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Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi powołał Radę 

Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników X kadencji na lata 
2017-2019.

Rada 
KRUS

Główny lekarz 
weterynarii

Pomoc 
„szkodowa”

Uniwersytety 
ludowe

Wyniki lepsze 
od zakładanych

Premier Beata Szydło powo-
łała na stanowisko główne-

go lekarza weterynarii Pawła 
Niemczuka.

Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa 

uruchomiła w ramach PROW 
2014-2020 pomoc dla rolni-
ków, którzy ponieśli straty spo-
wodowane klęskami żywioło-
wymi.

Rząd wzmacnia uniwersy-
tety ludowe. Koordynato-

rem działań w tym zakresie 
zostało Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego 
przy współpracy, m.in. Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wpływy Agencji Nierucho-
mości Rolnych, do 30 li-

stopada 2016r. wyniosły ponad 
1,8 mld zł, co oznacza realizację 
planu rocznego na poziomie 
116 proc.
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największy transfer społeczny w historii wsi
1,4 mln dzieci OBJĘTYcH PROGRAmem
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Z nakiem firmowym rządu 
Prawa i Sprawiedliwości 
stały się programy spo-
łeczne. W marcu 2015 

roku, na łamach naszej gazety 
alarmowaliśmy, że w skrajnym 
ubóstwie żyje 2,8 mln Polaków. Ob-
szary biedy pokrywały się z regio-
nami, gdzie dominują tereny wiej-
skie, a spora część mieszkańców 
utrzymuje się z rolnictwa. Koalicja 
PO-PSL lansowała tezę, że rolni-
kom - dzięki środkom unijnym - ży-
je się dobrze. To było propagando-
we kłamstwo skrojone na potrzeby 
wyborców z dużych miast. 

dopiero pod rządami 
PiS prawie całkiem  
zniknęło zjawisko 

skrajnego ubóstwa.

Nawet nieprzychylne nam media 
są bezradne wobec statystyk i mu-
szą przyznać, że program „Rodzi-
na 500+” wyciągnął z biedy setki 
tysięcy rodzin. Zlikwidowany został 
najbardziej poruszający w cywilizo-
wanym państwie problem ubóstwa 
wśród dzieci. Za czasów PO-PSL 
była to wstydliwie skrywana ka-
tastrofa społeczna. Prawo i Spra-
wiedliwość zmierzyło się i uporało  
z tym problemem, przywracając 
godność dzieciom i rodzinom. 

Aż 64 proc. dzieci 
mieszkających na 

obszarach wiejskich 
korzysta z programu 

„Rodzina 500+”.

Nie sprawdziły się przestro-
gi, a raczej nadzieje opozycji, że 
wzrost wydatków społecznych 
zrujnuje finanse państwa. Mimo 
„500+” i wielu innych progra-
mów socjalnych po pierwszym 
półroczu tego roku budżet pań-
stwa zanotował 6 mld zł nadwyż-
ki. Tak dobrze nie było od lat. 
Jak to możliwe? W odróżnieniu 
od swoich poprzedników, Prawo  
i Sprawiedliwość po prostu za-
częło pilnować pieniędzy obywa-
teli. Uszczelnienie podatków, ści-
ganie mafii gospodarczych, lep-
sze zarządzanie spółkami skarbu 
państwa - to tylko kilka z wielu 
„patentów” rządu PiS na sprawne 
zarządzanie państwem. 

dzięki wstrzymaniu 
sprzedaży ziemi rolnej, 
ukrócono złodziejskie 

praktyki na wsi.

Zwiększenie dochodów Polska 
zawdzięcza nie tylko skuteczno-
ści służb skarbowych, ale także 

wzrostowi gospodarczemu. Pra-
wo i Sprawiedliwość oparło roz-
wój kraju na innych założeniach,  
niż dyfuzyjno-polaryzacyjny model 
PO-PSL. My idziemy do przodu  
w równym tem-
pie, tak aby 
najsłabsi nie zo-
stawali w tyle. 
Dla nich liczył 
się rozwój du-
żych i bogatych 
miast, a wieś ja-
koś miała sobie 
radzić. To my 
mieliśmy rację. 
Dzięki rozsądnej polityce i wparciu 
państwa rolnictwo odzyskuje opła-
calność. Otworzyliśmy 30 nowych 

rynków dla naszych produktów 
rolno-spożywczych. Świat chce 
polskiej żywności. To ogromna 
szansa dla producentów rolnych. 
Przez lata największym problemem 

była ucieczka 
młodych ludzi 
ze wsi do mia-
sta. Porzucali 
ojcowiznę, bo 
nie widzieli 
dla siebie per-
spektyw. Ten 
trend powoli 
się zmienia. 
Życie na wsi  

i praca w rolnictwie nie jest już - jak 
za czasów PO-PSL - obciachem, ale 
szansą z której warto skorzystać. 

dzięki programom społecznym, rząd Prawa i Sprawiedliwości 
uporał się z najbardziej wstydliwym, skrywanym przez lata 
problemem skrajnego ubóstwa wśród dzieci na wsi. 

Przywróciliśmy godność wsi, 
a rolnictwu opłacalność

15 proc. 
wzrosły w 2017r. 

wydatki na rolnictwo, 
rozwój wsi i rynki 

rolne w stosunku do 
ubiegłego roku. 

Beata Mazurek, 
rzecznik Prawa i Sprawiedliwości

Mamy zbyt dużo pokory, aby 
już w półtora roku po objęciu 
władzy mówić, że pod rządami 
PiS żyje się w Polsce dobrze. 
Ale na pewno żyje się lepiej  
i sprawiedliwiej. 

dzieci 
BezPieczne
Zapewniliśmy ochronę ubez-
pieczeniową dla dzieci rolni-
ków. Obejmuje ona osoby do 
lat 16, których przynajmniej 
jedno z rodziców lub opieku-
nów prawnych podlega ubez-
pieczeniu społecznemu rolni-
ków w pełnym zakresie.



Trzeci 
bank

Konsumencki 
patriotyzm

Producenci 
mają głos

Nowoczesne 
technologie

Pod skrzydłami 
ministra

Unijna Rada 
Ministrów

Bank BPS S.A., został trze-
cim bankiem, który podpi-

sał z ARiMR aneks do umowy 
o współpracy umożliwiający 
uruchomienie nowej linii kre-
dytów preferencyjnych dla rol-
ników.

Od stycznia można ozna-
czać artykuły rolno- 

spożywcze informacją „Pro-
dukt polski”. Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi wydał roz-
porządzenie określające wzór 
znaku graficznego.

Weszła w życie ustawa  
o funduszu promocji pro-

duktów rolno-spożywczych. Re-
alizuje ona postulaty rolników. 
Zmieniono nie tylko zasady 
wydatkowania, ale także składy 
komisji kierujących funduszami.

Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa 

podpisała porozumienie o współ-
pracy ze światowym gigantem 
nowoczesnej branży informatycz-
nej - firmą Microsoft.

Z początkiem tego roku, Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Roz-

woju Wsi przejęło od samorzą-
du prowadzenie szkoły rolniczej 
w Żarnowcu, w województwie 
śląskim.

W Brukseli odbyło się posie-
dzenie Rady Ministrów 

Unii Europejskiej ds. Rolnictwa 
i Rybołówstwa. W obradach 
uczestniczył minister Krzysztof 
Jurgiel.

- Do półmetku kadencji zo-
stało jeszcze kilka miesię-
cy, ale pewnych podsumowań 
warto dokonać już teraz. Jak 
polska wieś zmienia się pod 
rządami PiS?

- Nawet opozycja i nieprzy-
chylne nam media nie są w sta-
nie ukryć ani zafałszować infor-
macji, że dzięki programowi „Ro-
dzina 500+” zniknęło w Polsce 
ubóstwo wśród dzieci, a problem 
ten dotyczył głównie obszarów 
wiejskich. To jedna z odpowiedzi 
na pytanie, jak wieś zmienia się 
pod rządami PiS. Nasi przeciwni-
cy mają usta pełne frazesów, ale 
kiedy rządzili nie zrobili nic, aby 
zniwelować różnice między mia-
stem a wsią. PiS obiecał w kam-
panii wyborczej zrównoważony 
rozwój i dotrzymujemy słowa.

- Na co jeszcze warto zwró-
cić uwagę w sferze społecz-
nej, poza programem „Rodzina 
500+”?

- Generalnie, chcemy przywró-
cić Polakom to, co odebrała im 
koalicja PO-PSL, czyli godność 
oraz wiarę w społeczną spra-
wiedliwość i skuteczność wła-
dzy. Dobre zmiany dedykujemy 
nie tylko rodzinom wielodziet-
nym, ale także ludziom starszym. 
Podnieśliśmy najniższe renty  
i emerytury do 1000 złotych. 
Wiem, że opozycyjni politycy 
twierdzą, że to za mało, ale akurat 
oni powinni milczeć w tej spra-
wie. Bierność i obojętność wobec 
problemów osób starszych by-
ła jednym z największych zanie-
dbań rządów PO-PSL. Podnieśli-
śmy minimalne świadczenia do 

takiego poziomu, ponieważ w tej 
chwili państwa na więcej nie stać. 
Kiedy ta ustawa wchodziła w ży-
cie, najniższa emerytura wynosiła 
882 zł. Dla osób o takich docho-
dach, dodatkowe 118 zł na pew-
no ma znaczenie. Transferujemy 
na wieś nie tylko pieniądze, ale 
odtwarzamy także infrastrukturę 
społeczną. W ostatnim czasie po-

wstało ponad 60 nowych punktów 
pocztowych w małych miejsco-
wościach. Na wieś wracają także 
komisariaty likwidowane przez 
rząd PO-PSL.

- Zmiany społeczne są ważne, 
ale nie jedyne, na które czekają 
rolnicy i mieszkańcy obszarów 
wiejskich.

- I takie zmiany się dzieją.  
W tym roku na wieś, łącznie ze 
środkami unijnymi, trafi około  
60 mld zł. Część tych pieniędzy 
nie zasili projektów społecznych, 
lecz wzmocni i unowocześni rol-
nictwo, które jest jednym z funda-
mentów „Strategii na rzecz Odpo-
wiedzialnego Rozwoju”, potocz-
nie nazywanej „planem Mora-
wieckiego”. To gigantyczna, wie-
lowymiarowa inwestycja w go-
spodarczy i społeczny rozwój na-
szego kraju. Wiele z jego założeń 
już jest realizowanych. Wzmac-

niamy energetykę opartą na wła-
snych surowcach, odbudowujemy 
przemysł stoczniowy, banki kapi-
tałowo wracają do Polski. W tym 
wielkim przedsięwzięciu, funda-
mentalna rola przypada rolnictwu 
i obszarom wiejskim. Zdrowa, do-
bra, jakościowa żywność powin-
na stać się jednym z kół zamacho-
wych gospodarki i promocyjną wi-

zytówką Polski. Na wielu rynkach 
rolnych jesteśmy wiodącym albo 
liczącym się graczem w Unii Eu-
ropejskiej. Coraz więcej państw 
na świecie interesuje się impor-
tem naszych produktów. Idziemy 
dobrą drogą, bo prowadzi ona do 
wzmocnienia siły, roli i rangi Pol-
ski w Europie oraz na świecie. 

- Przeciwnicy PiS przekonu-
ją, że wzmacniając pozycję Pol-
ski, osłabiamy Unię Europej-
ską.

- W obecnych, nie tylko konku-
rencyjnych, ale i konfrontacyjnych 
czasach, nie możemy sobie po-
zwolić na słabość. Zależność jest 
prosta. Osłabiając Polskę, wzmac-
niamy interesy innych krajów. War-
to się zastanowić, co zastąpiłoby 
w energetyce polski węgiel, gdy-
byśmy zamknęli nasze kopalnie. 
Kto przejąłby rynek lotniczy, gdy-
by upadł LOT, a trzeba pamiętać, 

że Donald Tusk dopuszczał taką 
możliwość, a aferzyści z Amber 
Gold planowali to zrobić. I wresz-
cie, jaki los czekałby polskie rol-
nictwo, gdybyśmy murem nie sta-
li w jego obronie. Warto przypo-
mnieć słowa Wincentego Witosa, 
który powiedział kiedyś: albo bę-
dziemy gospodarzami, albo nie-
wolnikami. My chcemy być w Pol-

sce gospodarzem. I jesteśmy go-
spodarzem. Obca nam jest men-
talność tych wszystkich, którzy po-
trafią się tylko kłaniać, choć to oni 
dziś najgłośniej przeciwko nam 
krzyczą.

- Wzmocnieniu polskiej go-
spodarki miało służyć wstrzy-
manie sprzedaży gruntów rol-
nych?

- Nie wymyśliliśmy tą ustawą 
niczego nowego. W większości 
krajów Unii Europejskiej prawo 
chroni ziemię przed spekulacyj-
nym obrotem. W niektórych pań-
stwach przepisy idą znacznie da-
lej i obostrzenia są większe.

- Skąd więc taki rwetes w Pol-
sce?

- W zasobach państwa znajduje 
się jeszcze 1,5 mln hektarów grun-
tów rolnych. Dzięki rządowi PiS, 
nikt już nie ukradnie, ani nie prze-

handluje tej ziemi. Dla niektórych 
środowisk jest to zapewne powód 
do frustracji. Do 2015 roku, w Pol-
sce kwitł spekulacyjny handel zie-
mią. Proceder przejmowania pań-
stwowych gruntów rolnych na tzw. 
„słupy”, czyli podstawione fir-
my lub osoby, szeroko opisywały 
media, ale ówczesne władze nie 
zrobiły z tym nic. Położyliśmy te-
mu kres, bo dobry gospodarz dba  
o ziemię. Dziś polska ziemia nie 
jest dla obcych, dla spekulantów, 
ale dla polskich rolników. 

- Jak długo potrwa reforma 
polskiej wsi i rolnictwa?

- Lekarze mawiają, że docho-
dzenie do pełnego zdrowia zaj-
muje tyle samo czasu, ile trwała 
choroba. Rolnictwo zaczęło cho-
rować już w 1989 roku. Transfor-
macja ustrojowa była epoko-
wym wydarzeniem w dziejach 
Polski, ale miała też swoje ofiary. 
Rolnictwo, puszczone na rynko-
wy żywioł zostało zrujnowane, 
a wieś zepchnięto na społecz-
ny margines. W latach 2005-2007 
pierwszy rząd PiS podjął próby 
ratowania rolnictwa, ale rządzi-
liśmy za krótko, aby reformy się 
udały. To, co naprawiliśmy i tak 
zepsuła koalicja PO-PSL. Dziś 
stoimy przed kolejną szansą  
i razem ją wykorzystamy. Skie-
rowaliśmy polską wieś na real-
ną ścieżkę rozwoju, ale potrze-
ba wielu zmian, aby życie osią-
gnęło tam poziom zbliżony do 
miasta. Nasz program dla pol-
skiej wsi jest dobrze zaplanowa-
ny i rozłożony na wiele lat. PiS 
go wypełni i dotrzyma złożone-
go słowa. 

Rozmowa z JAROSłAwem KAczYńSKim, 
prezesem Prawa i Sprawiedliwości

Jesteśmy dobrymi 
gospodarzami

Skierowaliśmy polską wieś na realną ścieżkę rozwoju, 
ale potrzeba wielu zmian, aby życie osiągnęło tam 

poziom zbliżony do miasta. Nasz program dla polskiej 
wsi jest dobrze zaplanowany i rozłożony na wiele lat.  

PiS go wypełni i dotrzyma złożonego słowa. 



Ruszył XV Ogólnokrajowy 
Konkurs „Bezpieczne Go-

spodarstwo Rolne” pod hono-
rowym patronatem Andrzeja 
Dudy, Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Pod patronatem 
Prezydenta RP

Zdrowa żywność 
dla dzieci 

Ruszyły kredyty 
klęskowe

„Złote Jabłka” 
dla najlepszych

Wsparcie 
pszczelarstwa

Przyjęto nowy program, 
promujący wśród dzie-

ci i młodzieży zdrową die-
tę, bogatą w owoce, warzy-
wa i mleko. Jego wartość 
wynosi ponad 440 mln zł  
rocznie.

Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa 

udostępniła współpracującym 
bankom limity środków na 
udzielanie kredytów klęsko-
wych w pierwszym kwartale 
2017 roku.

W Warszawie odbyła się 
uroczysta gala XXIII edy-

cji Ogólnopolskiego Konkursu 
„Rolnik - Farmer Roku”. Zwy-
cięzcy otrzymali statuetkę „Zło-
tego Jabłka”.

Agencja Rynku Rolnego roz-
poczęła trzyletni Krajowy 

Program Wsparcia Pszczelar-
stwa w Polsce. Jego beneficjen-
tami są producenci i stowarzy-
szenia związane z pszczelar-
stwem. 

luty
2017
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Wielki Polak i patriota, 
czołowy działacz 
ruchu ludowego, już 
w latach międzywo-

jennych namawiał do utworzenia 
narodowego paktu na rzecz wsi  
i rolnictwa. Niestety, ekipy rzą-
dzące Polską po 1989 roku zapo-
mniały o politycznym testamencie 
Wincentego Witosa. Rządy Prawa 
i Sprawiedliwości w latach 2005-
2007 trwały zbyt krótko, aby zmia-
nom na wsi i rolnictwie nadać trwa-
ły wymiar. Dopiero dziś przekuwa-
ne są w czyn słowa: nie ma zgody 
w narodzie, jeśli źle się traktuje 
mieszkańców wsi.

„Pakt dla obszarów wiejskich” 
nie ma precedensu w wolnej Pol-
sce. Obejmuje wszystkie sfery 
życia publicznego, w tym eduka-
cję, kulturę i przede wszystkim 
gospodarkę, jako element „Stra-
tegii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju”, nazywanej potocznie 
„Planem Morawieckiego”. Nad-
rzędny i strategiczny cel jest je-
den: ochrona i rozwój rodzinnych 
gospodarstw rolnych. 

Rząd przyjął Strategię  
w lutym tego roku. 

To najważniejszy dokument, 
określający tempo i kierunek roz-
woju Polski do 2030 roku. Ważną 
rolę pełnią w nim obszary wiejskie 
i rolnictwo. „Plan Morawieckiego” 
w sposób fundamentalny zmienia 
model rozwoju kraju. Rząd PO-PSL 
stawiał przede wszystkim na duże 
aglomeracje miejskie. Ten system 
nie sprawdził się w praktyce, po-
nieważ pogłębił jedynie dyspro-
porcje między bogatszymi i bied-
niejszymi regionami Polski. Rząd 
Prawa i Sprawiedliwości postawił 
na inne priorytety. „Strategia na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwo-
ju” stwarza warunki dla zwiększe-
nia dochodów Polaków przy jed-
noczesnym wzroście społecznej, 
ekonomicznej, środowiskowej i te-
rytorialnej spójności kraju. Wśród 
strategicznych dokumentów Planu 
znalazł się „Pakt dla rolnictwa”. 
Produkcja i eksport żywności 
uznano za jedno z kół zamacho-
wych narodowej gospodarki.

Na poziomie szczegółowym 
realizację SOR oparto na kon-
kretnych projektach. Jest ich 
blisko 200 i mają otwarty cha-
rakter.

l Innowacyjne przetwory owo-
cowo-warzywne.

l Polska wieprzowina.
l Polska wołowina.
l Polska jagnięcina i baranina.
l Ramowy Plan Działań dla Żywno-

ści i Rolnictwa Ekologicznego.
l Gospodarowanie gruntami rol-

nymi na rzecz zrównoważone-
go rozwoju.

l Spółdzielnie rolników.
l Nowoczesne ubezpieczenia 

rolnicze.

l Program wsparcia hodowli 
roślin.

l Intermodalny terminal towa-
rowy.

l Odtworzenie i wsparcie roz-
woju lokalnych rynków rol-
nych.

l Efektywny system doradztwa 
rolniczego.

l Platforma żywnościowa.
l Linia pożyczkowa i Fundusz 

Rozwoju Rolnictwa.
l Woda dla rolnictwa.

Nie ma wolnej Polski bez polskiej wsi, nie ma niepodległości bez ziemi, 
nie ma zgody w narodzie, jeśli źle się traktuje mieszkańców wsi.

Chcemy bogatej wsi

N iektórych błędów, popełnionych przez 
koalicję PO-PSL, nie da się odwrócić.  
W 2011 roku, kiedy toczyły się dyskusje na 

temat Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020, 
Polska zmarnowała swoją prezydencję w Unii Eu-
ropejskiej. Wśród priorytetów naszego przywódz-
twa, rząd Donalda Tuska wskazał na kilka uniwer-
salnych, a przez to rozmytych wizji. O rolnictwie  
i obszarach wiejskich nie wspomniano ani słowa, 

bo wtedy - podobnie jak dziś - koalicja PO-PSL bała 
się problemów i konkretów. Przywództwo w Gru-
pie Wyszehradzkiej nie ma takiego ciężaru gatun-
kowego, ale głos Polski, Węgier, Czech i Słowacji 
staje się na forum unijnym coraz donośniejszy, a co 
najważniejsze, przy niektórych projektach dołącza-
ją do nas kolejne kraje. Na zaproszenie do udziału  
w pracach zespołu „rolnego” odpowiedziała Bułga-
ria, Rumunia i Słowenia. Podpisano wiele ważnych 
dokumentów, które mają wpływ na kształtowanie 
polityki całej Unii Europejskiej. 

W programie polskiego przywództwa wpisano kil-
ka priorytetów rolnych: Wspólną Politykę Rolną, bez-
pieczeństwo żywności, skuteczne reagowanie na 
sytuacje kryzysowe na rynkach rolnych, wzmocnie-
nie pozycji producentów w łańcuchu żywności, pro-
mocję europejskich produktów rolno-spożywczych. 

Polska wprowadziła także temat obrotu nierucho-
mościami rolnymi. Sprawa ta, mimo iż nie została 
wpisana do oficjalnego programu prezydencji, była 
przedmiotem intensywnych prac i konsultacji, za-
równo na szczeblu ministerialnym, jak i eksperckim. 

W grupie siła
w czerwcu Polska zakończyła 
roczne przywództwo w Grupie 
wyszehradzkiej. wśród 
naszych priorytetów znalazło 
się wzmocnienie roli obszarów 
wiejskich i rolnictwa.

Dzięki SOR podniesie się poziom życia na 
obszarach wiejskich. Zakłada się, że relacja 
rocznych dochodów na wsi w stosunku do 
miasta wzrośnie z 69,5 proc. w 2015r.  

do 72 proc. w 2020r. i 75 proc. w 2030r.

Wybrane projekty dotyczące sektora rolno-spożywczego: 

Wincenty Witos



Rozmowy  
polsko-litewskie

Plan dla każdego 
województwa

Premia na  
założenie firmy

Cavaliada 
w Lublinie

Dzieci  
o bezpieczeństwie

Zdrowie jest 
najważniejsze

W Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi odbyło 

się spotkanie sekretarza stanu 
Jacka Boguckiego z wicemini-
strem rolnictwa Litwy Rolanda-
sem Taraškevičiusem.

Do końca przyszłego roku 
zostaną przygotowane 

wojewódzkie programy roz-
woju obszarów wiejskich - za-
powiedział minister Krzysztof 
Jurgiel.

Można otrzymać 100 tys. zł 
premii na rozpoczęcie po-

zarolniczej działalności gospo-
darczej na obszarach wiejskich. 
Nabór wniosków rozpoczęła 
ARiMR.

W Lublinie odbyła się jedna 
z największych i najważ-

niejszych imprez jeździeckich 
w Europie - Cavaliada Tour. Za-
wodom patronowała Agencja 
Nieruchomości Rolnych.

Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego ogło-

siła VII Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny dla Dzieci z cyklu 
„Bezpiecznie na wsi”. 

Instytut Medycyny Wsi w Lu-
blinie zrealizował pilotażo-

wy profilaktyczny program ba-
dań przesiewowych obejmują-
cy rolników i ich dorosłych do-
mowników. 

- Można spotkać się z opinią, że 
Prawo i Sprawiedliwość przywró-
ciło wieś Polsce. To trafne sformu-
łowanie?

- W moim głębokim przekonaniu 
tak. Mam też nadzieję, że podob-
nie myślą mieszkańcy polskiej wsi, 
która dziś znajduje się w najlepszej 
kondycji od wielu lat. Nie znaczy to 
oczywiście, że nie boryka się ona 
z problemami. Ale my te problemy 
widzimy i staramy się je rozwiązy-
wać. Działamy w myśl tego, co swe-
go czasu powiedział śp. Prezydent, 
Lech Kaczyński. Mówił, że „Nasze 
państwo nie może rezygnować  
z własnej, narodowej polityki wobec 
wsi i rolnictwa”. I mój rząd taką poli-
tykę prowadzi. Rolnictwo, przemysł 
przetwórczy oraz rozwój obszarów 
wiejskich zajmują strategiczną po-
zycję w „Planie na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju”.

Gdy powierzałam ministrowi 
Krzysztofowi Jurgielowi misję odbu-
dowy rolnictwa i polskiej wsi, ska-
la zaniedbań, którą zastaliśmy po 
rządach Platformy Obywatelskiej  
i Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
była ogromna. Nie chcę patrzeć do 
tyłu. Koncentruję się na przyszłości 
i pozytywnym myśleniu. Jednak nie 
możemy nie dostrzegać, że rządy 
koalicji PO-PSL rzeczywiście od-
wróciły się plecami do polskiej wsi. 
Pod rządami Prawa i Sprawiedliwo-
ści jest i będzie inaczej.

- To mocne słowa.
- Zdecydowanie, ale prawdziwe.  

PO wraz z, co może wydawać się 
dziwne biorąc pod uwagę, że PSL 
mieni się jako partia ludowa, po-
stawili na rozwój dużych miast.  
W swej arogancji tak wysoko zadar-
li głowy, że przestali widzieć wieś  
i rolnictwo. Nie postrzegali państwa, 
jako jednego organizmu. A przecież 
organizm tylko wtedy dobrze funk-

cjonuje, kiedy jego wszystkie czę-
ści są zdrowe. Dlatego jako Prawo 
i Sprawiedliwość postawiliśmy na 
zrównoważony rozwój. Dzięki temu 
sprawy polskiej wsi zaczynają iść  
w pozytywnym i oczekiwanym przez 
mieszkańców kierunku. Różnice  
w poziomie życia między miastem  
i wsią będą coraz mniejsze.

- Program „Rodzina 500+” jest 
największym transferem społecz-
nym w historii polskiej wsi. Kryty-
cy PiS alarmują, że „przerzucając” 
pieniądze na wieś, odbieracie je 
innym grupom społecznym i gałę-
ziom gospodarki.

- My po prostu przywracamy 
sprawiedliwość. Polska wieś trak-
towana była do tej pory jako obszar 
gorszej kategorii. Rządzący za nic 
mieli utrzymujące się tam ubóstwo. 
Cierpiały przede wszystkim dzieci 
i młodzież z rodzin wielodzietnych. 
W strefie trwałego ubóstwa żyło 
łącznie 58 proc. rodzin z czworgiem 
dzieci. Teraz, dzięki naszej nakiero-
wanej na solidaryzm społeczny po-
lityce, to się zmienia. Także dzięki 
programowi 500+, który traktujemy 
nie jako program pomocowy, ale in-
westycyjny. Chcemy bowiem inwe-
stować w polską rodzinę i chcemy 
inwestować w polską wieś. Nikomu 
nic nie zabieramy. A że największym 
beneficjentem programu rzeczywi-
ście okazuje się polska wieś, to tylko 
wypada się z tego cieszyć. Środki  
z tego tytułu otrzymuje 64 proc. dzie-
ci w gminach wiejskich, a w miejsko- 
wiejskich 60 procent. To oznacza, że 
do rodzin w gminach wiejskich trafi-
ło już ponad 9,6 mld zł, a w gminach 
miejsko-wiejskich ponad 6,7 mld zł. 

Prawo i Sprawiedliwość jest gwa-
rantem, że ten dobry i potrzebny 
program będzie realizowany. Są na 
to pieniądze. Pod rządami PO-PSL 
zawsze ich brakowało. Pytam dla-

czego? Jak to możliwe, że po obję-
ciu władzy przez PiS spółki skarbu 
państwa nagle zaczęły przynosić 
zyski, choć za czasów PO-PSL no-
towały ogromne straty? Dziś budżet 
jest stabilny. Wystarczyło uszczelnić 
system podatkowy, odebrać pienią-
dze mafiom VAT-owskim, aferzy-
stom i organizacjom przestępczym 
oszukującym dotychczas państwo  
i obywateli; wystarczyło nie kraść...

Jako Premier pragnę wyraźnie 
zakomunikować. Z programu 500+ 
nie zrezygnujemy. Nie mamy jednak 
pewności, co o tym myśli opozycja, 
bo ich wypowiedzi na temat 500+ są 
mówiąc oględnie niejasne. 

- Porozmawiajmy o sprawach 
międzynarodowych. W czerwcu 
skończyło się roczne przywódz-
two Polski w Grupie Wyszehradz-
kiej. Często spotykała się pani 
ze swoimi kolegami, premierami 
Czech, Węgier i Słowacji. Rolnic-
two było częstym tematem wa-
szych rozmów?

- O rolnictwie rozmawialiśmy za-
wsze konstruktywnie i co najważ-
niejsze w zgodnym tonie. Z powo-
dzeniem szukaliśmy też sojuszni-
ków. Podczas spotkania na początku 
czerwca do grona ministrów rolnic-
twa państw Grupy Wyszehradzkiej 
dołączyli szefowie resortów z Ru-
munii, Bułgarii i Słowenii. Podpisa-
no wtedy bardzo ważną deklarację  
w sprawie przyszłego kształtu Wspól-
nej Polityki Rolnej po 2020 roku.

- Biorąc pod uwagę bagaż pro-
blemów trapiących Unię Euro-
pejską - Brexit, kryzys migracyj-
ny, groźbę dwóch prędkości UE, 
Wspólna Polityka Rolna może za-
kończyć się porażką.

- Porażka Wspólnej Polityki Rol-
nej oznaczałaby porażkę całej 
Unii Europejskiej. Dlatego czasem 

z niepokojem patrzymy na to, co 
dzieje się w Brukseli. Europejskie 
elity zajmują się wydumanymi pro-
blemami. Zamiast przeciwdziałać 
trawiącym Wspólnotę problemom, 
jak choćby kryzys imigracyjny, wolą 
chować głowę w piasek. Zajmują się 
praworządnością w Polsce czy na 
Węgrzech, która przecież nie jest 
zagrożona. 

Wspólna Polityka Rolna to jedna  
z najważniejszych spraw dla przy-
szłości UE. Dlatego nie tylko ocze-
kujemy większego zaangażowania 
Brukseli, ale sami aktywnie włącza-
my się w prace. Polska jest jednym 
z pierwszych państw członkowskich, 
które przedstawiło oficjalne stanowi-
sko rządowe w sprawie przyszłości 
WPR. Priorytetowo traktujemy zapew-
nienie opłacalności produkcji rolnej  
i zagwarantowanie równych warun-
ków konkurencji na unijnym rynku. 

- Tylko tyle i aż tyle.
- Jeśli chcemy utrzymać konku-

rencyjność unijnego, a więc także 
polskiego, rolnictwa na światowym 
rynku zdecydowanie mocniej po-
winniśmy stymulować wzrost konku-
rencyjności sektora rolnego. Można 
to osiągnąć tylko poprzez inwesty-
cje, wdrażanie nowych technologii 
oraz wzmacnianie pozycji w Unii, 
także polskich producentów i prze-
twórców. Nie możemy też bać się 
bezpośrednich inwestycji na rynku, 
bo tylko tak można przeciwdziałać 
i zapobiegać sytuacjom kryzyso-
wym. Musimy zapobiegać kryzysom 
na poszczególnych rynkach, a nie 
tylko zapewniać producentom do-
raźną pomoc po kryzysie. Ale aby 
skutecznie prowadzić taką politykę, 
rolnictwo wszystkich krajów Wspól-
noty musi byc traktowane tak samo. 
Dopłaty do rolnictwa muszą być ta-
kie same niezależnie od kraju i jego 
pozycji w UE.

- Nie obawia się Pani, że część 
wprowadzanych przez PiS reform 
może nie trafić na podatny grunt 
na wsi?

- Z pokorą podchodzę do swej 
pracy, dlatego taka obawa zawsze 
istnieje. Program, który realizuje-
my, nie jest jednak oderwany od 
rzeczywistości. Nie jest wymysłem 
teoretyków, którzy siedzą za biur-
kiem i na wsi nigdy nie byli. Wręcz 
przeciwnie. Jest efektem szerokich 
konsultacji i wsłuchiwania się w głos 
zwykłych Polaków. Jest zgodny z ich 
oczekiwaniami, a my jako rządzący 
musimy się kierować tym, czego 
oczekują od nas wyborcy. Tak rozu-
miemy politykę. Jako odpowiedzial-
ną służbę. 

Ufam, że nasze reformy zostaną 
pozytywnie ocenione przez miesz-
kańców wsi. Podjęliśmy decyzję  
o wstrzymaniu sprzedaży państwo-
wej ziemi. Ustabilizowaliśmy sytu-
ację na rynku wieprzowiny i mleka. 
Od stycznia obowiązuje ustawa, 
która umożliwia rolnikom prowa-
dzenie sprzedaży bezpośredniej 
żywności. Dzięki niej rolnik może 
sprzedawać wszystko to, co wypro-
dukuje w gospodarstwie. Włącznie 
z żywnością przetworzoną. Poczta 
Polska uruchomiła już 60 nowych 
placówek pocztowych na terenach 
wiejskich. W 2016r. wzrósł dochód 
rolników. Dlatego, średnio o 11 proc.  
środków więcej mogą wydać na bie-
żące potrzeby. Według GUS w 2016 
roku w rodzinach rolników zmie-
niła się też struktura wydatków -  
o 30 proc. wzrosły środki przeznacza-
ne na edukację, o 14 proc. na zdrowie,  
o 11 proc. na odzież i obuwie. O po-
nad 90 proc. została zredukowana 
bieda w polskiej rodzinie.

Te wzrosty cieszą, ale rząd Pra-
wa i Sprawiedliwości nie zamierza 
na tym poprzestać. Walczymy dla 
polskich rolników o nowe rynki 
zbytu. Przez 1,5 roku, dzięki na-
szym działaniom, kolejne polskie 
produkty rolne wysyłamy do ponad 
30 nowych krajów. To między inny-
mi Japonia, Indonezja, Salwador, 
Kostaryka, Ukraina, Maroko, Bośnia  
i Hercegowina, Egipt, Macedonia, 
Chiny, Turcja, Czarnogóra, Indie, 
Kazachstan, Wybrzeże Kości Sło-
niowej, RPA, Brazylia, Kuba, USA, 
Arabia Saudyjska, Algieria, Moł-
dawia czy Chile. Wartość ekspor-
tu artykułów rolno-spożywczych 
wzrosła w 2016r. do prawie 24,2 mld 
euro, a saldo w obrotach artykułami 
rolno-spożywczymi było dodatnie 
i osiągnęło poziom ponad 7,1 mld 
euro. Powtórzę - sprawy polskiej 
wsi powoli zaczynają zmierzać  
w dobrym i oczekiwanym przez 
społeczeństwo kierunku.

Rozmowa z premier BeATą SzYdłO

Sprawy polskiej wsi 
idą w dobrym,

oczekiwanym przez 
ludzi kierunku.



Na zaproszenie ministra 
rolnictwa, przemysłu 

rolno-spożywczego i leśnictwa 
Francji, w Paryżu gościł podse-
kretarz stanu Ryszard Zarudzki.

O rolnictwie 
w Paryżu

Zobacz 
za pół ceny

O bezpieczeństwie 
żywności

Zdobią zgodnie 
z zaleceniami

Duszpasterstwo 
rolnicze

Ruszyła akcja „Polska zobacz 
więcej - weekend za pół 

ceny”. To doskonała forma pro-
mocji agroturystyki i turystyki 
wiejskiej. 

Kwestie bezpieczeństwa żyw-
ności były tematem roz-

mów szefów rządów państw 
Grupy Wyszehradzkiej. W roz-
mowach wziął udział również 
minister Krzysztof Jurgiel,

Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi zarekomendował 

do dobrowolnego stosowa-
nia „zalecenia jakościowe dla 
ozdobnego materiału szkółkar-
skiego”.

Na zaproszenie ks. Bisku-
pa Edwarda Białogłow-

skiego, krajowego duszpaste-
rza rolników, odbyło się spotka-
nie duszpasterzy rolników ze 
wszystkich diecezji w Polsce.

marzec
2017

Kalendarium

wypłacono z tytułu dopłat 
bezpośrednich za 2016r.
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Opozycja przez cały okres 
wypłat zapowiadała, że 
Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnic-

twa nie da sobie rady z tą operacją. 
Rolników straszono pustym portfe-
lem, a całą Polskę sankcjami, po-
nieważ za poślizg w płatnościach 
Komisja Europejska może nakładać 
wysokie kary finansowe. 

marzenia 
opozycji 
wzięły w łeb. 

Kampania 2016 roku zakończy-
ła się 30 czerwca. Aby uniknąć 
unijnych restrykcji, do tego cza-
su pieniądze powinno otrzymać 

przynajmniej 95 proc. rolników. 
Tymczasem ARiMR wypłaci-
ła aż 99,5% środków puli, czyli  
14,533 mld zł. Do rolników trafiła 
rekordowa ilość pieniędzy. Jest 
to o 323 mln złotych więcej, niż  
w roku ubiegłym, a biorąc pod 
uwagę ostatnie siedem lat, naj-
wyższa kwota wypłacona z tytułu 
dopłat bezpośrednich. Można się 

domyślać, na jakiej podstawie 
opozycja spodziewała się załama-
nia systemu wypłat. Odchodząc, 
ekipa PO-PSL podrzuciła rządowi 
PiS przysłowiowego „gorącego 
kartofla”. Nie zadziałał system 
informatyczny ARiMR i musiano 
wstrzymać wypłaty zaliczek na 
dopłaty bezpośrednie. Według 
oficjalnej wersji, nie dotrzymała 

umów firma zajmująca się infor-
matyką. Można zapytać, co robili 
działacze PSL nadzorujący wów-
czas zewnętrznych wykonawców? 

Rząd PiS 
wybrnął z tej 
sytuacji. 

Nie dość, że zaliczki zostały wy-
płacone na czas, to dzięki interwen-
cji ministra rolnictwa, środki na nie 
przeznaczone wzrosły o 1,4 mld zł. 

W tym roku, minister Krzysztof 
Jurgiel zrobił kolejny krok, aby 
realizacja dopłat bezpośrednich 
przebiegała sprawnie i wygodnie 
dla rolników. Wydłużono o mie-
siąc, do 31 maja, termin składania 
wniosków.

14,533 mld zł

A by uniknąć błędów popełnionych przez 
koalicję PO-PSL, Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa otworzy-

ła w Lublinie Wydział Tworzenia Oprogramo-
wania Departamentu Informatyki. To specjalna 
jednostka, w której pracuje kilkudziesięciu in-
formatyków i programistów. WTO ma przejąć 

główne systemy informatyczne Agencji. Pozwo-
li to na ustabilizowanie dopłat bezpośrednich, 
tak by rolnicy otrzymywali je zawsze w tym 
samym czasie. ARiMR uruchomiła specjalne 
punkty informacyjne w każdym Oddziale Regio-
nalnym i Biurze Powiatowym. Mają one ułatwić 
beneficjentom dostęp do informacji o wsparciu, 

jakiego udziela Agencja. Nowy wydział Depar-
tamentu Informatyki ARiMR powstał w Lublinie 
ze względu na to, że są tam dobre uczelnie  
i wykwalifikowane kadry, ale także, aby spełnić 
założenia zrównoważonego rozwoju kraju.

Dzięki uruchomieniu WTO, państwo zaosz-
czędzi ponad 30 mln zł. 

Nowoczesny system informatyczny

Kampania dopłat bezpośrednich za 2016 rok zakończyła się sukcesem. 
Pieniądze wypłacono na czas i nigdy nie groziły nam unijne kary,  
czym straszyła rolników opozycja. minister rolnictwa o miesiąc wydłużył 
składanie wniosków o dopłaty na 2017 rok.

Płatności 
bezpośrednie

Kwoty zrealizowane  
do 30 czerwca

Procent 
wykorzystania

2010 12,553 mld zł 96,66%

2011 14,122 mld zł 96,97%

2012 13,696 mld zł 95,75%

2013 14,071 mld zł 95,33%

2014 14,149 mld zł 98,29%

2015 14,211 mld zł 97,39%

2016 14,533 mld zł 99,49%

Pieniądze
wypłacono 
na czas



Dotacje na 
zmianę profilu

Rozmowy  
polsko-egipskie

Rozmowy  
polsko-algierskie

Pszczelarz 
Roku

Lekcje 
zdrowia

Pełnomocnik 
KOWR

W Ministerstwie Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi został 

przygotowywany projekt roz-
porządzenia w sprawie pomo-
cy finansowej na restrukturyza-
cję małych gospodarstw.

Minister Krzysztof Jurgiel 
gościł Tarka Kabila, mini-

stra przemysłu i handlu Egiptu. 
To jeden z głównych odbior-
ców polskich produktów rolno- 
spożywczych w Afryce.

Minister Krzysztof Jurgiel 
spotkał się z Abdesselam 

Chelghoum, ministrem rolnic-
twa, rozwoju wsi i rybołówstwa 
Algierii. Rozmowy dotyczyły 
współpracy handlowej.

W Ministerstwie Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi 

ogłoszono wyniki rywaliza-
cji o tytuł „Pszczelarza Roku”. 
Wygrali Agnieszka i Paweł 
Kamińscy z Bogdańca w wo-
jewództwie lubuskim.

We wszystkich Oddzia-
łach Terenowych 

Agencji Rynku Rolnego zor-
ganizowano „Lekcje zdrowia” 
mające na celu propagowa-
nie zdrowego odżywiania. 

Minister Krzysztof Jurgiel 
powołał sekretarza sta-

nu Zbigniewa Babalskiego na 
stanowisko pełnomocnika do 
spraw utworzenia Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

- Opłaca się pracować w rol-
nictwie?

- Praca w rolnictwie to bardzo 
ciężki kawałek chleba. Ten trud 
musi być wynagrodzony. Nasi po-
przednicy obniżyli prestiż rolnic-
twa utrwalając w reszcie społe-
czeństwa fałszywy obraz, że wieś 
żyje tylko z pieniędzy unijnych. 
Rząd Prawa i Sprawiedliwości 
przywraca rolnictwu godność nie 
tylko w wymiarze wizerunkowym, 
ale przede wszystkim material-
nym. Oczywiście, ośmioletnich za-
niedbań nie da się odrobić w pół-
tora roku. Krok po kroku tworzymy 
zręby pod nowoczesne, dochodo-
we polskie rolnictwo, w którego 
centrum uwagi znajdują się gospo-
darstwa rodzinne. Uregulowaliśmy 
rynki, dzięki czemu podstawowa 
działalność gospodarcza jest na 
wsi opłacalna. Zwiększyliśmy  
o 60 mln zł kwotę na zwrot części 
podatku akcyzowego zawartego  
w cenie paliwa. O 30 mln zł wzro-
sła rezerwa na melioracje w rolnic-
twie. Dopłaciliśmy 120 mln zł do 
unijnych programów związanych 
z kryzysem na rynkach rolnych, 
głównie mleka i trzody chlewnej. 
Zapewniliśmy sfinansowanie do-
płat do ubezpieczeń obowiązko-
wych w rolnictwie. Z każdym ro-
kiem ta kwota rośnie, a w 2020 roku 
osiągnie 1,6 mld zł. 

- Jednym z ważniejszych punk-
tów w programie rolnym PiS by-
ło wzmocnienie pozycji rolnika 
w łańcuchu żywnościowym.

- Wywiązujemy się z tej obietnicy. 
To jeden z podstawowych warun-
ków zwiększenia dochodowości  
w rolnictwie. Nawet Komisja Eu-
ropejska w specjalnym raporcie 
stwierdziła, że pod rządami PO-PSL 
Polska należała do nielicznej gru-
py krajów, które nie robiły nic, aby 
wzmocnić pozycję rolnika w łańcu-
chu żywnościowym. Sytuacja zmie-
niła się po objęciu władzy przez 

Prawo i Sprawiedliwość. Przygo-
towaliśmy pakiet pięciu ustaw o: 
sprzedaży detalicznej żywności 
przez rolników, przeciwdziałaniu 
nieuczciwemu wykorzystywaniu 
przewagi kontraktowej w obrocie 
produktami rolnymi i spożywczymi, 
spółdzielniach rolników, jakości 
artykułów rolno-spożywczych, fun-
duszach promocji. Te rozwiązania 
prawne pozwolą rolnikom uporać 
się z problemami, wobec których 
byli od lat bezradni. Regulacje 
dotyczą wszystkich uczestników 
łańcucha dostaw, producentów rol-
nych, przetwórców i handlu. 

- Mieszkańcy obszarów wiej-
skich czekają nie tylko na pie-
niądze.

- Oczekują także szacunku i god-
nego życia. Większość społecz-
nych problemów, z jakim boryka 
się Polska, kumuluje się na obsza-
rach wiejskich. Do ich rozwiązania 
potrzeba nie tylko pieniędzy, ale 
także poczucia społecznej soli-
darności. Mieszkańcy obszarów 
wiejskich są największym benefi-
cjentem sztandarowych projektów 
rządu PiS, jak „Rodzina 500 plus”, 

obniżenie wieku emerytalnego, 
podniesienie najniższych świad-
czeń emerytalno-rentowych. Nie-
które programy przygotowaliśmy 
z myślą tylko o mieszkańcach 
wsi. Zapewniliśmy, m.in. ochronę 
ubezpieczeniową dla dzieci rol-
ników. Odtwarzamy z mozołem 
całą infrastrukturę społeczną, któ-
rą „zwinęła” koalicja PO-PSL. Na 
wieś wracają urzędy pocztowe, 
biblioteki, komisariaty. 

- Za rządów Prawa i Sprawie-
dliwości pojawiło się pojęcie 
„rolniczej dyplomacji”.

- My wiemy, że nasza żywność 
jest bezpieczna, wysokiej jakości 
i relatywnie tania. Teraz musi się 
o tym dowiedzieć cały świat, aby 

produkty rolno-spożywcze stały 
się eksportową marką Polski. Takie 
oczekiwania wobec branży rolni-
czej są stawiane w „Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwo-
ju”. W półtora roku naszych rządów 
otworzyliśmy dla polskich produk-
tów prawie 30 nowych rynków. 
Chętnie przywoływany w mediach 
sukces polskich jabłek w Chinach 
nie jest jedynym przykładem nowe-

go otwarcia, jeżeli chodzi o eksport 
żywności. Nie ma miesiąca, a cza-
sami tygodnia, aby ktoś ze ścisłego 
kierownictwa mojego resortu nie 
spotkał się z zagranicznymi poli-
tykami i dyplomatami, aby omówić 
warunki nawiązania albo pogłębie-
nia współpracy handlowej.

- W kampanii wyborczej obie-
caliście także reformę agencji 
podległych ministerstwu. 

- I słowa dotrzymaliśmy. Rząd 
PO-PSL też to obiecywał przy okazji 
każdej kampanii wyborczej, ale koń-
czyło się na słowach. Od września, 
na bazie Agencji Rynku Rolnego  
i Agencji Nieruchomości Rolnych 
powstanie Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa. Chcemy usprawnić 

administrację rolną i zmniejszyć 
koszty jej utrzymania. 

- Wszyscy ministrowie rządu 
PiS są krytykowani przez opo-
zycję, ale Panu „dostaje” się 
szczególnie za wstrzymanie 
sprzedaży ziemi rolnej skarbu 
państwa.

- Im silniejsze są te ataki, tym 
bardziej utwierdzam się w przeko-
naniu, że ta ustawa była potrzebna. 
Polityczno-medialny opór dowodzi 
jedynie, jak wielkie interesy mu-
sieliśmy naruszyć broniąc polskiej 
ziemi przed spekulantami i oszu-
stami. Dla mnie najważniejsze nie 
są reakcje mediów i opozycji, ale 
samych rolników. Ten temat za-
wsze pojawia się podczas moich 
spotkań w terenie. Ludzie pytają 
o różne szczegółowe rozwiązania, 
ale nie spotkałem się z głosami 
protestu przeciwko samej ustawie. 

- Przejmuje Pan od samorzą-
dów kolejne szkoły rolnicze. To 
duży wydatek w budżecie pań-
stwa i ministerstwa.

- Przejmujemy nie tylko szkoły. 
Podnosimy z zapaści doradztwo 
rolnicze, przywracamy prestiż i po-
zycję instytutom naukowym pracu-
jącym na rzecz rolnictwa. Nie trak-
tuję tego w kategorii wydatków, ale 
inwestycji. To kolejny krok w reali-
zacji naszego podstawowego celu,  
a chcemy, aby polska wieś w ni-
czym nie ustępowała miastu. 

- Dziękuję za rozmowę. 

Nasi poprzednicy obniżyli prestiż rolnictwa utrwalając 
w reszcie społeczeństwa fałszywy obraz, że wieś żyje 

tylko z pieniędzy unijnych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości 
przywraca rolnictwu godność nie tylko w wymiarze 
wizerunkowym, ale przede wszystkim materialnym. 

 Rozmowa z KRzYSzTOfem JuRGielem, 
ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pieniądze dla 
rolnictwa



Jacek Bogucki, sekretarz sta-
nu w resorcie rolnictwa, spo-

tkał się z grupą dziennikarzy re-
prezentujących najważniejsze 
stacje telewizyjne i dzienniki 
Republiki Serbii.

Goście 
z Serbii

Wyższe 
świadczenia

Konferencja 
w Weronie

Polski głos  
w sprawie WPR

Wielkanocna 
promocja

W wyniku waloryzacji świad-
czeń emerytalno-rento-

wych w KRUS wzrosły wszystkie 
emerytury i renty rolnicze przy-
znane do 28 lutego 2017r.

Minister Krzysztof Jurgiel 
uczestniczył w konferen-

cji „Sześćdziesiąt lat Europy, 
sześćdziesiąt lat Wspólnej Po-
lityki Rolnej. Europejskie rol-
nictwo - od korzeni do przy-
szłości”.

Odbyły się publiczne kon-
sultacje Komisji Euro-

pejskiej na temat przyszłości 
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). 
Propozycje można było przeka-
zać bezpośrednio do KE.

W okresie przygotowań do 
Świąt Wielkanocnych ru-

szyła, opracowana przez wszyst-
kie fundusze promocji, ogólno-
polska kampania „Polska sma-
kuje każdego dnia”.
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Oczywiście, najważ-
niejszym kierunkiem 
eksportu dla naszych 
produktów jest Unia 

Europejska. Jeżeli jednak chce-
my rozwijać branżę rolno-spo-
żywczą, musimy szerzej patrzeć 
w świat. I tak się dzieje pod 
rządami Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Koalicji PO-PSL nie udało 
się zbudować rozpoznawalnej 
marki polskiej żywności, ale my 
nadrabiamy te zaniedbania. Po-
jęcie rolnej dyplomacji nabrało 
właściwego sensu i znaczenia. 
Dzięki zabiegom politycznym  
i skutecznej promocji, świat do-
wiaduje się, że jesteśmy lide-
rem w produkcji zdrowej i jako-
ściowej żywności. 

Obecnie, na międzynarodo-
wy handel negatywny wpływ 
mają, m.in. rosyjskie embargo  
i epidemie zwierzęcych chorób, 
jak ASF czy ptasia grypa. Mimo 
tych ograniczeń eksport pol-
skiej żywności, praktycznie we 
wszystkich segmentach rynku, 
przeżywa nienotowane od lat 
wzrosty. Najbardziej spektaku-
larnym sukcesem jest nawiąza-
nie partnerskich relacji z China-
mi. To największy i najbardziej 
wymagający rynek na świecie. 
Kto chce się liczyć w świato-
wym handlu, musi być w Peki-
nie i Szanghaju. Polska tam jest.  

minister nie 
posłodził

Do zaskakującej sytuacji do-
szło na rynku cukru. Ostatnie se-
zony są dla tej branży wyjątkowo 
dobre. Zwiększa się produkcja. 
Większych powodów do narze-
kań nie mają plantatorzy buraków. 
Generalnie, sytuacja w branży 
jest dobra, choć trochę niepewna, 
ze względu na październikowe 
zniesienie kwot. Ten spokój do-
syć nieoczekiwanie zburzył Phil 
Hogan. Unijny komisarz do spraw 

rolnictwa postanowił ściągnąć na 
unijny rynek dodatkowy cukier po 
obniżonych stawkach celnych. 
Natychmiast zareagowała Polska. 
Akcję dyplomatyczną rozpoczął 
minister Krzysztof Jurgiel. Zaape-
lował o wycofanie się z tej decy-
zji. W liście do Brukseli podkre-
ślił, że podstawowym źródłem za-
opatrzenia rynku wewnętrznego 
w cukier powinna być produkcja 
z buraków uprawianych w UE, po-
nieważ w wielu krajach unijnych 
jest ona strategicznym działem  
o dużym znaczeniu nie tylko go-
spodarczym, ale także środowi-

skowym i społecznym. Akcja oka-
zała się skuteczna. Hogan wyco-
fał się z tej decyzji. 

Ochroniliśmy 
zboże

Dzięki polskim staraniom na 
forum Unii Europejskiej oraz 
Grupy Wyszehradzkiej, udało się 
powstrzymać dodatkowy bezcło-
wy kontyngent zboża z Ukrainy. 
Przyzwolenie na to dała Komisja 
Europejska. Polska uznała jed-
nak, że dodatkowe zboże, tańsze 
i niepewnej jakości, negatywnie 

Walczymy o nowe rynki, ale troszczymy się też o „stary”, czyli Unię Europejską
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Pod rządami Prawa i Sprawiedliwości rośnie eksport polskich 
produktów rolno-spożywczych. dobrze działa rolna dyplomacja. 

Przed naszą żywnością otwierają się kolejne rynki.

Made in Poland? OK!

1. Algieria
2. Arabia Saudyjska
3. Białoruś
4. Chiny
5. Egipt
6. Indie
7. Iran
8. Japonia
9. Kanada
10. Kazachstan
11. Korea Płd.
12. Kuba
13. Malezja
14. Maroko
15. Meksyk
16. Republika Południowej Afryki
17. Singapur
18. Stany Zjednoczone
19. Tajwan
20. Wietnam
21. Zjednoczone Emiraty Arabskie



Mięsne 
święta

Odpoczywaj 
na wsi

Szkoła 
pleców

Przygotowani na 
klęski żywiołowe

„Słodkie” 
porozumienie

Wyjątkowa  
wiedza finalistów

O kondycji i znaczeniu bran-
ży mięsnej w Polsce dys-

kutowano w Warszawie pod-
czas spotkania zorganizowane-
go przez organizacje branżowe 
hodowców i przetwórców.

Warszawa, Poznań, Wro-
cław, Łódź, Gdańsk, Opo-

le oraz Szczecin - to miasta,  
w których resort rolnictwa pro-
mował turystyczną ofertę pol-
skiej wsi.

W Centrum Rehabilitacji Rol-
ników KRUS w Jedlcu od-

była się międzynarodowa kon-
ferencja podsumowująca pilo-
tażowy program terapeutyczny 
„Szkoła pleców”.

Odbyło się pierwsze posie-
dzenie Grupy Zadanio-

wej do spraw monitoringu nie-
korzystnych zjawisk atmosfe-
rycznych powodujących straty  
i szkody w rolnictwie.

W obecności Krzysztofa  
Jurgiela, ministra Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi, zostało 
podpisane Ogólnopolskie Poro-
zumienie Branżowe w sektorze 
cukru.

W Szkole Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego od-

był się finał IX Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy o Ergonomii 
i Bezpieczeństwie Pracy w Rol-
nictwie.

25,5 mld euRO 
 prognozowana wartość eksportu w 2017 roku. 

5 PROc. wiĘceJ niż w ubiegłym roku.

Optymistyczne 
wyniki polskiego 
handlu 
zagranicznego

Obroty rosną
W pierwszym kwartale tego roku wartość eks-

portu towarów rolno-spożywczych wyniosła 
6,3 mld euro i była o 11 proc. wyższa, 

niż w analogicznym okresie 2016r. Import ukształtował 
się na poziomie 4,6 mld euro, czyli o 13 proc. wię-
cej, niż przed rokiem. Dodatnie saldo wymiany zwięk-
szyło się o 5 proc., do poziomu 1,7 mld euro.

Wzrostowy trend utrzymał się w przypadku 
mięsa czerwonego, którego wyeksportowano 
 331 tys. ton, czyli o 9,1 proc. więcej, niż przed 
rokiem. To samo dotyczy mięsa drobiowego. Eks-
port wyniósł 253 tys. ton - wzrost o 10 proc. 
Wzrost odnotowano także w eksporcie produktów 

mleczarskich, ziarna zbóż, przetworów zbożowo- 
mącznych, a także owoców i warzyw (liczonych 
łącznie z przetworami), cukru, win, tytoniu oraz 
produktów paszowych.

Według prognoz, w bieżącym roku zostanie utrzy-
many wzrost eksportu do krajów unijnych oraz do roz-
winiętych gospodarczo krajów poza Unią Europejską. 
Wpływy z eksportu produktów rolno-spożywczych  
w 2017r. mogą osiągnąć około 25,5 mld euro  
i wzrosnąć blisko 5 proc. w stosunku do roku ubie-
głego. Wydatki na import rosną w wolniejszym tempie, 
dzięki czemu nadwyżka obrotów może wzrosnąć do  
8 mld euro, wobec 7,1 mld euro w 2016r.

wpłynie na pozycję naszych pro-
ducentów ziarna. Parlament Eu-
ropejski negatywnie zaopiniował 
propozycję KE i napływ zboża ze 
wschodu został zablokowany.

łagodzimy 
skutki 
embarga

Trwa wprowadzone przez Fe-
derację Rosyjską embargo, m.in. 
na owoce i warzywa produkowa-
ne w Polsce. Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło 

do Komisji Europejskiej o uru-
chomienie tymczasowych nad-
zwyczajnych środków wsparcia 
dla producentów. Do końca ubie-
głego roku działaniami w Polsce 
objęte zostało ok. 300 tys. ton 
owoców i warzyw, głównie jabłek  
i gruszek, zaś wypłacone wspar-
cie osiągnęło ponad 311 mln zł.  
Od lipca tego roku do końca 
czerwca 2018r. potrwa realizacja 
kolejnej, szóstej już transzy nad-
zwyczajnych środków wsparcia. 
W całej UE dotyczy to ponad  
165 tys. ton owoców, z czego  
76 tys. ton przypada na Polskę.

Walczymy o nowe rynki, ale troszczymy się też o „stary”, czyli Unię Europejską

W ubiegłym roku ministrowie 
rolnictwa obu krajów, Krzysztof 
Jurgiel i Zhi Shuping, podpisali 
protokół w sprawie wymagań 
fitosanitarnych dla eksportu ja-
błek z Polski do Chin. Ale to 
dopiero początek. W tym roku 
w Chinach gościła premier Be-
ata Szydło. W rozmowach wiele 
uwagi poświęcono współpracy 
w dziedzinie rolnictwa. Rozma-
wiano, m.in. o rozszerzeniu do-
stępu polskich produktów rol-
no-spożywczych do chińskiego 
rynku. Także w tym roku Polska 
podpisała umowę o współpracy 
w dziedzinie rolnictwa z Indiami. 
To drugi pod względem ludno-
ści kraj na świecie. Nasze za-
biegi dyplomatyczne nie kończą 
się na Chinach i Indiach. W Mi-
nisterstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi opracowano listę najbardziej 
perspektywicznych rynków dla 
naszego eksportu. Znalazło się 
na niej 15 krajów: Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, Indie, Japonia, 
Chiny i Tajwan, Kanada, Algieria, 
Republika Południowej Afryki, 
Stany Zjednoczone, Arabia Sau-
dyjska, Egipt, Wietnam, Iran, 
Białoruś i Kazachstan. Dodatko-
wo wytypowano pięć kolejnych 
państw, rokujących dobrze dla 
naszej oferty handlowej: Korea 
Południowa, Singapur, Malezja, 
Maroko, Meksyk i Kuba.
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Pod rządami Prawa i Sprawiedliwości rośnie eksport polskich 
produktów rolno-spożywczych. dobrze działa rolna dyplomacja. 

Przed naszą żywnością otwierają się kolejne rynki.
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Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, za 2016r. i 2017r. - dane wstępne.

Polski handel
zagraniczny produktami 
rolno-spożywczymi



Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego podpi-

sała porozumienie o współpra-
cy z litewskim Państwowym 
Zarządem Funduszu Ubezpie-
czenia Społecznego SODRA.

KRUS  
i SODRA

Współpraca 
z Indiami

Wolne 
od GMO

Co nowego 
u hodowców?

Na jedwabnym 
szlaku

Podpisana została umowa 
o współpracy w dziedzinie 

rolnictwa między Polską a In-
diami. Sygnowali ją ministro-
wie Krzysztof Jurgiel i Giriraj 
Singh.

Resort rolnictwa przygoto-
wał projekt ustawy umożli-

wiającej oznakowanie produk-
tów wytworzonych bez użycia 
organizmów genetycznie mo-
dyfikowanych (GMO).

Na terenie Międzynarodo-
wych Targów Poznań-

skich odbyła się 28. Krajowa 
Wystawa Zwierząt Hodow-
lanych. Odwiedziło ją blisko  
25 000 osób. 

Podczas wizyty premier Be-
aty Szydło w Chińskiej Re-

publice Ludowej wiele uwa-
gi poświęcono dwustronnej 
współpracy w dziedzinie rol-
nictwa. 
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Polskie ziarno cieszy się  
coraz większym za-
interesowaniem 

wśród zagranicz-
nych odbiorców. 
Dzięki dobrym 
zbiorom w ubie-
głym roku eks-
port zboża po-
zostaje na rela-
tywnie wysokim 
poziomie, mimo 
dużej konkurencji 
na rynkach. Od lip-
ca 2016 do stycznia 2017  
z Polski wysłano około  
4,2 mln ton ziarna zbóż, czyli  

o 37 proc. więcej niż rok wcze-
śniej. Eksport pszenicy, któ-

ra jest naszym najważ-
niejszym zbożem eks-

portowym, wyniósł  
2,6 mln ton i wzrósł 

o 57 proc. Dwu-
krotnie zwięk-
szył się eksport 
kukurydzy. Naj-

większym od-
biorcą polskie-

go zboża są Niem-
cy (41 proc. ogółu 

eksportu ziarna), Arabia 
Saudyjska (20 proc.) i Algie-

ria (8 proc).

Polskie drobiarstwo to doskonały 
przykład sukcesów krajowego 
rolnictwa. Jesteśmy liderem Unii 

Europejskiej w tej branży. Produkcja 
żywca drobiowego w ubiegłym roku 
wzrosła o 17 proc. i wyniosła ponad  

3,3 mln ton. Tak znaczący rozwój jest 
możliwy dzięki coraz większemu zain-
teresowaniu odbiorców zagranicznych. 
Również krajowi konsumenci, doce-
niając właściwości dietetyczne oraz 
łatwość przygotowania, coraz częściej 
wybierają ten rodzaj mięsa, przyczynia-
jąc się do wzrostu jego krajowego spo-
życia. Konsumpcja mięsa drobiowego 
w Polsce w 2016 roku wyniosła 28,5 kg 
na jednego mieszkańca. Jest to o 1,4 kg 
więcej niż w roku poprzednim. Przewi-
duje się, że w bieżącym roku spożycie 
drobiu wzrośnie do 29 kg na mieszkań-
ca. Połowa krajowej produkcji trafia do 
odbiorców zagranicznych. Rosnący eks- 
port jest wynikiem utrzymującej się kon-
kurencyjności cenowej polskiego dro-
biu na rynku unijnym. 

Rolny 
biznesplan

Szacunki GUS wskazu-
ją, że tegoroczna po-
wierzchnia zasiewów 

pszenicy, żyta, jęczmienia, 
pszenżyta i owsa z mie-
szankami wyniesie około 

7,0 mln ha, czyli o 3 proc. 
więcej niż przed rokiem.  
O około 3 proc. do ponad 
0,8 mln ha, zwiększy się 
także powierzchnia uprawy 
rzepaku i rzepiku. 

Więcej zbóż 
i rzepaku

Najlepsi w drobiu

W listopadzie ubiegłego 
roku rząd Prawa  
i Sprawiedliwości przyjął 
program rozwoju 
głównych rynków 
rolnych w Polsce na  
lata 2016-2020. To 
pierwszy biznesplan dla  
rolnictwa przygotowany  
w wolnej Polsce. 
Program koncentruje 
się na dziewięciu 
rynkach rolnych: zbóż, 
rzepaku, wieprzowiny, 
wołowiny, drobiu, mleka 
i przetworów mlecznych, 
cukru, owoców i warzyw 
oraz tytoniu. Dokument 
powstał w oparciu  
o program rolny PiS, 
ale kluczowy wpływ 
na jego ostateczną 
treść miały zakrojone 
na szeroką skalę 
konsultacje społeczne, 
także ze środowiskami 
rolniczymi, biznesowymi 
oraz naukowymi. 
Dokument uwzględnia 
wszystkie możliwe do 
wykorzystania środki, 
programy i fundusze. 
Program daje odpowiedź 
na to, co zrobić, aby 
uruchomić potencjał  
i rozwinąć każdy  
z sektorów.

1,4 kg
wzrosła roczna 

konsumpcja 
drobiu na głowę 

mieszkańca

Ziarno rośnie 

3 proc. 
wzrosła  

powierzchnia 
upraw

37 proc. 
wzrósł eksport 

polskiego 
zboża



Jubileusz 
stadniny

Bezpieczne 
gospodarstwo

Grunt to 
dobry zawód

Koński 
Jedwabny Szlak

BSE 
opanowane

Szansa 
na indeks

Odsłonięciem tablicy pa-
miątkowej rozpoczęły się 

oficjalne obchody 200-lecia 
Stadniny Koni w Janowie Pod-
laskim. Była to pierwsza z cyklu 
imprez przewidzianych z okazji 
jubileuszu.

Ponad tysiąc gospodarstw 
indywidualnych zgłosiło się 

do XV edycji Ogólnokrajowego 
Konkursu Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne.

Minister Krzysztof Jurgiel 
przejął od samorządów 

kolejne szkoły rolnicze. Pod 
skrzydła resortu przeszły pla-
cówki w Sypniewie oraz Mar-
szewie.

Polskę odwiedziła delegacja 
Chińskiego Związku Koń-

skiego. Polska i Chiny podpisa-
ły porozumienie o handlu oraz 
wymianie technologii hodowli.

Polska uzyskała status kraju 
o znikomym ryzyku wystą-

pienia gąbczastej encefalopatii 
bydła - poinformowała Świa-
towa Organizacja ds. Zdrowia 
Zwierząt.

Młodzież z obszarów wiej-
skich może skorzystać 

ze stypendiów pomostowych 
przyznawanych przez Polsko- 
Amerykańską Fundację Wol-
ności.

K oniunktura na światowym 
rynku cukru przyczyniła 
się do wzrostu areału upra-

wy buraków cukrowych w Polsce. 
Ich powierzchnia w ubiegłym ro-
ku wyniosła 202,9 tys. ha i była  
o 18 proc. większa niż w roku 2015. 
W kraju zebrano 13,5 mln ton bura-
ków cukrowych - o 44 proc. więcej 
niż rok wcześniej.

Tak duże zbiory przełożyły się na 
wzrost produkcji cukru w Polsce.  

W roku gospodarczym 2016/2017 wy-
niosła ona 1959 tys. ton - o 38 proc. 
więcej niż rok wcześniej. 

Podpisane zostało Ogólnopol-
skie Porozumienie Branżowe w sek-
torze cukru. Jego stronami są: Kra-
jowy Związek Plantatorów Buraków 
Cukrowych i Związek Producentów 
Cukru w Polsce. Dokument określa 
zasady współpracy między planta-
torami buraków cukrowych i produ-
centami cukru.

K rajowe miody stają się 
coraz bardziej popu-
larne na rynkach za-

granicznych. Produkcja miodu  
w Polsce w ubiegłym roku wy-
niosła ponad 24,3 tys. ton i była  
o 10 proc. większa niż w po-

przednim roku. O 25 proc. 
wzrósł eksport. Głównymi 
odbiorcami miodu z Polski 
są kraje Unii Europejskiej: 
Francja (3,4 tys. ton), Niemcy  
(3,3 tys. ton), Belgia (1,5 tys. ton) 
oraz Hiszpania (1,1 tys. ton). 

Europa 
lubi 
polski 
miód

Minister krzySztof Jurgiel:
- To drugie takie porozumienie. Pierwsze zostało podpisane w 2004 roku, 

w roku wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jest to szczególnie ważne w kon-
tekście nadchodzących zmian na rynku cukru, związanych z odejściem od 
kwotowania produkcji i ceny minimalnej skupu buraków cukrowych. Poro-
zumienie to może stabilizować rynek cukru.

Zrobiło się słodko

38 proc. 
wzrosła 

produkcja cukru

W zrost popytu na produkty mleczarskie na 
świecie, w tym w Chinach i USA, spowo-
dował, że po trzyletniej dekoniunkturze 

rynek mleka wszedł w fazę ożywienia. Także w Pol-
sce wzrosły ceny skupu mleka. W maju tego roku 
skupowano je przeciętnie po 135,97 zł/hl. W stosunku 
do ubiegłego roku cena wzrosła o 31 proc.

W drugiej połowie ubiegłego roku przerwana zo-
stała utrzymująca się od 2009r. spadkowa tendencja 
w pogłowiu krów. Według danych GUS w grudniu 
2016r. stado krów mlecznych liczyło 2160,5 tys. sztuk, 
czyli o 1,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Przetwórstwo rolno-spożywcze należy do 
najlepiej rokujących gałęzi polskiej go-
spodarki. Jesteśmy w tym sektorze także 

liczącym się graczem na rynku europejskim. 
Polska jest szóstym producentem żywności  

w Unii Europejskiej. Przed nami są Niemcy, Fran-
cja, Włochy, Wielka Brytania i Hiszpania. Nasz 
udział w unijnym rynku wynosi 9 procent. Polski 
sektor spożywczy stanowi ponad jedną piątą war-
tości sprzedaży całego krajowego przemysłu. 
Branżę tworzy 16 tys. firm zatrudniających ponad  
400 tys. osób, czyli 16 proc. z ogółu pracowników 
w krajowym przemyśle. Wartość sprzedaży sekto-
ra przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce sta-
nowi ponad 6 proc. PKB.

W Polsce sukcesywnie 
zwiększa się pogło-
wie młodego bydła 

do 2 lat. W drugiej połowie 
2016 roku po raz pierwszy od 
2008 roku odnotowano także 

wzrost w pogłowiu bydła star-
szego.

Na koniec ubiegłego roku krajo-
we pogłowie bydła ogółem liczy-
ło 5985 tys. sztuk i było o 3,9 proc.  
większe niż w 2015r. W tym czasie 
najbardziej - o 6,9 proc. - wzrosła 
liczba bydła młodego w wieku  
1-2 lat. To kolejny dowód na utrzy-
mujące się zainteresowanie mię-
snym kierunkiem chowu bydła. 
Przewiduje się, że w 2017 roku 
produkcja żywca wołowego może 
wzrosnąć o około 1 proc. Wzro-
śnie także eksport, biorąc pod 
uwagę utrzymujący się światowy 
popyt i konkurencyjne ceny pol-
skiej wołowiny na rynku unijnym. 
Największymi odbiorcami na-
szego mięsa są: Włochy, Niem-
cy, Holandia, Hiszpania, Francja, 
Bośnia i Hercegowina, Izrael  
oraz Turcja.

Obiecująca branża
POlSKie PRzeTwóRSTwO 

ROlnO-SPOżYwcze

16 tys. 
firm

400 tys. 
pracowników

20 proc. 
wartości sprzedaży całego 

krajowego przemysłu

6 miejsce 
w Unii Europejskiej

Rzeka mleka

31 proc.
wzrosły ceny 
skupu mleka

Mięsny chów

3,9 proc.
wzrosło 

pogłowie bydła



Ministrowie rolnictwa Grupy 
Wyszehradzkiej (Polska, 

Czechy, Słowacja, Węgry) oraz 
Bułgarii, Rumunii i Słowenii 
przyjęli deklarację w sprawie 
Wspólnej Polityki Rolnej po 
2020 roku.

Jednym 
głosem

Młodzi artyści 
w Sejmie

Pokaz końskiej 
„młodzieży”

Kierunek 
Brazylia

Na Śląsku 
o rolnictwie

W Sejmie podsumowano 
VII Ogólnopolski Kon-

kurs Plastyczny dla Dzieci „Bez-
piecznie na wsi to podstawa 
- środki chemiczne to nie za-
bawa!”

W Stadzie Ogierów pod 
Krasnymstawem odbył 

się pokaz młodych koni arab-
skich czystej krwi. Imprezę re-
lacjonowała telewizja interne-
towa Arabian Essence. 

Sekretarz stanu Jacek Bo-
gucki spotkał się z Euma-

rem Novackim, wiceministrem 
rolnictwa, hodowli i zaopatrze-
nia Federacyjnej Republiki Bra-
zylii.

Z udziałem Ryszarda Za-
rudzkiego, sekretarza stanu  

w resorcie rolnictwa, w Kato-
wicach odbyła się konferencja 
poświęcona rolnictwu w woje-
wództwie śląskim.

czerwie
c

2017

Kalendarium

Prawo i Sprawiedliwość obniżyło wiek emerytalny 
60 lAT dla kobiet i 65 lAT dla mężczyzn.
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K iedy podczas jednego ze 
spotkań w ramach akcji 
„wzmacniamy polskie rol-

nictwo”, minister Krzysztof Jur-
giel zapowiedział, że rząd Prawa 
i Sprawiedliwości nie zapomni  
o byłych Państwowych Gospodar-
stwach Rolnych, politycy opozycji 
i wysługujący im się dziennikarze 
podnieśli larum, że wracamy do 
czasów PRL. Trudno o większą 

manipulację i pogardę dla ludzi,  
o których zapomniała wolna Pol-
ska. PGR-y stały się największą 
ofiarą zmian ustrojowych po 1989 
roku. W szale wyprzedaży naro-
dowego majątku i prywatyzowania 
wszystkiego, co się da, nie miały 
one najmniejszych szans. Pozba-
wione państwowego wsparcia zo-
stały zepchnięte na margines życia 
społecznego i gospodarczego.

wielu autorów ówczesnych 
reform przyznaje dziś, że 

zostawienie PGR-ów na łaskę 
losu było największym  

błędem planu Balcerowicza.

Ale jakie znaczenie ma teraz 
ich skrucha? Rząd Prawa i Spra-
wiedliwości nadrabia te cywiliza-
cyjne zaniedbania. W Strategii na 
Rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju ujęty został „Pakiet dzia-
łań dla obszarów zagrożonych 
trwałą marginalizacją”. Dotyczy 
on poprawy jakości życia w Pol-
sce lokalnej, czyli na obszarach 
leżących poza największymi 
aglomeracjami. Przygotowano 
plan rozwoju, którego jednym  
z elementów są obszary po by-
łych Państwowych Gospodar-
stwach Rolnych. Zadania ujęte  
w Pakiecie zostaną sfinansowa-
ne z krajowych i regionalnych 
programów operacyjnych na lata 
2014-2020. Warto podkreślić, że 
nie jest to zadanie resortowe, ale 
rządowe. Podmiotem odpowie-
dzialnym za ten projekt jest Mi-
nisterstwo Rozwoju, które będzie 
współpracować m.in. z MRiRW. 

Pod rządami PO-PSL Ośrod-
ki Doradztwa Rolniczego 
należały do najsłabszych 

ogniw rolnej administracji. Pod-
porządkowane władzom woje-
wództwa stały się politycznym 
narzędziem w rękach działaczy 
spod znaku zielonej koniczyny. 
Do statutowej roli ODR-ów wró-
cił rząd Prawa i Sprawiedliwości. 
Doradztwo musi służyć fachową 
pomocą całej branży rolniczej,  
a kompleksowa wiedza na ten te-
mat znajduje się w ministerstwie,  
a nie w urzędach marszałkow-

skich. Resort rolnictwa przejął 
nadzór nad tymi jednostkami  
w wyjątkowo złej sytuacji, zwłasz-
cza finansowej. Ministerstwo prze-
kazało placówkom ODR pieniądze 
na inwestycje, ale na tym nie koń-
czy się lista potrzeb. Sprawą bar-
dzo ważną jest także zapewnienie 
środków finansowych na wzrost 
wynagrodzeń. Doradcy zatrudnie-
ni w ODR zarabiają relatywnie ma-
ło przy wysokich wymaganiach, 
jakie muszą spełniać odnośnie 
wykształcenia, kwalifikacji i umie-
jętności. 

K iełbasa biała parzona wielkopolska jest 39. polskim 
produktem objętym unijną ochroną nazwy, ozna-
czenia geograficznego oraz specjalności. Można 

również się starać o wpis na listę prowadzoną przez Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdują się na niej produkty 
charakteryzujące się tradycyjną recepturą, wyjątkowymi 
cechami i walorami, a także są elementem dziedzictwa kul-
turowego regionu. Na listę wpisano dotychczas 1677 pro-
duktów. Najwięcej zgłoszono ich w województwie podkar-
packim (216), a następnie małopolskim (187) i lubelskim 
(177), zaś najmniej w województwach: warmińsko-mazur-

skim (29), zachodniopomorskim (40) i dolnośląskim (48). 
W tym zestawieniu najliczniejszą i najbardziej 
zróżnicowaną grupę tworzą produkty 
mięsne (379), z których aż 73 pochodzi 
z województwa podkarpackiego. Na 
listę wpisano również 354 dania go-
towe - najwięcej (53) w województwie 
śląskim, a także 309 produktów 
piekarniczych i cukierniczych,  
z których 46 pochodzi z woje-
wództwa podkarpackiego.

Produkty tradycyjne i regionalne

Parzona i chroniona

W Polsce nie będzie 
„czarnych dziur”

nie można obszarów po byłych PGR-ach skazać 
na społeczną i gospodarczą marginalizację.

Od roku Ośrodki doradztwa 
Rolniczego podlegają ministrowi, 
a nie marszałkom województw.  
To była wyjątkowo dobra zmiana. 

Zaczęli dobrze radzić

Liczba zarejestrowanych produktów chronionych 
w poczczególnych województwach.

Sztandarową imprezą organizowaną przez ODR-y są Dni Otwartych Drzwi.



Krótki film 
o bezpieczeństwie

Eksperci 
z Kazachstanu

AgroLiga 2016 
rozstrzygnięta!

KRUS 
w Gnieźnie

Celnicy kontra 
przemytnicy

Dni pełne 
atrakcji 

ARiMR ogłosił konkurs dla 
Ochotniczych Straży Po-

żarnych na krótki film zatytuło-
wany „BEZPIECZNA ZABAWA  
I PRACA NA WSI PODCZAS 
WAKACJI”.

W siedzibie ANR odbyło 
się spotkanie z siedmio-

osobową delegacją ekspertów  
z Kazachstanu. Omawiano, 
m.in. prywatyzację państwo-
wych gruntów rolnych .

Ponad 2,5 tys. rolników i firm 
wystartowało w tegorocznej 

edycji AgroLigi. Zwycięzcom 
nagrody wręczył Prezydent RP 
Andrzej Duda.

Otwarto nową siedzibę Pla-
cówki Terenowej KRUS 

w Gnieźnie. Mieści się ona  
w dawnym Urzędzie Gminy  
i obsługuje ponad 4 tys. osób.

Służby celne ostrzegają rol-
ników, aby nie kupowali 

środków ochrony roślin z nie-
pewnych źródeł. „Lewe” pesty-
cydy płyną do Polski zwłaszcza 
z Ukrainy.

Kilka tysięcy osób wzięło 
udział w XXXVIII Dniach 

Otwartych Drzwi Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Miko-
łowie. To największa wystawa 
rolnicza na Śląsku.
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R eforma sądownictwa jest warunkiem 
powodzenia najważniejszych pro-
gramów realizowanych przez nasz 

rząd, w tym „Rodzina 500+”, obni-
żenie wieku emerytalnego oraz 
zakaz sprzedaży ziemi rolnej. 

Małgorzata Gersdorf, pierw-
sza prezes Sądu Najwyższego 
mówiąc, że za 10 tys. złotych 
można przeżyć tylko na pro-
wincji, pokazała z jaką pogar-
dą część jej środowiska traktuje 
wsie i małe miasta. Słowa najważ-
niejszej sędziny w Polsce krótko  
i trafnie opisują także odziedziczony po 
rządach PO-PSL system wymiaru sprawiedliwo-
ści. Najgorzej funkcjonuje on na prowincji. Wszystkie 
główne grzechy sądownictwa, w tym przewlekłość 
postępowań i niesprawiedliwe wyroki, najbardziej 

dają się we znaki właśnie w Polsce „powiatowej”. 
Reforma wymiaru sprawiedliwości jest jedną z klu-
czowych zmian realizowanych przez Prawo i Spra-

wiedliwość. To warunek powodzenia innych 
reform. Wymiar sprawiedliwości musi 

służyć obywatelom, a nie chronić 
interesy uprzywilejowanych kast. 

Dzięki reformie wprowadzanej 
przez rząd PiS, sądy będą dzia-
łać nie tylko sprawiedliwiej, ale 
także skuteczniej. Zniknie część 
stanowisk funkcyjnych i admini-

stracyjnych. Sędziowie zostaną 
oderwani od papierkowej roboty 

i wrócą do orzekania. Uproszczone 
zostaną również procedury w sprawach 

cywilnych i gospodarczych. Planowana jest no-
welizacja kodeksu karnego. Surowsze kary przewi-
duje się, m.in. za najbrutalniejsze przestępstwa wy-
mierzone w ludzkie zdrowie i życie.

Usprawnienie administracji i połączenie in-
stytucji zajmujących się rolnictwem, od lat 
obiecywała koalicja 

PO-PSL. Taki postulat znaj-
dował się także w programie 
rolnym Prawa i Sprawiedli-
wości. Różnica jest taka, że 
PiS nie rzuca słów na wiatr. 
Od września rusza Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 
Nowa agencja przejmie za-
dania Agencji Rynku Rolnego 
i Agencji Nieruchomości Rol-
nych. Do obowiązków KOWR 
należeć będzie, m.in. rozwój 
obszarów wiejskich oraz gospodarowanie państwo-
wą ziemią. Połączenie agencji nie tylko usprawni 
rolną administrację, ale obniży także koszt jej utrzy-

mania. W KOWR znajdzie pracę 1,8 tys. osób. Licz-
ba etatów w ARR i ANR przekracza 3 tys. 

Zadania płatnicze realizo-
wane dotychczas przez ARR, 
w tym dopłaty do materiału 
siewnego, przejmie Agencja 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa. Ta wiadomość 
powinna ucieszyć rolników. 
Obecnie wnioski o przyzna-
nie dopłaty przyjmują odzia-
ły Agencji Rynku Rolnego. 
Od września, aby zapewnić 
lepszą dostępność usług, za-
danie to będzie realizowane  

w biurach powiatowych ARiMR. Do miasta powia-
towego wielu gospodarzy ma z reguły bliżej, niż do 
oddziału terenowego ARR.

Obecny system spra-
wowania nadzoru nad 
bezpieczeństwem żyw- 

ności jest zbyt rozproszony, 
a przez to narażony na błę-
dy. Działa aż pięć instytucji 
kontrolnych: Państwowa In-
spekcja Sanitarna, Inspekcja 
Weterynaryjna, Państwowa In-
spekcja Ochrony Roślin i Na-
siennictwa, Inspekcja Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno- 
Spożywczych oraz Inspek-
cja Handlowa. W ich miejsce,  

z początkiem przyszłego roku 
powstanie Państwowa Inspek-
cja Bezpieczeństwa Żywności 
i Weterynarii, która przejmie 
kontrolę nad całym łańcu-
chem produkcyjnym i żywno-
ściowym - „od pola do stołu”. 
Konsolidacja odbędzie się 
na zasadzie równoprawności 
zadań, kompetencji oraz pra-
cowników tworzących nową 
inspekcję. Nadzór nad PIBŻ 
przejmie minister Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi.

Prawo i sprawiedliwość

we wrześniu zostanie zrealizowana kolejna z obietnic 
wyborczych złożonych przez Prawo i Sprawiedliwość. 
Sprawniej zacznie funkcjonować administracja rolna.

Mniej biurokracji

KORzYści z uTwORzeniA PiBżiw:
l objęcie w jednej inspekcji całego łańcucha produkcji i ob-

rotu żywnością,
l lepsza organizacja pracy, optymalne wykorzystanie bazy 

laboratoryjnej, specjalistycznego sprzętu, a także ich za-
sobów kadrowych i majątkowych,

l wyeliminowanie dublowania się lub nakładania kompe-
tencji w niektórych obszarach objętych nadzorem,

l skuteczne wyeliminowanie z obrotu produktów niespeł-
niających jakości handlowej.

Jedna 
inspekcja

nadzór nad żywnością sprawuje 
pięć instytucji podległych trzem 
organom. PiS obiecał usprawnić 
ten system i słowa dotrzymuje.

Państwowa inspekcja 
Bezpieczeństwa Żywności 

i Weterynarii

340 TYS. mieSzKAńcOm wSi 
rząd PiS podwyższył renty i emerytury do 1000 zł



Do tegorocznej, XV edycji 
Ogólnokrajowego Kon-

kursu Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne zgłosiło się 1021 go-
spodarstw.

URSUS 
dla zwycięzcy

Na rekordowym 
poziomie

Ekipa 
Chrumasa

„Polska smakuje” 
z radiem

Umowa 
o współpracy

W zakończonej 30 czerwca 
kampanii 2016 do rol-

ników trafiła rekordowa suma 
pieniędzy z tytułu dopłat bez-
pośrednich.

Odbyła się premiera serialu 
dla dzieci „Ekipa Chruma-

sa” opowiadającego o przy-
godach jarzyn. Film promuje 
zdrowe zasady odżywiania.

Trasie koncertowej „Lata  
z Radiem” towarzyszy akcja 

promocyjna „Polska smakuje”. 
Bierze w niej udział ponad 130 
wystawców.

Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego pod-

pisała umowę o współpracy  
z Uniwersytetetem Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego.

lipiec
2017

Kalendarium

Ustawa zachęca rolników 
do zakładania spółdziel-
ni. Korzyści z takiej formy 

zrzeszania się jest wiele. Przede 
wszystkim, spółdzielnie są zwol-
nione z niektórych podatków. Ko-
lejny atut to poprawa efektywności 
gospodarowania. Pojedynczy pro-
ducent nie jest liczącym się part-
nerem dla odbiorców. Inaczej wy-
gląda sprawa ze spółdzielniami. 

Działając w grupie łatwiej można 
planować produkcję oraz dosto-
sowywać się do oczekiwań rynku. 
Poza tym, zgodnie z proponowa-
nymi przepisami, spółdzielnie bę-
dą mogły prowadzić przetwórstwo 
produktów rolnych dostarczonych 
przez swoich członków, a także 
przechowywać, konfekcjonować, 
standaryzować i prowadzić handel 
tymi wyrobami.

Ustawa umożliwia rolnikom bezpośrednią sprze-
daż żywności z własnej uprawy, chowu lub ho-
dowli. Taka forma drobnego handlu, ciesząca 

się ogromną popularnością w całej Europie, stała się 
dostępna także w Polsce. Żywność bezpośrednio od rol-

nika na pewno jest zdrowsza, a dzięki ustawie także tań-
sza, ponieważ marży nie inkasują pośrednicy. Transakcja 
odbywa się między dwoma podmiotami: producentem  
i konsumentem. Ustawa wprowadza zwolnienie z opodat-
kowania przychodów ze sprzedaży do kwoty 20 000 zł.

W łańcuchu dostaw żywno-
ści, jego najważniejsze 
ogniwo, czyli rolnik, miał 

dotychczas najsłabszą pozycję. Po-
średnicy, a zwłaszcza wielkie sieci 
handlowe, z premedytacją wykorzy-
stywały swoją siłę, pieniądze i zdol-

ności organizacyjne. Podejmowane 
przez poprzedni rząd próby uregu-
lowania tej sytuacji okazały się nie-
skuteczne. Prawo i Sprawiedliwość 
kładzie kres tym praktykom. Ustawa 
jasno określa, czego sieciom han-
dlowym robić nie wolno.

Rynek spożywczy pełen jest podróbek i produk-
tów oznakowanych w sposób mylący klienta. 
Tracą na tym polscy producenci, ponieważ na-

sza żywność cieszy się dobrą reputacją, a żywnościo-
we „piractwo” tylko może zaszkodzić jej marce. Ustawa 

wprowadza nowe regulacje dotyczące dobrowolnego 
znakowania środków spożywczych informacją „Pro-
dukt polski”. Określa przy spełnieniu jakich warunków 
takie oznakowanie może być użyte przez producenta. 
Konsumentom daje to gwarancję pochodzenia wyrobu. 

K luczem do rynkowego sukcesu polskich pro-
duktów rolno-spożywczych jest ich dobra 
rozpoznawalność. Nasze wyroby cechuje bar-

dzo wysoka jakość, ale do konsumentów trzeba do-

trzeć z tą informacją. Ustawa o funduszach promocji 
uwzględnia postulaty producentów. Wprowadzone 
zmiany w większym stopniu wspierają podmioty, od 
których pochodzą wpłaty na fundusze promocji. 

5. Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych 

Reklama dźwignią handlu

3. Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych - „Produkt polski”

Stop spożywczym piratom!

4. Ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników 

między producentem 
a konsumentem

1. Spółdzielnie rolników

w grupie siła

2. Przeciwdziałanie nieuczciwemu 
wykorzystywaniu przewagi kontraktowej  

w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi 

czego nie wolno 
sieciom?

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował pakiet pięciu 
ustaw wzmacniających pozycję rolnika w łańcuchu 

żywnościowym. cztery z nich weszły już w życie, a nad 
jedną - o spółdzielniach rolniczych - pracuje Sejm RP.

Mocne ogniwo



Rozwój 
winiarstwa

KRUS 
w Pasłęku

Polska smakuje 
na Podlasiu

Polskie tematy 
w Brukseli

Przyjaźni 
pszczołom

Zakończenie 
„Trade Milk”

Z roku na rok rośnie liczba 
producentów wina, którzy 

wpisują do ewidencji prowa-
dzonej przez Agencję Rynku 
Rolnego.

W Pasłęku (woj. warmiń-
sko-mazurskie) powstała 

kolejna, nowoczesna placów-
ka terenowa Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego.

W Augustowie odbyły się 
Targi Agro-Eko-Turystycz-

ne. Promowano podczas nich 
agroturystykę, twórczość ludo-
wą oraz zdrową żywność.

Podczas posiedzenia Rady 
Ministrów UE Polska zgłosi-

ła kilka tematów, w tym obrót 
nieruchomościami rolnymi.

Minister Krzysztof Jurgiel 
spotkał się z przedstawi-

cielami gmin, które przystąpi-
ły do Manifestu Gmin Przyja-
znych Pszczołom.

Zakończyła się trzyletnia kam-
pania informacyjno-promo-

cyjna pt. „Trade Milk”, dotycząca 
wybranych produktów mlecz-
nych.

I nstytucją pośredniczącą w realizacji programu jest Agen-
cja Rynku Rolnego, która odpowiada za przygotowanie 
i przeprowadzanie przetargów na dostawy artykułów spo-

żywczych do magazynów organizacji partnerskich. W 2014r.  
w ramach programu zakupiono pięć różnych produktów spo-
żywczych o łącznej wartości 37 mln zł. Bieżący rok jest re-
kordowy. Trwają zakupy 19 produktów za około 320 mln zł. 
Urozmaicono listę zakupów, m.in. o szynkę drobiową, szyn-
kę wieprzową mieloną, pasztet wieprzowy, filet z makreli  
w oleju, fasolę białą czy powidła śliwkowe. Produkty te cie-
szą się dużym powodzeniem wśród osób potrzebujących. Za-
dowoleni są także producenci wyrobów rolnych i przetwór-
ców. Łączna ilość zakupionej od nich żywności przekroczyła 
65 tys. ton. Pomoc trafi do około 1,3 mln osób.

Szkoły prowadzone pod nadzorem Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi należą do najnowocześniej-
szych placówek dydaktycznych w Polsce. Są 

świetnie wyposażone oraz dają możliwość zdobycia 
konkretnego zawodu: technika rolnika, technika wetery-
narii, kucharza, cukiernika, technika technologii żywno-
ści, jeźdźca, mechanika-operatora pojazdów i maszyn 
rolniczych, pszczelarza i wielu innych. Resort prowadzi 
kampanię informacyjną adresowaną do młodzieży pod 
hasłami „Rolnik szuka szkoły” i „Szkoła rolnicza - grunt 
to dobry zawód”. Chodzi o promocję blisko 50 resorto-
wych placówek edukacyjnych. Ich oferta jest różnico-
wana w zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy 
oraz predyspozycji i zainteresowań młodzieży.

Dotychczas zdrowe odżywanie wśród uczniów re-
alizowały dwa programy: „Mleko w szkole” oraz 
„Owoce i warzywa w szkole”. Zastąpi je jeden, 

promujący dietę bogatą w warzywa, owoce i mleko. 
Produkty te zostaną dostarczone do szkół, a dzieci we-
zmą udział w akcjach edukacyjnych.

Program ma poszerzyć wiedzę uczniów na temat 
rolnictwa, pochodzenia żywności oraz zdrowej diety,  
a także nauczyć je samodzielnego dokonywania do-
brych wyborów żywieniowych. Program ma charakter 
długoterminowy. Zostanie sfinansowany z funduszy 
unijnych oraz budżetu krajowego. Unia Europejska 
przeznaczyła na ten cel prawie 100 mln zł, a wsparcie  
z budżetu krajowego to 340 mln zł rocznie.

218 mln zł
Ministerstwo Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi przeznaczyło  
w 2017 roku na resortowe szkoły

320 mln zł
państwo dopłaci w 2017r. 

do programu 
Pomoc Żywnościowa 

243 mln zł
wartość nowego 

programu żywieniowego 
dla szkół

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi przejmuje od samorządów 
kolejne szkoły rolnicze. W tym 

roku pod skrzydła resortu przeszło 
kolejnych sześć placówek:  

w Żarnowcu, Sypniewie, Maruszewie, 
Rudnej, Lututowie i Bielsku-Białej. 

Grunt to 
dobry zawód

Z roku na rok rośnie wartość 
programu Pomoc Żywnościowa 
2014-2020, realizowanego przez 

ministerstwa: Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej oraz Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi. Jest nim objętych  
90 proc. polskich gmin. 

Smaczna 
pomoc

Od roku szkolnego 2017/2018 ruszy 
nowy program promujący wśród 

dzieci i młodzieży  
zdrową dietę bogatą w owoce, 

warzywa i mleko. 

Młodzi muszą 
zdrowo jeść
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POLSKA

PSL strzela z grubej rury i dostaje odłam-
kami. „Ludowcy” zarzucają Prawu  
i Sprawiedliwości… podwyższenie 

wieku emerytalnego dla rolników. 

dla własnego dobra, przynajmniej w tej 
sprawie powinni siedzieć cicho.

Tylko przypominają ludziom haniebne głosowanie  
z 2012 roku, kiedy razem z kolegami z PO zafundowa-
li wszystkim Polakom, bez względu na płeć, harówkę 
do 67 roku życia. Prawo i Sprawiedliwość naprawiło to 
antyspołeczne prawo i obniżyło wiek emerytalny męż-
czyznom do 65, a kobietom do 60 lat. Obecnie, PSL 
prawie dla każdej reformy przeprowadzanej przez PiS 
chce referendum. Zapomniał wół, jak cielęciem był. 
W 2012 roku, pod wnioskiem o referendum w sprawie 
wieku emerytalnego zebrano ponad półtora miliona 
podpisów. Koalicja PO-PSL była jednak głucha na 
społeczne protesty. W ustawie o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników, którą także wtedy zmieniono, zo-
stało nawet ograniczone prawo do tzw. wcześniejszej 
emerytury rolniczej.

PiS przerwał spekulacje ziemią rolną, ale 
„ludowcy” grzmią, że rolnicy… traktowani 

są jak potencjalni przestępcy. 

Trudno powiedzieć, o co w tym wypadku chodzi PSL, 
a jak nie wiadomo o co, to zapewne chodzi o pieniądze. 
Dopóki PiS nie położył temu kres, na spekulacji ziemią 
dorabiali się cwaniacy, oszuści i złodzieje. Politycy 
spod „zielonej koniczyny” zarzucają także ministrowi 
Jurgielowi, że wciąż trwa wzajemne, unijno-rosyjskie 
embargo, co bije po kieszeni także polskich rolników. 
Akurat ten argument można odebrać, jako hołd pod ad-
resem skuteczności i możliwości obecnej władzy. 

zdaniem „ludowców”, aby znieść  
embargo, wystarczy jeden telefon  

ministra Jurgiela do Putina. 

PSL nie byłby sobą, gdyby nie obwinił PiS za 
afrykański pomór świń i ptasią grypę. Szkoda, 

że zapomnieli, za czyich rządów pojawiły się 
pierwsze ogniska tych chorób? W medycynie 
obowiązuje zasada, że początek leczenia de-

cyduje o przebiegu całej kuracji. Niestety, ko-
alicja PO-PSL zlekceważyła pierwsze sygnały 
i nie przygotowała skutecznych planów walki  
z tymi epidemiami.

Już nie z sufitu, ale jak z kosmosu brzmi 
wypominanie Prawu i Sprawiedliwości, 
że nie udało się jeszcze doprowadzić do 

wyrównania płatności bezpośrednich  
w krajach unii europejskiej. 

To jest najbardziej wstydliwa spuścizna rządów 
PO-PSL. Oni nigdy nawet nie próbowali walczyć 

o równe dopłaty dla polskich rolników. Słynne 
zdanie posła Stanisława Rakoczego z PSL, że aby 
zwiększyć polskim rolnikom, należałoby odebrać 
pieniądze ich kolegom z Francji, Niemiec i Bel-
gii, stało się symbolem narodowej hańby i zdrady. 
Prawo i Sprawiedliwość, postulat równych dopłat 
dołączyło do oficjalnego, rządowego stanowiska 
Polski w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej.

O zarzucie, że PiS obiecywał ceny minimalne nie 
warto nawet wspominać. Każde dziecko na wsi wie, 
że ta forma państwowej regulacji już dawno została  
w Unii Europejskiej zniesiona i państwa członkow-
skie nie mogą samodzielnie i arbitralnie ich narzu-
cać. Natomiast mając na uwadze słabszą pozycję 
rolników w łańcuchu żywnościowym, Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadza mechanizmy 
wspierające. 

PSl nie powinien zabierać głosu  
w sprawie ubezpieczeń. 

W kwietniu weszła w życie ustawa o ubezpie-
czeniach upraw i zwierząt. Na dopłaty do składek 
przeznaczono w tym roku ponad 900 mln zło-
tych. Jeżeli ktoś nie pamięta, ile na ten cel wyda-
wała koalicja PO-PSL, to przypominamy: około  
200 mln zł. „Ludowcy” lubią także załamywać rę-
ce nad losami koni w państwowych stadninach. 
Szkoda, że ich troski nie podzielają Chińczycy, 
którzy po odwiedzinach w Polsce, byli tak za-
chwyceni jakością hodowli, że od razu podjęli 
decyzję o uruchomieniu „końskiego jedwabnego 
szlaku”. Generalnie, nad utyskiwaniem PSL nawet 
koń by się nie uśmiał. „Ludowcy” apelują także 
do ministra, aby nie spał. 

Krzysztof Jurgiel kreuje swój wizerunek 
ciężką pracą i szacunkiem dla rolników. 

Nie nazywa ich frajerami, jak „ludowy” mini-
ster Marek Sawicki. W ciągu półtora roku minister 
Krzysztof Jurgiel zrealizował większość obietnic 
PSL, których ta partia nie potrafiła spełnić przez  
8 lat. I kto tu śpi? 

PSL traci 
twarz 

i nerwy

Premier BeATA SzYdłO:
Dzięki działaniom ministra Krzysztofa 
Jurgiela dobrze się dzieje na polskiej 
wsi. Zapewnił stabilizację cen na wsi 
i obronił polską ziemię. Dzisiaj litr 
mleka w skupie kosztuje ok. 1,5 zł,  
a poprzednio rolnicy dostawali  
90 groszy. To samo dotyczy 
skupu mięs. Dzięki staraniom 
ministra Jurgiela około 30 rynków 
zewnętrznych otworzyło się na towary 
wytwarzane przez polskich rolników.

im bardziej pikują w dół notowania Polskiego Stronnictwa ludowego, tym 
dziwniej zachowują się liderzy tej partii. co jakiś czas próbują odwołać ze 

stanowiska ministra Krzysztofa Jurgiela, ale argumenty jakich używają, tylko 
utwierdzają mieszkańców wsi i rolników, że głosując w 2015 roku na Prawo  

i Sprawiedliwość dokonali najlepszego wyboru, dla siebie i dla Polski.


