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STANOWISKO
przyjęte przez Uczestników Konferencji Rolnej PiS
„Rolnictwo i produkcja żywności strategicznym zadaniem Państwa”
w dniu 26 marca 2011 roku w Warszawie w gmachu Sejmu RP
Rolnictwo jest fundamentem polskiej gospodarczej racji stanu, jednocześnie stanowi
szczególny dział gospodarki, którego rozwój wymaga myślenia i działania strategicznego,
dostosowanego do wyzwań przyszłości, do procesów dziejących się w świecie. Takie
podejście przyjął w 2005 roku Rząd „Prawa i Sprawiedliwości”, tworząc fundamenty
programowe pod narodowe programy rozwoju, w tym program rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich.
W latach 2005 - 2007 Rząd „Prawa i Sprawiedliwości” stworzył kształt merytoryczny
i wdrażał program dla polskiej wsi i rolnictwa. Celem programu było wyrównanie szans
mieszkańców obszarów wiejskich i poprawa poziomu życia rodzin rolniczych. Jego realizacja
spowodowała, że rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich stał się integralną częścią gospodarki
narodowej. Odpowiedzialność za rozwój wsi i rolnictwa zaczęło ponosić państwo.
Wdrażanie programu dla polskiej wsi doprowadziło do pełnego wykorzystania
środków unijnych z perspektywy finansowej 2004-2006, wprowadzenia krajowych
instrumentów wsparcia, paliwa rolniczego, dopłat do ubezpieczeń, ustabilizowania rynków
rolnych. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości:
• poprawiła się sytuacja na wsi;
• nastąpił realny wzrost nakładów na rolnictwo i przez to nowa polityka rolna była
bardziej efektywna;
• korzystna sytuacja dochodowa polskiego rolnictwa zapewniła rozwój
gospodarstwom rolnym i bezpieczeństwo żywnościowe w kraju.
Ponad trzyletni okres rządów obecnej koalicji PO- PSL upłynął na biernym podejściu
do problematyki polskiej wsi, na braku zainteresowania losem polskiego rolnictwa. Doszło
do wielu zaniedbań i celowych zaniechań, w szczególności:
• sposób prowadzenia negocjacji w UE nie gwarantuje rezultatu jakim jest
wyrównanie dopłat;
• prowadzona polityka rozregulowała rynki rolne;
• zahamowany został rozwój gospodarczy obszarów wiejskich;
• z opóźnieniem wdrażany jest od trzech lat Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;
• nie prowadzi się efektywnej polityki społecznej wobec wsi i jej mieszkańców;

• obserwuje się narastające bariery w dostępie mieszkańców wsi do świadczeń opieki
zdrowotnej;
• doprowadzono do upolitycznienia administracji działającej na rzecz rolnictwa;
• wprowadzono niekorzystne zmiany w systemie doradztwa rolniczego;
• zaniechano wdrażania Narodowego Programu Edukacji Młodzieży Wiejskiej;
• przeznaczono mniej pieniędzy w Budżecie Państwa na rolnictwo;
• nie nadano stosownej rangi rolnictwu i obszarom wiejskim w polityce rozwoju
państwa;
• brak ochrony rynku przed napływem skażonych produktów rolnych (np. drobiu)
• zaniedbania w zakresie konserwacji i utrzymania urządzeń melioracji
podstawowych i szczegółowych
• brak ochrony interesów rodzinnych gospodarstw rolnych;
• nastąpił spadek opłacalności produkcji rolnej;
• doprowadzono do prywatyzacji instytucji okołorolnych z pominięciem rolników
(np. instytucje inseminacji zwierząt);
• zliberalizowano stanowisko Polski w sprawie GMO.
W listopadzie 2008 roku Minister Rolnictwa poparł porozumienie w sprawie
Przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej zawierające szereg rozwiązań, które wpłyną
niekorzystnie na sytuację w polskim rolnictwie, w szczególności:
• nie uregulowano kwestii wzajemnej zgodności;
• zlikwidowano płatności do upraw energetycznych;
• od 2012 roku zlikwidowano płatności do owoców miękkich;
• od 2010 roku zlikwidowano dopłaty specjalne do upraw tytoniu;
• wyrażono zgodę na likwidację kwot mlecznych;
• ograniczono interwencję na rynku zbóż;
• zlikwidowano możliwości skupu interwencyjnego mięsa wieprzowego.
Ponad wszelką wątpliwość Polska jest krajem o bardzo dużym potencjale rolniczym,
jednym z najwyższych w Unii Europejskiej, zarówno pod względem ilości jak i jakości
produkcji rolniczej, w tym zwłaszcza w zakresie produkcji zdrowej żywności. Większość
polskich gospodarstw rolnych (ponad 90%) ma charakter gospodarstw rodzinnych, z których
często utrzymuje się wielopokoleniowa rodzina.
Analizując sytuację polskiego rolnictwa łatwo zauważyć, że członkostwo w Unii
Europejskiej nie rozwiązało - tak jak wcześniej zapewniano - problemów, z którymi muszą
zmagać się na co dzień polscy rolnicy. Co gorsza, obserwując realizowaną obecnie politykę,
długo jeszcze trzeba będzie poczekać na konstruktywne i przynoszące realną poprawę
zmiany w rolnictwie. Już dziś bowiem wiadomo, że Rząd zapomniał o umieszczeniu spraw
rolnictwa w priorytetach prezydencji Polski w UE. Polskie rolnictwo nie będzie
konkurencyjne w UE jeśli dopłaty bezpośrednie nie zostaną wyrównane.

Przyszłość polskiego rolnictwa i jego rozwój w dużym stopniu uzależniony jest od
Wspólnej Polityki Rolnej UE, a w szczególności od równych dopłat bezpośrednich,
bez których rolnictwo w Europie nie byłoby w stanie sprostać warunkom, jakie narzuca

konkurencja światowa. Dlatego tym bardziej niepokojący staje się fakt, że Rząd nie
podejmuje żadnych skutecznych działań na arenie międzynarodowej w zakresie podnoszenia
konkurencyjności polskiego rolnictwa oraz nie kształtuje aktywnej Wspólnej Polityki Rolnej
UE zgodnej z interesem polskich rolników. W konsekwencji rząd doprowadza do znacznego
pogorszenia warunków życia w gospodarstwach rolnych. Co więcej, nic nie wskazuje na to,
by Rząd dążył do umocnienia polskiej pozycji w ramach przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej, jak
również w zakresie przygotowań do zbliżającej się polskiej prezydencji w UE. W związku
z powyższym uczestnicy konferencji i parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości widzą palącą
konieczność i apelują o pilną potrzebę podjęcia konkretnych działań, zmieniających ten
niekorzystny stan rzeczy, w ramach przygotowanego programu rolnego.
Prawo i Sprawiedliwość czuje się partią odpowiedzialna za los wszystkich Polaków,
całej Ojczyzny. Nie różnicuje obywateli z uwagi na miejsce zamieszkania, styl życia,
czy dochody.
Prawo i Sprawiedliwość dowiodło już wcześniej, że potrafi programować rozwój
obszarów wiejskich w oparciu o spójne kryteria i strategiczną perspektywę działania. Jako
partia odpowiedzialna i konstruktywna na bieżąco aktualizujemy cele strategiczne i zadania,
które przedstawiamy w zweryfikowanym programie rolnym. Program ów, zachowując
tożsamość wsi, jej immanentną wartość, daje podstawy do wykreowania warunków dla
rozwoju rolnictwa i społeczeństwa na obszarach wiejskich. Odważnie podejmuje tym samym
wyzwania teraźniejszości i przyszłości.
Położenie w programie dużego nacisku na rozwój obszarów wiejskich i ich znaczenie
nie tylko dla produkcji żywności, wynika z obserwowanego wyraźnego trendu zmniejszania
się liczby rolników w relacji do ogółu mieszkańców wsi. Polskę dotyka bowiem niepokojące
zjawisko będące efektem postępujących na świecie zmian na obszarach wiejskich,
a mianowicie takie, że ilość gospodarstw domowych na wsi nie posiadających nawet kawałka
ziemi rolniczej jest większa, niż tych, które użytkują ziemię rolniczą choćby w minimalnym
zakresie – rośnie więc ilość gospodarstw domowych przy wyraźnym spadku ilości
gospodarstw rolnych.
Uczestnicy Konferencji opowiadają się za konsekwentnym przeciwdziałaniem
pogłębianiu się różnic pomiędzy miastem a wsią. Uważamy, że Rzeczpospolita powinna
stwarzać podobne szanse indywidualnego rozwoju, bez względu na miejsce zamieszkania.
Polska jest jedna - wszyscy mamy jednakowe prawa do rozwoju, do bezpieczeństwa,
do edukacji. Dzisiaj – w dobie kryzysu – wieś i rolnictwo czeka na racjonalne i przyjazne
działania, które wzmocnią gospodarkę rolną zwiększą dochody naszych rolników.
Apelujemy do Rządu RP o podjęcie pilnych działań na rzecz stabilności i rozwoju
rolnictwa, a przede wszystkim:
• uznania spraw wsi i rolnictwa, w tym zwłaszcza przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej
za jeden z zasadniczych priorytetów prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II
połowie 2011 roku;
• podjęcia stanowczych działań na najwyższym szczeblu, zmierzających do
zapewnienia polskim rolnikom równego i niedyskryminującego poziomu dopłat
bezpośrednich po 2013 roku;

• zdecydowanego i konsekwentnego zabiegania o możliwie najwyższy poziom
finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, który pozwoli na rzeczywiste wyrównanie
poziomu dopłat rolniczych;
• inicjowania i wspierania takiego kierunku zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, który
sprzyjał będzie silniejszemu wsparciu małych i średnich gospodarstw rodzinnych
oraz rolników aktywnych, zajmujących się rzeczywiście produkcja rolniczą;
• inicjowania i wspierania takich zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, które będą
prowadzić do jej uproszczenia i zmniejszenia biurokracji;
• zapewnienia skutecznych działań stabilizujących i chroniących rynki rolne;
• pilnego wdrożenia rozwiązań prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych,
stworzenia warunków do odbudowy i rozwoju spółdzielni rolników, ich związków;
dla właściwej organizacji rynku rolnego, z należną pozycją rolników;
• wsparcia polskich rolników wszelkimi dostępnymi mechanizmami pomocy krajowej
i zapewnienia środków na pełną realizację programów krajowych wspierających
rolnictwo;
• wdrożenia działań wynikających z Narodowej Strategii Spójności dotyczących
rozwoju obszarów wiejskich;
• prowadzenie polityki rozwoju zapewniającej rozwój zrównoważony i trwały a nie
polaryzacyjno – dyfuzyjny;
• zaprzestanie szkodliwej prywatyzacji otoczenia rolnictwa;
• przyjęcie ustawy, która umożliwi gospodarstwom rodzinnym zakup ziemi z zasobów
Skarbu Państwa.
•

wprowadzenie skutecznej ochrony rolników przed nadużyciami firm skupowych.

Uczestnicy konferencji uważają, że w Polsce powinna być realizowana Narodowa
Polityka Rolna, która doprowadzi do:
• poprawy materialnych warunków rozwoju obszarów wiejskich;
• przywrócenia mieszkańców wsi do funkcjonowania w społeczeństwie: otwartym,
konkurencyjnym, informacyjnym i obywatelskim;
• włączenia obszarów wiejskich w obieg gospodarki europejskiej;
• zbudowania konkurencyjnego sektora zrównoważonej produkcji rolnej;
• zagospodarowania obszarów wiejskich jako atrakcyjnego miejsca do: zamieszkania,
pracy, spędzania wolnego czasu oraz rekreacji.
Uczestnicy Konferencji opowiadają się za przywróceniem rolnikom godnego miejsca
w rozwoju gospodarczym kraju i zapewnieniem mieszkańcom obszarów wiejskich godnych,
odpowiadających ich potrzebom warunków życia. Popieramy w pełni uaktualniony program
rolny Prawa i Sprawiedliwości i określone w nim działania służące budowie nowoczesnej,
stabilnej, polskiej wsi.
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