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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 
W zasadzie od początku funkcjonowania Pańskiego rządu, było tak jeszcze w poprzedniej kadencji, unika 

Pan wypowiedzi, a przede wszystkim jakichkolwiek aktywnych działań na rzecz rolnictwa polskiego, odsyła-
jąc w tych kwestiach do ministra rolnictwa Marka Sawickiego. Dotyczy to w szczególności kluczowej dla 
przyszłości polskiej wsi kwestii wyrównania dopłat bezpośrednich dla rolników, które to dopłaty są obecnie 
rażąco zaniżone w porównaniu do dopłat otrzymywanych w starych krajach członkowskich UE, co stanowi 
jawną dyskryminację Polski i jej rolników. O ile do 2013 roku ta dyskryminacja będzie miała podstawy 
prawne, to po 2013 roku będzie już w oczywisty sposób sprzeczna z przepisami traktatowymi. 

Minister rolnictwa Marek Sawicki publicznie deklaruje, że walczy o wyrównanie dopłat rolniczych dla 
polskich rolników. Wiele wskazuje, że są to jednak deklaracje puste. Na spotkaniu przewodniczących komisji 
rolnictwa Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych w Kopenhadze 7 czerwca 2012 roku prze-
wodnicząca rady do spraw rolnictwa, duńska minister rolnictwa Mette Gjerskov, oświadczyła, że sprawa 
dystrybucji dopłat bezpośrednich między kraje członkowskie nie będzie przedmiotem decyzji rady do spraw 
rolnictwa, lecz decyzja zostanie podjęta na szczeblu szefów państw członkowskich. Należy zatem przyjąć, że 
minister Sawicki, nawet gdyby chciał, to nie jest w stanie nic zrobić w kwestii zniesienia dyskryminacji pol-
skich rolników lub chociażby jej ograniczenia. Jest to kwestia, którą Pan Premier musi się zająć osobiście. 

Prosimy o informacje, czy Pan Premier zamierza to zrobić? Czy podejmie Pan polityczną aktywność 
zmierzającą do zapewnienia Polsce niedyskryminującego polskich rolników systemu dystrybucji dopłat bez-
pośrednich? 

Prosimy o te informacje, a jednocześnie gorąco apelujemy o Pana niezwłoczną aktywność w tej sprawie 
jako szefa rządu Polski, która jest jedną z największych rolniczych potęg w UE i w której przyszłość rolnic-
twa jest poważnie zagrożona. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Wojciech Skurkiewicz 
Bogdan Pęk 
Andrzej Pająk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




