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Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Od d³u¿szego czasu toczy siê debata wskazuj¹ca na koniecznoœæ wprowadzenia zmian w rolniczym

systemie podatkowo-ubezpieczeniowym. O potrzebie wprowadzenia niezbêdnych reform mówi¹ ju¿ nie
tylko politycy, lecz tak¿e sami rolnicy. W sprawie tej zabra³ g³os równie¿ Trybuna³ Konstytucyjny, wska-
zuj¹c, ¿e finansowanie z bud¿etu pañstwa sk³adek zdrowotnych rolników bez wzglêdu na ich status
materialny jest niezgodne z konstytucj¹. Jednoczeœnie trybuna³ da³ parlamentowi piêtnaœcie miesiêcy
na zmianê tych przepisów.

Niew¹tpliwie jednak przedmiotowe zmiany, choæ konieczne, nie mog¹ byæ wprowadzane ad hoc. Ich
zakres i kierunek musz¹ byæ szczegó³owo przemyœlane i przedyskutowane, równie¿ w œrodowiskach rol-
niczych. Wiêkszoœæ gospodarstw rolnych nale¿¹cych do KRUS nie uzyskuje dochodów, zaœ te, które taki
dochód przynosz¹ – s¹ to du¿e gospodarstwa rolne – op³acaj¹ ju¿ sk³adki w ZUS. Œrodowiska rolnicze
domagaj¹c siê zmian, ¿¹daj¹, aby wprowadzono sprawiedliwy system podatkowy, powi¹zany z rzeczy-
wistymi dochodami danego gospodarstwa. Obliczanie dochodów rolników wy³¹cznie na podstawie wiel-
koœci gospodarstwa jest krzywdz¹ce dla tej grupy spo³ecznej, trzeba bowiem wyliczyæ si³ê ekonomiczn¹,
nie zaœ braæ pod uwagê tylko powierzchniê.

Ponadto nale¿y liczyæ siê z tym, ¿e po w³¹czeniu rolników do powszechnego systemu podatkowo-ubez-
pieczeniowego bud¿et faktycznie straci, gdy¿ mo¿e powstaæ koniecznoœæ zrefundowania samorz¹dom utra-
conych korzyœci z podatku gruntowego i wyp³acania œwiadczeñ najbiedniejszym rolnikom.

Bior¹c to pod uwagê, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce
pytania.

1. Czy obecnie prowadzone s¹ prace w ministerstwie w zakresie zmian w rolniczym systemie
podatkowo-ubezpieczeniowym?

2. Jaki jest kierunek planowanych zmian?
3. Czy przewiduje siê na³o¿enie na rolników obowi¹zku podatkowego w formie rycza³tu, a jeœli tak, to

w jakiej wysokoœci? Na jakiej podstawie poszczególni rolnicy zostaliby zakwalifikowani do poszczegól-
nych grup podatkowych?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski




