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- Panie pośle, polska wieś, rolnicy popierają Prawo i Spra-
wiedliwość. Macie coraz więcej wyborców na wsi.

Nie dziwi mnie to. Rząd Zjednoczonej Prawicy wspiera 
polską wieś i rolników. Słuchamy wyborców, słuchamy gło-
sów z Polski gminno-powiatowej i to daje efekty. Na począt-
ku obecnej kadencji Sejmu podjęliśmy działania mające na 
celu ochronę polskiej ziemi, która szczególnie na zachodzie 
Polski była wykupowana przez spekulantów, a polscy rolnicy 
nie mieli gdzie pracować, sadzić, siać. Ustawa o kształtowa-
niu ustroju rolnego dała ogromne możliwości rolnikom, któ-
rzy mają ułatwione procedury dzierżawy ziemi, a docelowo 
zakupu. Powołano Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 
który nadzoruje obrót ziemią rolną i doskonale wywiązuje 
się z tego zadania. 

- Ale ustawa została znowelizowana wiosną tego roku.
Tak, została znowelizowana i to właśnie dowód na to 

o czym mówię - słuchamy Polaków. Ustawa została znowe-
lizowana w przypadku obrotu ziemią do 1 ha. Dotychczas 
ustawa umożliwiała zakup ziemi do powierzchni 30 arów 
w mieście. Po nowelizacji nie jest wymagana w takim przy-
padku zgoda KOWR-u na zakup ziemi do 1 ha i w przypadku 
terenów miejskich nie jest wymagana zgoda na jej sprzedaż, 
a w przypadku terenów wiejskich przez 5 lat tej ziemi nie 
można zbyć ani oddawać. Takie głosy mieliśmy z Polski, od 
naszych wyborców i zostały one uwzględnione.

- Panie pośle, drugi rok z rzędu mamy w Polsce klęskę su-
szy. To bardzo mocno wpływa na kondycję polskich rolni-
ków, ale przede wszystkim na nastroje mieszańców wsi, 
którzy po raz kolejny stracili plony.

Niestety, przyroda nie sprzyja rolnikom, sadownikom 
i ogrodnikom. Wiem, że susza to dramat dla wielu rolników. 
Powiaty: chojnicki, kościerski, bytowski  w sierpniu 2017 
roku zostały nawiedzone przez straszną nawałnicę, wie-
le gospodarstw rolnych, budynków uległo zniszczeniu. To 
straszne doświadczenie. W 2018 roku klęska suszy, w tym 
roku podobnie, ale na szczęście już na mniejszą skalę. Plo-
ny niestety nie będą takie, jakby oczekiwali rolnicy. Rząd 
stanął na wysokości zadania - po nawałnicy zostały uprosz-
czone procedury, rolnicy mogli ubiegać się o odszkodowa-
nia, odbudowywać budynki gospodarcze. W ubiegłym roku 
wypłacono gigantyczne odszkodowania z tytułu klęski suszy  
2,2 mld PLN w skali całej Polski. Ta kwota jest historyczna 
- nigdy dotychczas w historii Polski i całej UE nie zostały wy-
płacone takie wielkie odszkodowania rolnikom. 

- Z szacowaniem szkód i powołaniem komisji klęskowych 
były jednak problemy.

Dotyczyło to części samorządów, w których ociągano 
się z powołaniem komisji szacujących straty, przekierowując 

Rząd wspiera polską wieś i rolników

istotę problemów na ministerstwo rolnictwa. Komisje po-
wołuje wojewoda na wniosek samorządu. Dopiero po zde-
cydowanych ruchach ministra Jana Krzysztofa Ardanowskie-
go, który na bieżąco pokazywał listę opornych samorządów 
co do powoływania komisji do szacowania strat, komisje te 
zostały powołane. To okazało się bardzo skuteczne. W tym 
roku, według mojej wiedzy, nie są podejmowane działania 
polegające na opóźnianiu prac komisji i szacowanie strat 
idzie sprawnie.

- Panie pośle, problem suszy dotyczy całej Polski. Niestety 
takie zjawiska są coraz częstsze i mają katastrofalny wpływ 
na gospodarkę wodną, na zasoby wody pitnej, wody dla 
przemysłu. To nie dotyczy tylko rolnictwa.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje działania, któ-
re mają zabezpieczyć zasoby wody dla rolników, przemy-
słu, ale przede wszystkim dla celów komunalnych. Projekty 
retencjonowania rzek, gromadzenia wody deszczowej są 
powoli wdrażane. Zajmuje się tym Ministerstwo Gospodar-
ki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Polskie Wody.  Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma również programy 
dedykowane dla rolników, tzw. mała retencja. Są zabezpie-
czone środki w kwocie ponad 400 milionów złotych na ta-
kie projekty. Rolnicy mogą aplikować o środki w kwocie do  
100 tysięcy złotych i budować instalacje do gromadzenia 
wód deszczowych, systemy do dystrybucji wody na uprawy. 
Drugim bardzo ważnym aspektem jest melioracja. Niestety 
tutaj kolejny kamyczek do ogródka samorządowców, którzy 
- moim zdaniem - powinni wspierać działania rolników i po-
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magać im w powoływaniu spółek wodnych. W jakim stanie 
są rowy melioracyjne, wszyscy widzimy. Do mojego biura 
poselskiego wielokrotnie zgłaszali się rolnicy, których upra-
wy, pola były zalewane przez wody deszczowe. 

- Panie pośle, polskie gospodarstwa rolne, gospodarstwa 
rodzinne, są w coraz gorszej kondycji. Ciężko jest konkuro-
wać polskiemu rolnikowi z rolnikami z Zachodu.

To bardzo złożony problem. Po pierwsze, w wyniku dzia-
łań rządów PO-PSL polscy rolnicy mają mniejsze dopłaty niż 
rolnicy na zachodzie Europy. Po drugie, profil gospodarstw 
rolnych w Polsce jest w znakomitej większości inny niż we 
Francji, Danii, Niemczech. Tam są wielkie gospodarstwa rol-
ne, przedsiębiorstwa wysoko specyfikowane, współpracu-
jące z ośrodkami badawczymi w zakresie metod hodowli, 
upraw. Polscy rolnicy bardzo powoli, z niezrozumiałych dla 
mnie przyczyn, podejmują działania mające na celu zjedno-
czenie się, łączenie się w spółdzielnie rolnicze, czy też two-
rzenie grup producenckich. To wielka szansa, żeby rolnicy 
mogli występować jako duże podmioty, z którymi musi liczyć 
się producent nawozów, punkty skupu, handlowcy. Podczas 
spotkania w Chojnicach z rolnikami minister Jan Krzysztof 
Ardanowski wyraźnie dał do zrozumienia, że ścisła współ-
praca producentów rolnych to jedyna szansa na przetrwa-
nie małych gospodarstw rolnych w Polsce. Dużą szansą dla 
polskich rolników są ułatwienia wprowadzone przez mini-
sterstwo dotyczące sprzedaży bezpośredniej. Rolnicy mogą 
sprzedawać nie tylko produkty roślinne i zwierzęce nieprze-
tworzone, ale również przetwory. Dżemy, kompoty, sery, 
wędliny, miód, chleb itp. - na takie swojskie produkty jest 
coraz więcej amatorów. Polacy chcą jeść smacznie i zdrowo, 
bardzo wzrasta świadomość społeczeństwa w zakresie zdro-
wego żywienia. W ten sposób mogą bezpośrednio u rolni-
ków zaopatrywać się restauratorzy, właściciele gospodarstw 
agroturystycznych, stołówek. Tutaj upatrywałbym wielkiej 
szansy dla polskich małych gospodarstw rolnych, dzięki cze-
mu poprawi się ich kondycja finansowa i produkcja rolna 
będzie coraz bardziej opłacalna i dochodowa. Zwiększono 
kwoty dopłat do tzw. paliwa rolniczego. Minister powołał do 
życia państwowy holding, który wspiera producentów żyw-
ności i chroni przez niezdrowymi praktykami monopolistów 
na rynku skupu, którzy w sztuczny sposób regulowali, zani-
żali ceny płodów rolnych. To wszystko działania rządu, mi-
nisterstwa mające na celu realną pomoc polskim rolnikom, 
żeby mogli konkurować z rolnikami z zachodniej Europy. 

- Wasi przeciwnicy polityczni zarzucają Wam, że „kupiliście” 
wyborców wiejskich.

Polska wieś zasługuje, żeby w końcu docenić ciężką 
pracę i poświęcenie rolników. Polska wieś jest ostoją pol-
skości, wiary ojców i tradycji. To trzeba podkreślić i przede 
wszystkim docenić. Premier Mateusz Morawiecki, minister 
Jan Krzysztof Ardanowski są świadomi ogromnej roli, jaką 
w gospodarce państwa mają rolnicy i gospodarstwa rolne. 
Przecież miliony Polaków żyją z roli i mieszkają na wsi. Od 
roku jest realizowany Plan dla wsi, który ma na celu uczynić 
z rolnictwa kluczową, wiodącą gałąź naszej gospodarki. Do 
mieszkańców wsi trafiają ogromne środki z tytułu progra-

mów społecznych realizowanych przez rząd. Programy 500+, 
wyprawka szkolna są kierowane do wszystkich, ale miesz-
kańcy wsi korzystają z tych programów w sposób szczególny, 
bo są tam rodziny wielodzietne. To wielkie wsparcie socjal-
ne dla polskich rodzin, dla mieszkańców wsi. Zostało prak-
tycznie zlikwidowane ubóstwo, dzieci nie chodzą głodne 
do szkoły. Kolejną bardzo ważną sprawą dla mieszkańców 
wsi jest program MAMA 4+. Przecież bardzo wiele kobiet 
polskich pracowało w gospodarstwach rolnych, pomagając 
w pracy na roli i podejmując się wielkiego trudu wychowa-
nia dzieci. Dzisiaj te panie, które nie wypracowały emerytu-
ry w kwocie najniższej emerytury, a wychowały co najmniej 
czwórkę dzieci mają szansę na świadczenie emerytalne. Czy 
to kupienie wyborców wiejskich? To przywrócenie godności, 
elementarnej sprawiedliwości społecznej. Sprawiedliwie, 
nie znaczy po równo, sprawiedliwie znaczy według zasług 
i potrzeb. Polska wieś ma ogromne zasługi i one zostały za-
uważone i docenione przez rząd Zjednoczonej Prawicy.

- Panie pośle, opozycja zarzuca Wam, również, że chcecie 
upolitycznić koła gospodyń wiejskich, że chcecie je ewi-
dencjonować, wpływać na ich działalność. 

Minister Jan Krzysztof Ardanowski podjął bardzo trafną, 
moim zdaniem, decyzję, że koła gospodyń wiejskich mogą 
otrzymać osobowość prawną, działać w sposób sformalizo-
wany. Pamiętamy przecież wszyscy, jak za rządów naszych 
poprzedników, panie z KGW miały problemy ze służbami 
skarbowymi, bo sprzedawały drożdżówkę na dożynkach, 
a nie miały kasy fiskalnej. To wielka szansa, żeby tą sprawę 
uporządkować. Koła gospodyń wiejskich działają bardzo 
sprawnie, kobiety na wsi są operatywne, podejmują cieka-
we inicjatywy. Ministerstwo oferuje pomoc, również pomoc 
finansową. Koła, które się zarejestrowały w ARiMR mogą 
otrzymać dotację w kwocie nawet 5000 PLN z budżetu pań-
stwa. Te działania mają na celu przede wszystkim uporząd-
kowanie i usystematyzowanie działalności kół w Polsce. Ja 
już się przyzwyczaiłem do tego, że wszystkie działania podej-
mowane przez nas budzą ogromny opór i sprzeciw opozycji, 
która ciągle przeszkadza w działaniach mających na celu roz-
wój Polski. 

- Dziękuję bardzo za rozmowę. 
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Wojciech Rolbiecki


