają, nasze „zamrażają”

Mnożą się doniesienia medialne o tym, że nieuczciwi 
kontrahenci po raz kolejny nie wypłacili rolnikom należności 
za płody rolne. Należy zadać pytanie, dlaczego sytuacja ta 
powtarza się corocznie i tysiące polskich rolników zostaje 
oszukanych? Odpowiedź jest bardzo prosta: brak funduszu 
gwarancyjnego dla rolników. 

Bezkarne oszukiwanie rolników

Prawo i Sprawiedliwość wniosło ustawę, chroniącą polską 
ziemię przed wykupem przez cudzoziemców. 

Bronimy ziemi

Według rządowych prognoz do 2020r. z polskiej wsi  zniknie około 370 tys. gospodarstw

prof. Karol Karski 
Wiceminister 

Spraw Zagranicznych 
w rządzie 

Jarosława Kaczyńskiego

Janusz 
Wojciechowski
Poseł do Parlamentu 
Europejskiego, 
wiceprzewodniczący 
Komisji Rolnictwa
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Unia Europejska i polski rząd 
chcą przeznaczyć 60 mld zł 
na alternatywne środki pozy-

skiwania energii, w tym także elek-
trownie wiatrowe. Spora suma. 
Pytanie tylko, kto na tym zarobi? 
Większość z tej kwoty trafi do za-
graniczny firm, instalujących czę-
sto używane siłownie pochodzące 
z Europy Zachodniej.

Dodać także trzeba, że jak wiele pomy-
słów obecnego rządu, projekty te są do-
skonale opisane od strony propagando-
wej. Znacznie jednak gorzej wygląda to 
od tej najbardziej interesującej nas stro-
ny, praktycznej. Rząd, prócz skierowania 
zgodnie z dyrektywą UE pieniędzy na bu-
dowę wiatraków, nie zrobił nic. Nie za-
dbał o przeprowadzenie badań w zakre-
sie skutków i szkodliwości oddziaływania 
takich instalacji na osoby zamieszkujące 
w otoczeniu farm wiatrowych. Nie przed-
łożył żadnych ustaw, które regulowały-
by prawnie warunki budowy farm wiatro-
wych, w tym jednoznacznie określających 
minimalne odległości od budynków stale 
zamieszkiwanych przez ludzi.

Rząd PO - PSL przez 6 lat nie przygo-
tował projektu ustawy normującej ten za-
kres spraw. Dopiero niedawno, w Sejmie 
rozpoczęto prace nad projektem ustawy 
przedłożonym w lipcu 2012r przez po-
słów Prawa i Sprawiedliwości.

Inicjatorką zmian w przepisach jest 
Anna Zalewska, parlamentarzystka PiS - 

przewodnicząca Parlamentarnego Zespo-
łu do spraw energii wiatrowej bezpiecz-
nej dla ludzi i środowiska, która od ponad  
7 lat zajmuje się sprawami związanymi ze 
zbyt bliskim lokalizowaniem elektrowni 
wiatrowych od siedlisk ludzkich. 

Jako Klub domagamy się od rządu 
wprowadzenia jasnych przepisów pra-

wa budowlanego i przestrzennego doty-
czących lokalizacji farm wiatrakowych 
i samych wiatraków z generatorami.  
W szczególności określających odległości 
od zabudowań.

Osobom zaś, które rozważają przekaza-
nie swoich gruntów pod takie inwestycje 
pod rozwagę trzeba dać pytanie, czy aby 

na pewno zarobek jaki jest im oferowany 
zrównoważy straty, chociażby te wizualne 
i zdrowotne, jakie są nieodłącznym ele-
mentem inwestycji wiatrakowej?

Niedawno ktoś powiedział złośliwie, że 
„PiS walczy z wiatrakami”. To niepraw-
da. Otwarcie promujemy mikroinstalacje. 
To małe wiatraki, które mogliby budo-
wać zwykli rolnicy, a nie wielcy inwesto-
rzy. Musimy walczyć ze złym prawem  
i z ludźmi, którzy krzywdzą innych, po-
zwalając na nieprzemyślane stawianie 
dużych elektrowni. 

Nie walczymy z wiatrakami, ale z głu-
potą i korupcją, która za nimi się chowa.

9

Dane pochodzące z go-
spodarstw rolnych 
wskazują na zmniej-

szanie się dochodów w pol-
skim rolnictwie o 5 proc.  
w 2012r. z dalszą tendencją 
spadkową w 2013r. Mimo 
procesów dostosowawczych 
i wzrostu ilości produkcji 
(zwłaszcza zbóż, roślin ole-
istych i wysokobiałkowych, 
a także trzody chlewnej  
i mleka), gospodarstwa do-
mowe rolników nadal cha-
rakteryzują się jednym  
z najniższych poziomów 
dochodów ze wszystkich 
grup społecznych.

W szczególnie trudnej sytu-
acji znalazły się gospodarstwa 
małe, o rozdrobnionej struktu-
rze produkcji, w trudnych wa-
runkach uprawy. W tej grupie 
gospodarstw, mających rezer-
wy siły roboczej, alternatywnym 
źródłem dochodu stała się pro-
dukcja owoców miękkich, któ-
rej dodatkową zaletą jest to, że 
dostarcza dochodu rodzinie rol-
niczej w okresie letnim, kiedy 
nie ma innych wpływów z go-
spodarstwa. Wsparciem dla pro-
dukcji owoców miękkich były 
dopłaty uzupełniające (do ma-

lin i truskawek) ze środków UE 
wprowadzone przez Rząd Pra-
wa i Sprawiedliwości. Nieste-
ty, w pespektywie finansowej 
na lata 2014-2020 nie zabez-
pieczono środków unijnych na 
dopłaty do owoców miękkich 
- kończą się one w 2014r. UE 
pozostawiła jednak możliwość 
wsparcia dla produktów uzna-
nych za wrażliwe z budżetu kra-
jowego - do 15 proc. koperty.

Minister Rolnictwa pytany 
przez nas zapewniał, że owoce 
miękkie będą objęte płatnością 
z budżetu krajowego, ale decy-
zja nadal nie zapadła. Czy Rząd 
dotrzyma słowa? Czy nie wycofa 
się z obietnicy w imię „wyższych 
celów”? Mam przekonanie, że 
bez silnego głosu rolników - pro-
ducentów deklaracja może po-
zostać w sferze obietnic. Dlate-
go w wielu miejscach w Polsce 
(mazowieckie, lubelskie) rolni-
cy zbierają podpisy pod żąda-
niami kierowanymi do Ministra 
Rolnictwa o utrzymanie tych 
dopłat po 2014r. 

Gabriela 
Masłowska

Poseł na Sejm RP

Od 2016 roku 
Lasy Państwo-
we, mają co 
roku wpłacać 

do budżetu państwa kwotę 100-
150 mln zł rocznie (2 proc. rocz-
nych przychodów, a więc swoisty 
podatek obrotowy) i to niezależ-
nie od tego, czy ich wynik finan-
sowy w danym roku budżeto-
wym, będzie zyskiem czy stratą. 
W związku z tym, że w ostatnich 
pięciu latach Lasy osiągały dodat-
nią różnicę pomiędzy przychoda-
mi, a kosztami na poziomie oko-
ło 170 mln zł rocznie, oznacza to 
efektywną stawkę tego podatku  
w wysokości około 82 proc.

JESZCZE BARDZIEJ 
ABSURDALNy JEST 
ZAPIS, ZOBOWIąZUJąCy 
PRZEDSIęBIORSTWO LASy 
PAńSTWOWE DO WPłATy 
DO BUDżETU PAńSTWA 
W LATACH 2014-2015, 
ASTRONOMICZNEJ KWOTy 
1,6 MLD Zł .

Środki te w wysokości po 650 
mln zł rocznie w latach 2014-
2015, mają być przeznaczone na 
finansowanie budowy dróg lokal-
nych, realizowanych przez samo-
rządy gminne i powiatowe, a po 
150 milionów rocznie zostanie  
w budżecie państwa.

A więc w 2014r., roku kampa-
nii wyborczej, samorządy gminne 
i powiatowe (najprawdopodobniej 
tylko te, którymi kierują burmi-
strzowie, wójtowie i starostowie  
z Platformy i PSL-u), otrzymają od 
rządu prezent pochodzący ze swo-
istej „grabieży” zasobów finanso-
wych Lasów Państwowych. Mimo 

licznych głosów sprzeciwu jakie 
padały w tej zaledwie 24-godzinnej 
debacie na tym projektem, 

WIęKSZOŚć KOALICyJNA 
PLATFORMy I PSL-U 
ODRZUCIłA WSZySTKIE 
WNIOSKI SKłADANE PRZEZ 
OPOZyCJę, W TyM TAKżE 
TEN O WySłUCHANIE 
PUBLICZNE.

Przecież tak ważna ustawa do-
tycząca Lasów Państwowych, zaj-
mujących 1/4 powierzchni kraju 
i zatrudniających 25 tysięcy pra-
cowników, dotycząca w zasadzie 
wszystkich Polaków (bowiem każ-
dy z nas ma prawo do korzystania 
z lasów), tak naprawdę w ogóle 

nie podlegała konsultacjom spo-
łecznym.

A tak przy okazji, skoro rządząca 
koalicja tak ochoczo wprowadza po-
datek obrotowy od Lasów Państwo-
wych, to może łatwiej będzie jej za-
akceptować propozycję ustawową 
Prawa i Sprawiedliwości, wprowa-
dzającą 1 proc. podatku obrotowe-
go od wartości sprzedaży w sklepach 
wielkopowierzchniowych. Inaczej 
będą one powstawały dalej jak grzy-
by po deszczu, choć ponoć z ren-
townością tej działalności jest wy-
jątkowo blado (podatek dochodowy 
wpłacany przez wszystkie skle-
py wielkopowierzchniowe wynosi  
w ostatnich latach około 600 mln zł 
rocznie, podczas gdy obroty zbliżają 
się do 200 mld zł rocznie).

Rolnicy zbierają podpisy pod listami 
do Ministra Rolnictwa z żądaniem 
utrzymania po 2014 roku dopłat do 
owoców miękkich. 

Naciskamy, by rząd 
dotrzymał słowa

Nie walczymy z wiatrakami, lecz z głupotą i korupcją
Wojciech 

Skurkiewicz 
Senator RP

Dariusz 
Bąk
Poseł na Sejm RP

Koalicja PO-PSL  
ustanowiła 
rekord w tempie 
uchwalania ustaw. 
Nowelizacja 
ustawy o lasach, 
sięgająca głę-
boko do kieszeni 
przedsiębiorstwa 
Lasy Państwowe, 
została uchwalona 
w 24 godziny. 
Czyżby rząd szukał 
środków na kam-
panię wyborczą 
dla „swoich” wój-
tów i burmistrzów?

na leśną kasę

skok

W Polsce nie ma żadnych 
norm technicznych dla 
elektrowni wiatrowych.

Ponad połowa instalowanych 
w naszym kraju siłowni wiatrowych 
ma za sobą 20 lat pracy.

Anna Zalewska
Poseł na Sejm RP

Maria Zuba
Poseł na Sejm RP

Według rządowych prognoz do 2020r. z polskiej wsi  zniknie około 370 tys. gospodarstw
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W ostatnich latach uzależniliśmy 
produkcję mięsa i jajek w Pol-
sce od importu amerykańskiej 

soi. Polscy rolnicy wydają na ten cel 
rocznie ponad 4 mld złotych. W znacz-
nej mierze można by zmniejszyć uza-
leżnienie od soi, zastępując ją skarmia-
niem tzw. mączek mięsno-kostnych. 

Są one najwartościowszym źródłem białka. 
Zakaz ich stosowania spowodowany był wystą-
pieniem tzw. choroby „szalonych krów”, któ-
rej przyczyną był kanibalizm w żywieniu by-
dła. W paszach dla bydła podawano mączki 
wytworzone z ciał tej właśnie grupy zwierząt. 
Wprowadzenie zakazu, jako jednego ze sposo-
bów zwalczania choroby Creutzfeldta-Jakoba 
było uzasadnione. Jednak od wielu lat w Euro-
pie nie obserwuje się przypadków występowa-
nia tej choroby. Dlatego też należy przywrócić 
możliwość podawania w paszach mączek mię-
sno-kostnych, oczywiście w tzw. skarmianiu 
krzyżowym, czyli uniemożliwić zjadanie przez 
zwierzęta mączek pochodzących z własnego ga-
tunku. Rząd PO-PSL, zamiast walczyć w Eu-
ropie o to racjonalne rozwiązanie, pozwala na-
rzucać lobby sojowemu uzależnianie Polski od 
importu soi. Wszyscy wiedzą jak negatywnie dla 
klimatu światowego odbija się wzrost upraw soi 
w miejscu wycinanych lasów tropikalnych. Po-

nadto, rozwój uprawy soi modyfikowanej gene-
tycznie prowadzi do drastycznego zwiększenia 
stosowania herbicydu Roundup, zawierające-
go niebezpieczną dla zdrowia substancję aktyw-
ną, jaką jest glifosat. Powodem nie przyznawa-
nia zgody na przywrócenie mączek w paszach 
dla zwierząt jest twierdzenie urzędników unij-
nych o braku możliwości rozróżnienia mą-
czek pochodzących z różnych gatunków zwie-
rząt, co może utrudnić kontrolę nad krzyżowym 
ich skarmianiem. Warto przypomnieć, że pol-
scy naukowcy z Instytutu Zootechniki w Bali-
cach już dawno opracowali metodę oznaczania 
mączek z różnych gatunków zwierząt. Wyko-
rzystanie mączek mięsno-kostnych znacznie 
zmniejszyłoby koszty żywienia zwierząt. Ogra-
niczenie udziału w mieszankach paszowych 
coraz droższego białka sojowego zredukowało-
by koszty produkcji w Polsce, a co za tym idzie, 
poprawiłoby konkurencyjność produkcji mięsa 
drobiowego, wieprzowego oraz jaj konsumpcyj-
nych. Czy interes kilku koncernów światowych 
i różnych lobby w krajach UE jest ważniejszy 
niż interes polskich rolników i konsumentów? 

Przemysław Błaszczyk
Senator RP

P O L S K A  Z I E M I A
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Od września Unia Eu-
ropejska zakaże 
tradycyjnego wę-

dzenia wędlin. Dym z drzew 
liściastych zostanie zastą-
piony kąpielą w chemicznym 
ekstrakcie, co ma zapew-
nić właściwy smak, a wędli-
ny uwolnić od rakotwórczych 
substancji smolistych. 

Rozporządzenie unijne zmie-
nia dopuszczalne limity zawar-
tości węglowodorów aromatycz-
nych, czyli substancji smolistych 
w wyrobach wędliniarskich. 

Wprowadzenie nowych wymo-
gów może jednak doprowadzić do 
upadku kilkuset małych produ-
centów wędlin, co odbije się nie-
korzystnie na sytuacji polskiej wsi.

Paradoksalnie, nie będzie 
możliwa zmiana technologii 
wytwarzania produktów trady-
cyjnych i regionalnych, jak kieł-

basa lisiecka, bo są one produ-
kowane w oparciu o receptury, 
które były podstawą uzyskania 
unijnego certyfikatu. Co się za-
tem stanie, jeżeli badania zawar-
tości węglowodorów aromatycz-
nych wykażą je w ilości większej 
niż dopuszcza nowa, ostrzej-
sza norma? Znikną z unij- 
nego rynku.

Rozporządzenie zostało wyda-
ne w roku 2011. Dlaczego bada-
nia zawartości substancji smoli-
stych robi się dopiero teraz, na 
pół roku przed upływem trzylet-
niego terminu na jego wdrożenie? 
Gdzie był polski rząd, kiedy trwa-
ły konsultacje w sprawie treści 
tego rozporządzenia? Litwa i Ło-
twa umiały zadbać o wyłączenie 
spod nowo stanowionego przepi-
su produktów, na których im za-
leżało, m.in. ryb wędzonych. Czy  
i w tej sprawie rząd Tuska jak 
zwykle zaspał ? 

W Komisji Europejskiej sprawa-
mi nadzoru nad jakością żywności 
zajmuje się Komisarz ds. Zdrowia. 
W polskim rządzie natomiast - Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czy 
naprawdę było tak trudno powo-
łać międzyresortowy zespół złożony  
z wiceministrów zdrowia i rolnictwa 
dla prowadzenia negocjacji o do-
zwolonych przez unijne prawo spo-
sobach wędzenia? Czy nie dało się 
wcześniej ustalić zawartości benzo-
pirenu w produktach, które przebo-
jem weszły na unijny rynek, a teraz 
zostaną z niego wypchnięte? Czy 
nie można było wcześniej, w poro-
zumieniu z producentami, zadbać  
o stosowne wyłączenia z unijnych 
rygorów dla polskich wędlin i ryb?

Anna Paluch 
Poseł na Sejm RP

Kiełbasa lisiecka może zniknąć z rynku. Polski rząd nie 
obronił - jak inne kraje - swoich produktów przed unijnym 
zakazem tradycyjnego wędzenia.

rząd uWędził 
wędliniarzy i rolników

Tomasz Poręba
Poseł do Parlamentu 

Europejskiego

Co rząd robi dla przywrócenia mączek mięsno-kostnych?

Lobby sojowe rządzi

Mimo, że do pełnego wyrów-
nania dopłat nie doszło, to 
w marcu ubiegłego roku 
dzięki staraniom podejmo-

wanym, m.in. przez Janusza Wojcie-
chowskiego, Parlament Europejski przy-
jął stanowisko znacznie podwyższające 
ogólną sumę środków unijnych dla pol-
skich rolników. PE przyjął na lata 2014-
2020 kwotę 36,3 mld euro, czyli o pra-
wie 8 mld euro więcej niż w tym samym 
czasie uzyskał rząd Donalda Tuska. 

BEZ WąTPIENIA SUKCESEM 
ZAKOńCZyłA SIę BATALIA 
O ZMIANę PRZEPISóW 
DOTyCZąCyCH ROZWOJU BRANży 
WINIARSKIEJ W POLSCE. 

To efekt interwencji podjętej po pre-
zentacji podkarpackich win w PE. Wy-
stosowaliśmy wówczas, razem z podkar-
packimi winiarzami apel do Marszałka 
Sejmu RP o likwidację barier admini-
stracyjno-prawnych, które uniemoż-
liwiają rozwój winiarstwa w Polsce. 
W rezultacie udało się przeforsować  
w polskim parlamencie szereg korzyst-
nych dla winiarzy zmian, m.in. przyjęto, 
że rolnik produkujący wina do 100 hl/rok 
nie będzie musiał zmieniać swojego sta-
tutu i będzie mógł pozostać rolnikiem, za-
chowując ubezpieczenie w KRUS.

Ważnym osiągnięciem był także wy-
nik głosowania w sprawie GMO. Dzięki 
naszym staraniom Parlament Europej-
ski przyjął sprawozdanie, które umożli-
wia państwom członkowskim wprowa-
dzenie zakazu upraw roślin genetycznie 
modyfikowanych na swoim terytorium. 
W głosowaniu tym, posłowie PO i PSL 
byli mniej zdecydowani, głosując raz 
przeciw takiej możliwości, a innym ra-
zem popierając ją, co może odzwiercie-
dlać ambiwalentny stosunek tych partii 
do tego zagadnienia.

Od wielu lat interweniujemy w in-
stytucjach unijnych w sprawie wspar-
cia dla polskich plantatorów tytoniu. 
Niestety, kolejne błędy i zaniedbania ze 
strony polskiego rządu powodują, że do-
płaty omijają ten sektor polskiego rol-
nictwa. Tylko w ubiegłym roku udało 

nam się doprowadzić do przyjęcia, w ra-
mach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 
2014-2020 poprawki utrzymującej do-
płaty tytoniowe. Bierność ministra Ka-
lemby spowodowała, że tych korzyst-
nych zapisów nie udało się utrzymać na 
etapie negocjacji w Radzie UE. 

OD WIELU MIESIęCy 
PODEJMUJEMy ZARóWNO NA 
SZCZEBLU KRAJOWyM, JAK  
I UNIJNyM AKTyWNE DZIAłANIA 
W OBRONIE TRADyCyJNyCH 
METOD WęDZARNICZyCH. 

Razem z Januszem Wojciechowskim 
skierowaliśmy w tej sprawie interpelacje 
do Komisji Europejskiej. Spotkałem się 
także z unijnym komisarzem ds. zdro-
wia i ochrony konsumentów Tonio Bor-

giem, który zapewnił, że KE jest gotowa 
wysłać do Polski specjalny zespół tech-
niczny, który na miejscu zapozna się 
ze sprawą i wspólnie z polskim rządem  
i przedsiębiorcami podejmie próbę wyj-
ścia z tej sytuacji. Warunkiem wysłania 
takiego zespołu do naszego kraju jest 
dla Komisji Europejskiej inicjatywa ze 
strony polskiego rządu. Niestety, mimo 
licznych apeli wystosowanych do Donal-
da Tuska zarówno przez Jarosława Ka-
czyńskiego, jak również wspólnie, przez 
mnie i Komitet Obrony Wędlin Trady-
cyjnie Wędzonych przedstawiciele pol-
skich władz nie zdecydowali się na wy-
kazanie jakiejkolwiek aktywności w tej 
sprawie. Wciąż istnieje szansa, by po-
móc polskim producentom wędlin, ale 
czasu jest coraz mniej.

Nasze działania pokazują, że można 
skutecznie walczyć w Brukseli o intere-
sy polskiej wsi. Do osiągnięcia trwałych 
sukcesów potrzeba jednakże rzetelnej 
pracy europosłów i aktywności polskie-
go rządu. Mijająca kadencja dowiodła, 
że mieliśmy do czynienia, niestety, tylko 
z tym pierwszym.

Mijające pięć lat 
w Parlamencie 
Europejskim to 
przede wszystkim 
okres wytężonej 
pracy zorientowanej 
na walkę  
z dyskryminacją 
polskich rolników.  
Z inicjatywy 
posłów PiS grupa 
Europejskich 
Konserwatystów 
i Reformatorów, 
jako jedyna 
grupa polityczna 
w Parlamencie 
Europejskim 
zgłaszała poprawki 
prowadzące do 
pełnego wyrównania 
poziomu dopłat 
bezpośrednich w UE.

Walka o interesy polskiej wsi 
w Parlamencie Europejskim
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Polscy chłopi, tyle razy oszuka-
ni przez tzw. „partię chłopską” 
nie chcą dalej dawać się „robić 

w balona” przez urzędników z zieloną 
koniczynką. Widać wyraźnie, że pil-
nują oni swoich stołków, a nie intere-
sów wsi. PSL, w myśl zasady „tonący 
brzytwy się chwyta”, próbuje atako-
wać Prawo i Sprawiedliwość, któremu 
ufa coraz więcej mieszkańców wsi.

Jednak w swoim zacietrzewieniu PSL do-
puszcza się ordynarnych kłamstw. Na spotka-
niach z rolnikami, organizowanych przez róż-
ne środowiska zatroskane o przyszłość polskiej 
wsi, pojawiają się działacze PSL, którzy po-
sługują się „ściągami” przygotowanymi przez 
propagandystów tej partii. Mają zaatakować 
tzw. „trudnymi pytaniami”. Czynią to często 
nieudolnie, bo widocznie niezbyt dokładnie 
zrozumieli, co im w ściągach przygotowano. 

Chcę ułatwić im zrozumienie spraw, któ-
re mają ponoć zdemaskować intencje PiS. 
Może to pokaże, jak brzydko kłamie kierow-
nictwo „partii chłopskiej”. Oto kilka najczęst-
szych kłamstw PSL:

KłAMSTWO - „… Jarosław Kaczyński 
chciał zabrać pieniądze na dopłaty bezpośred-
nie i przeznaczyć je na armię europejską.” 

PRAWDA - W czasie negocjacji poprzed-
niego budżetu UE liberałowie w krajach sta-
rej Unii zaczęli się domagać likwidacji Wspól-
nej Polityki Rolnej lub przynajmniej jej części, 
tzn. dopłat bezpośrednich. Polska była temu 
jednoznacznie przeciwna, ponieważ w kra-
jach zachodniej Europy finansowe wsparcie 
rolnictwa trwało kilkadziesiąt lat, a my jeszcze 
z tej polityki nie skorzystaliśmy. Dlatego też 
rząd PiS zdecydowanie walczył o utrzymanie 
unijnej pomocy dla polskich rolników. Jednak 
od wielu lat, za nieautoryzowaną relacją jed-
nej z angielskojęzycznych gazet, powtarza-

ne jest kłamstwo o rzekomej wypowie-
dzi Premiera Kaczyńskiego. Nigdy nie 
było jakiejkolwiek sugestii o odbieraniu 
pieniędzy polskim rolnikom. 

KłAMSTWO - „… Minister Krzysztof Jur-
giel /PiS/ w czasie negocjacji reformy euro-
pejskiego rynku cukru nie chciał brać udziału  
w negocjacjach w późnych godzinach wieczor-
nych, przez co Polska poniosła wielkie straty.”

PRAWDA - Realizowana przez Unię Eu-
ropejską od 2005 roku tzw. reforma rynku 
cukru, polegająca na zamknięciu jednej 
trzeciej cukrowni, była dla Polski głęboko 
niekorzystna. Oparta była na przekonaniu, 
że droższy cukier buraczany łatwo będzie 
można zastąpić tańszym cukrem z trzciny cu-
krowej. Polska stanowczo nie godziła się 
na zniszczenie znacznej części naszego 
przemysłu cukrowniczego. Krzysztof Jur-
giel, który został ministrem rolnictwa z ramie-
nia Prawa i Sprawiedliwości, przedstawił na 
piśmie pani komisarz Mariann Fischer Boel 
oraz ministrowi rolnictwa Wielkiej Brytanii, 
sprawującej wtedy prezydencję w UE, jedno-
znaczne, dobrze uzasadnione stanowisko Pol-
ski. Nawet jeżeli przedstawiciele władz 
Unii oferowaliby Polsce jakieś ochła-
py za zamykanie cukrowni, to żaden 
przedstawiciel Polski nie miał prawa na 
nie się zgodzić. Jarosław Kalinowski, euro-
poseł PSL, musiał za swoje kłamstwa przepro-
sić Krzysztofa Jurgiela (o szczegółach ugody 
sądowej piszemy na str. 7).

KłAMSTWO - „… Prawo i Sprawiedli-
wość jest winne, że Sejm odrzucił możliwość 
prowadzenia w Polsce tzw. „uboju rytualnego”.

PRAWDA - Przepisy Unii Europejskiej 
dopuszczają, pod pewnymi względami, moż-
liwość zabijania zwierząt bez wcześniejsze-
go ogłuszenia. W Polsce jest to regulowane  
w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt. 
Zdaniem wielu ekspertów, a także byłego 

PSL-owskiego ministra rolnictwa Marka Sa-
wickiego, Polska powinna wprost stosować 
prawo unijne, bez konieczności zmieniania 
przepisów krajowych. Kiedy zwracałem kil-
kakrotnie uwagę byłemu ministrowi Stanisła-
wowi Kalembie, że zgłaszanie do Sejmu usta-
wy o uboju bez ogłuszenia może zakończyć 
się jej odrzuceniem, ze względu na nastroje 
panujące w społeczeństwie i wśród posłów, 
zlekceważył to. Stwierdził, że on, minister 
rolnictwa, nie chce brać tego problemu 
na własne sumienie i niech posłowie za-
decydują. Trzeba przypomnieć, że niezależ-
nie od opinii prezentowanych przez polskich 
rolników na temat uboju bez ogłuszenia, 
zdecydowana większość społeczeństwa 
(ok. 70%), jest takiemu ubojowi prze-
ciwna. Podobnie w Sejmie, wśród większości 
posłów panuje przekonanie o jego szczegól-
nym okrucieństwie. Organizacje rolnicze, 
zresztą wyjątkowo nieaktywne w obronie in-
teresów rolników, nie były w stanie rozwiać 
obaw społeczeństwa podsycanych przez agre-
sywną kampanię obrońców zwierząt. Głoso-
wanie nad tą ustawą wykazało też wielką 
słabość PSL w koalicji z PO. Projekt rządo-
wy nie został poparty przez 75 posłów 
PO, w tym przez marszałek Ewę Kopacz  
i to zaważyło, że ustawa „przepadła”. Żenu-
jące było również to, że głównym lobbystą  
w „przepchnięciu” tej ustawy był poseł 
Krzysztof Borkowski z PSL, właściciel 
zakładów mięsnych, żywotnie zaintere-
sowany ubojem rytualnym. Lobbowanie 
w własnej sprawie przez posła nie należy do 
standardów partii demokratycznej. 

Jan Krzysztof 
Ardanowski

Poseł na Sejm RP
wiceprzewodniczący Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi

żeby zachować tysią-
ce posad, PSL straszy 
polską wieś PiS-em. 

Instrukcja podsycania tych 
obaw jest prosta. Działacze 
PSL opowiadają w kraju, że 
jeśli wygra PiS, to Rosja nie 
kupi od nas... i dalej w za-
leżności od regionu. Jeśli  
w Grójeckiem lub Sando-
mierskiem - to jabłek, na 
Podlasiu - mleka, w Wielko-
polsce - wieprzowiny.

Wynika z tego, że Rosja nie 
potrzebuje polskich jabłek, 
mięsa i mleka. Kupuje je, pła-
cąc setki milionów dolarów, nie  
z potrzeb własnych konsumen-
tów, lecz z łaski i sentymentu do 
PSL-u. 

Ten mit się niestety zała-
mał, bo choć PSL nadal rządzi, 
to Rosja bez ceregieli zabloko-
wała import polskiej wieprzo-
winy. Wystarczyło, że na Li-
twie zdechła świnia i cały mit 
o rosyjskiej miłości do PSL legł  

w gruzy. Okazuje się, że Rosja  
w handlu kieruje się własnymi 
interesami, a nie tym, kto aku-
rat w Polsce rządzi. 

W polityce nie ma sentymen-
tów, a w handlu tym bardziej. 
Dlatego jeśli wygra PiS (a wygra 
na pewno), to na handel z Ro-
sją nie będzie to miało żadne-
go wpływu. Przepraszam - bę-
dzie to miało pozytywny wpływ, 
bo rząd Prawa i Sprawiedliwo-
ści już by dawno interweniował, 
przede wszystkim w Brukseli,  
o zniesienie rosyjskiego embar-
ga na wieprzowinę. 

Niech więc PSL schowa swoje 
strachy, że jak będzie rządził PiS, 
to Rosja nie kupi tego czy tamte-
go. Tych strachów na polskiej wsi 
nawet wróble się nie boją.

Grzegorz 
Wojciechowski

senator RP, 
wiceprzewodniczący 

Komisji Spraw 
Unii Europejskiej

Zgodnie z obecny-
mi przepisami, 
polscy rolnicy, je-

śli nie prowadzą firmy 
to nie mogą sprzeda-
wać, takich produktów 
jak: soki, cydr, oleje, 
masło, wino, dżemy, 
przeciery, mięso su-
rowe i jego przetwo-
ry, sery, mleko, kasze, 
mąki czy chleb domo-
wy. 

Za złamanie tego bezsensow-
nego prawa grożą wysokie kary. 
W większości krajów Unii Euro-
pejskiej sprzedaż takich produk-
tów jest legalna. Ograniczenia 
polskim rolnikom nie narzuciła 
więc Bruksela, lecz Warszawa. 
W polskim rządzie za sprawy 
wsi odpowiada Polskie Stronnic-
two Ludowe. Mamy więc dosko-
nały przykład jak PSL zamiast 
wspierać rolników, utrzymuje 
szkodliwe przepisy ograniczają-

ce możliwość dodatkowego za-
robku na ubogiej polskiej wsi. 
Właściciele małych gospodarstw 
nie mogą stać się konkurencyj-
ni dla wielkich producentów, 
choć produkują najwyższej ja-
kości zdrową żywność, na którą 
jest zapotrzebowanie zarówno 
na rynku krajowym, jak i euro-
pejskim. Polska wieś jest biedna,  
w szczególności w stosunku do 
bogatych rolników Unii Euro-
pejskiej. Sprzedaż bezpośred-

nia na niedużą skalę mogłaby 
podreperować budżety domo-
we wielu mieszkańców wsi i za-
bezpieczyć byt rolników, co roku 
nękanych przez różnego rodza-
ju klęski żywiołowe. Sprzedaż 
bezpośrednia takich produktów 
oraz ich wytwarzanie na małą 
skalę, wymaga zarejestrowania 
firmy i stworzenia zakładu prze-
twórstwa. Tymczasem potrzeb-
na jest regulacja prawna, która 
umożliwi rolnikom sprzedaż ich 

produktów bezpośrednio konsu-
mentom. Jednak PSL z mini-
strem Kalembą nie robi nic, aby 
zmienić ten stan rzeczy. Dziś je-
dyną alternatywą dla polskiej 
wsi jest Prawo i Sprawiedliwość. 
Tylko na nas mogą liczyć pol-

scy rolnicy, tylko PiS chce głębo-
kich zmian ułatwiających życie 
mieszkańcom wsi. Skrępowa-
nie niepotrzebnymi regulacjami 
i ograniczeniami, nie pozwalają-
cymi zarabiać polskim rolnikom, 
musi zostać zniesione.

Marek  
Matuszewski
Poseł na Sejm RP

To nie Bruksela, ale Warszawa blokuje sprzedaż bezpośrednią produktów rolnych. 
PSL, zamiast wspierać rolników, odbiera im możliwość dodatkowego zarobku.

Psl odbiera rolnikom możliwość zarobku

PSL traci popularność na wsi, boi się 
Prawa i Sprawiedliwości i straszy, 
że jeżeli PiS wygra wybory, to 
Rosja przestanie z nami handlować. 
Trudno o większą bzdurę.

PsL
boi się

i sTraszY

na złodziEju 
czaPka gorE, 
czyli kłamstwa Psl

Przemysław 
Błaszczyk

Senator RP
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Program „SILNE rolnictwo - ZDROWA żywność - NOWOCZESNA wieś” dostępny jest na stronie: www.pis.org.pl/dokumenty.php

PrograM roLNY 
Prawa i sprawiedliwości

silne rolnicTWo 
zdrowa ŻYWnoŚĆ 
nowoczesna WiEŚ

Podstawowy cel Pro-
gramu Rolnego Pra-
wa i Sprawiedliwości 

stanowi silne, gospodarczo 
i społecznie stabilne rolnic-
two, wytwarzające natural-
ną i zdrową żywność oraz 
nowoczesna wieś i obsza-
ry wiejskie zagospodarowa-
ne w sposób zrównoważo-
ny, stanowiące atrakcyjne 
miejsce zamieszkania, pra-
cy i rekreacji dużej części 
ludności kraju. 

Tak rozumiany rozwój obsza-
rów wiejskich i rolnictwa po-
winien doprowadzić do wyrów-
nania poziomu życia rodzin 
rolniczych i innych mieszkańców 
obszarów wiejskich w relacji do 
mieszkańców miast oraz do peł-
nego wykorzystania społecznego, 
środowiskowego i ekonomiczne-
go potencjału obszarów wiejskich 
oraz małych miast. 

Będziemy dążyć do zachowa-
nia jak największej liczby go-
spodarstw rodzinnych oraz 
zapewnienia im możliwości funk-
cjonowania w kraju i na jedno-
litym rynku Unii Europejskiej,  
a także uzyskania wyrównania 
dopłat bezpośrednich i sprawie-
dliwych dochodów. Podejmiemy 
działania na rzecz obrony polskiej 
ziemi przed wykupem i zachowa-
nia innych cennych zasobów na-
turalnych. Polska powinna być 
wolna od produkcji i obrotu ge-
netycznie modyfikowanych or-
ganizmów (GMO), co pozwoli 
na wykorzystanie naszej natural-
nej bioróżnorodności, jako szansy 
produkcji żywności wysokiej ja-
kości, naturalnej i ekologicznej, 
konkurencyjnej na rynkach euro-
pejskich i światowych.

Uważamy, że rozwój sektora 
rolno-spożywczego oraz utrzy-
manie żywotności gospodarczej 
i społecznej obszarów wiejskich 
należy uznać za jedno z podsta-
wowych zadań strategicznych 
Państwa. 

PiS nie zawiedzie Polski i rolni-
ków oraz mieszkańców obszarów 
wiejskich. 

KRZySZTOF 
JURGIEL

Przewodniczący 
Zespołu Rolnego PIS

Przewodniczący 
Sejmowej Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi,
twórca i koordynator 

programu rolnego PiS.

Program został uchwalony 15 lutego 2014r. - podczas Kongresu Programowego PiS

Polskiej wsi pilnie potrzebny jest 
narodowy program edukacji dla 
wsi i obszarów wiejskich. Pra-

wo i Sprawiedliwość w swoim Progra-
mie przyjętym na IV Kongresie przed-
stawia zadania, których podstawowym 
celem jest wyrównanie szans eduka-
cyjnych mieszkańców obszarów wiej-
skich oraz zwiększenie dostępności 
edukacji na różnych poziomach dla 
mieszkańców tych obszarów. W ra-
mach podstawowych zadań i działań 
w tym zakresie:
n wdrożymy Narodowy Program Edu-

kacji Młodzieży Wiejskiej, Narodo-
wy Program Budowy Przedszkoli 
oraz system ciągłego dokształcania 
mieszkańców obszarów wiejskich,  
a szczególnie stworzymy warunki do 
zdobycia wykształcenia średniego  
w systemie szkolnictwa dla dorosłych,

n rozwiniemy i zmodernizujemy infra-
strukturę placówek oświatowych na 
terenach wiejskich, ze szczególnym 
uwzględnieniem dostępności pra-
cowni komputerowych i Internetu,

n będziemy wspierać metodycznie i fi-
nansowo rozwój zawodowy nauczy-
cieli z terenów wiejskich, szczegól-
nie nauczycieli szkół rolniczych,  
w ramach Krajowego Centrum Edu-
kacji Rolniczej,

n utworzymy jednolity i efektywny 
program stypendialny dla młodzie-

ży szkół średnich i rolniczych z te-
renów wiejskich, a środki na ten cel 
wyodrębnimy w postaci specjalnego 
funduszu,

n wprowadzimy programy pomocy pe-
dagogiczno - psychologicznej dla 
dzieci i młodzieży w sytuacjach pa-
tologicznych i kryzysowych,

n wdrożymy techniki e-learningu oraz 
inne nowoczesne technik nauki  
i przekazu wiedzy w edukacji oraz 
doskonaleniu zawodowym rolników, 
a także upowszechnimy kształcenie 
na odległość,

n będziemy wspierać wszelkie inicja-
tywy i programy w zakresie kształ-
cenia ustawicznego skierowane do 
mieszkańców wsi i obszarów wiej-
skich, dla zwiększenia szans na 
zatrudnienie mieszkańców obsza-
rów wiejskich poza sektorem rol-
niczym,

n dofinansujemy naukę języków ob-
cych i podstaw informatyki w szko-
łach podstawowych na obszarach 
wiejskich,

n zapewnimy finansowanie szkół wiej-
skich, szczególnie w gminach, w któ-
rych nastąpił proces likwidacji  tych 
szkół i gdzie grozi proces wyklucze-
nia edukacyjnego społeczeństw wiej-
skich,

n opiekę przedszkolną obejmiemy sub-
wencją oświatową. 

Lata 2008-2014, to okres rzą-
dów Platformy Obywatelskiej 
i Polskiego Stronnictwa Lu-

dowego. W tym czasie planowo 
zadłużano naszą Ojczyznę na nie-
spotykaną skalę. Dług Polski prze-
kroczył 1 bilion złotych.

Stworzono także preferencyjne warun-
ki, aby i rolnicy mogli się zadłużać. Tylko 
jest jedno małe ale: jak się bierze kredyt, 
to trzeba go spłacić. Tylko, jak rolnik ma 
to zrobić, skoro działa na unijnym ryn-
ku regulowanym, na którym co chwila 
Komisja Europejska coś zmienia i zaka-
zuje. Co mają zrobić ludzie, którzy wzięli 
pożyczki na rozwój hodowli trzody chlew-
nej, jeśli obecnie mają ograniczone moż-
liwości jej sprzedaży?

Rząd PO-PSL w czasie swojej władzy 
nie doprowadził do zrównania polskich 
dopłat rolnych do poziomu unijnego. Jak 
ma konkurować polski rolnik z niemiec-
kim, jeśli Niemiec dostanie 500 euro 
dopłaty do hektara, a Polak 240 euro?  
W Niemczech tańsze są nawozy i pro-
dukty żywnościowe. Niemiecki rolnik do-
staje także dopłatę do wapnowania gleb.

Tymczasem rząd PO i PSL zmniejszył 
poziom dopłat na rok 2014, likwidując 
płatności uzupełniające do hektara w wy-
sokości 139,39 zł, co jest następnym cio-
sem dla portfeli polskich producentów 
rolnych. Rząd z każdym rokiem pogarsza 
warunki pracy polskich rolników.

Polskie Stronnictwo Ludowe chce ucho-
dzić za reprezentanta polskiej wsi i chociaż 
ma w nazwie słowo „ludowe”, to polskich 
rolników ma głęboko w „nosie”.

Na terenach wiejskich likwidowane 
są szkoły, placówki Poczty Polskiej i po-
sterunki policji. Nie ma żadnego planu 
rozwoju polskiej wsi. Na każdym kroku 
rządzi chaos, tymczasowość i dyktat za-
chodniej finansjery, która udzielała kre-
dytów. Skalę zadłużania bardzo dokładnie 
pokazuje przykład Województwa Mazo-
wieckiego, gdzie sprawująca władzę koali-
cja PO-PSL, pod kierownictwem człon-
ka władz krajowych PSL-u, marszałka 
Adama Struzika doprowadziła do wzro-
stu zadłużenia samorządu z 68 milionów 
złotych w roku 2006 (gdy współrządził 
PiS) do 1 miliarda 560 milionów złotych  
w 2013 roku. Na rok 2014 planują wzrost 
zadłużenia do kwoty 1 miliard 800 mi-
lionów złotych. Do tego należy doliczyć 
dług służby zdrowia w wysokości 700 mi-
lionów złotych i dług Kolei Mazowieckich  
w wysokości 400 milionów złotych. Daje 
to astronomiczną sumę 2 miliardy 900 
milionów złotych. Jest to prawdziwie 
„greckie zarządzanie finansami” i poka-
zuje, że koalicja PO-PSL kieruje się za-
sadą „po nas choćby potop”. Czas naj-
wyższy, aby dla zapewnienia bezpiecznej 
i dostatniej przyszłości naszej Ojczyzny, 
Rzeczpospolitej Polskiej, jak najszybciej 
przedstawiciele Platformy i PSL-u zostali 
odsunięci od sprawowania władzy.

wdrożymy Narodowy 
Program Edukacji 

Młodzieży wiejskiej

rząD Po - PsL 
NiszczY PoLskę 
i PoLską wieŚ.

Konkrety:
Ü Wyrównanie dopłat 

bezpośrednich z UE.
Ü Ziemia rolna tylko dla polskich 

gospodarstw rodzinnych.
Ü Naturalne metody produkcji, 

bez GMO, zdrowa żywność dla 
Polaków i na eksport.

Ü żadnych nowych podatków dla 
rolników.

Ü Ochrona rolników przed 
oszustami.

Ü Utrzymanie szkół wiejskich 
i komunikacji.

Ü Wiatraki minimum 3 kilometry 
od zabudowań.
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