
    Przygotowania  Polski  do  przyszłego  członkostwa  w Unii 
Europejskiej dotyczą różnych dziedzin życia. Jednym w obszarów, 
który  wymaga  szczególnie  dużego  przystosowania  do  rozwiązań 
stosowanych w krajach  "piętnastki"  jest  polityka  rolna.  Niezbędne 
zmiany,  jakie  obejmą  polskie  rolnictwo,  budzą wiele  obaw wśród 
mieszkańców wsi.

    Duża  część  problemów, w którymi  boryka  się  polskie  rolnictwo 
nie jest wyłącznie typowa dla Polski. Z wieloma w nich zmagają się 
także  poszczególne  kraje,  a nawet  regiony  unijne  (sprawy  zbytu, 
cen,  opłacalności,  dochodów  rolniczych).  Są  to  więc  zjawiska 
szersze, kontynentalne, a niektóre nawet globalne.

    Rolnicy  w krajach  UE  są  objęci  znaczącą  pomocą  ze  strony  państwa.  Polega  ona  między 
innymi  na  zagwarantowaniu  producentom  rolnym  stałych  cen  zbytu,  stosowanie  subwencji  do 
dochodów  lub  eksportu  płodów  rolnych.  Jedną  w jej  form  jest  również  stosowanie  dopłat  do 
paliwa  używanego  do  produkcji  rolniczej.  Sposobów  na  zmniejszenie  kosztów  we Wspólnocie 
Europejskiej poprzez obniżenie ceny płaconej przez rolnictwo jest wiele. W Hiszpanii na przykład 
rolnicy  otrzymują  czeki  paliwowe,  we  Francji, Włoszech,  Holandii  i Wielkiej  Brytanii  stosuje  się 
barwienie  i znakowanie markerem oleju napędowego dla  rolników, w Niemczech  i Szwecji   ulgi 
podatkowe  w wymiarze  podatków  dochodowych.  W  Danii  w kolei  zwraca  się  kwoty  podatku 
pobranego przy zakupie paliwa raz w kwartale.

    Również  polski  rząd  dostrzega  konieczność  udzielania  rolnikom  niezbędnej  pomocy  w celu 
ograniczenia wydatków ponoszonych na kupno oleju napędowego. Pierwsze kroki w tym kierunku 
poczyniono  w 1993  roku.  W  ustawie  budżetowej  wpisano  wówczas  środki  na  wyrównanie 
rolnikom wzrastających cen paliwa rolniczego. To rozwiązanie funkcjonowało przez rok. Nie było 
jednak w pełni  satysfakcjonujące  dla  mieszkańców wsi,  dodatkowo w raporcie  Najwyższej  Izby 
Kontroli  dotyczącym  wydatkowania  tych  środków  pojawiły  się  zarzuty,  że  jest  to  nieefektywna 
forma  pomocy.  Dlatego  po  roku  zrezygnowano  w niej,  choć  sprawa  nie  została  zupełnie 
zarzucona.  Posłowie  poprzedniej  kadencji  pracowali  nad  dwoma  projektami  ustaw    autorstwa 
SDL oraz PSL. Nie doczekały one jednak uchwalenia, zaś rolnicy  jakichkolwiek dopłat.

    Można  mieć  nadzieję,  że  sytuacja  zmieni  się  wkrótce.  2  marca  br.  przegłosowana  została 
w Sejmie  znowelizowana  ustawa  o  podatku  od  towarów  i usług  oraz  o  podatku  akcyzowym, 
wprowadzająca  specjalne  bony  paliwowe  dla  rolników,  które  będą  stosowane  w rozliczeniach 
należności  za  nabyty  olej  napędowy.  Zgodnie  w zapisem  ustawy  bony  będą  przysługiwać 
płatnikom  podatku  rolnego,  którzy  posiadają  przynajmniej  jeden  ciągnik  rolniczy.  Warunek 
posiadania ciągnika był tematem wielu dyskusji  i polemik sejmowych. Przeciwnicy  tego pomysłu 
argumentowali,  że  kryterium  to  nie  jest  sprawiedliwe. Nie wszystkie  bowiem ciągniki  na wsi  są 
zarejestrowane  (w  debacie  sejmowej  padały  na  ten  temat  bardzo  różne  dane    od  40  do  90 
procent). Argumentowano  również, że w takim systemie poszkodowani byliby ci  rolnicy,  których 
nie stać na własny ciągnik i którzy do prac polowych muszą go wynajmować. Według oficjalnych 
danych właścicielami przynajmniej jednego ciągnika rolniczego jest blisko 1027 tys. gospodarstw 
obejmujących 12,3 mln ha użytków rolnych, co stanowi ok. 70% użytków rolnych ogółem. Szacuje 
się, że roczne zużycie oleju napędowego w rolnictwie wynosi 1,5 miliarda litrów, co przy ok. 17,5 
mln ha użytków rolnych daje średnie zużycie 85 litrów na hektar. Część posłów opowiadała się za 
wariantem,  aby  w pomocy  państwa  mogli  korzystać  wszyscy  gospodarze,  oczywiście  pod 
warunkiem, że kupione paliwo wykorzystają do produkcji rolniczej.

    Wartość  otrzymywanych  przez  rolników  czeków  uzależniona  będzie  od  powierzchni 
uprawianych przez nich gruntów. Czeki będą traktowane jak pieniądze i rolnicy będą nimi płacić 

Czeki dla rolników



na  stacjach  benzynowych.  Sprzedawcy  oleju  napędowego  w kolei  będą  mogli  uwzględniać 
otrzymane  bony  paliwowe  w rozliczeniach  w urzędami  skarbowymi  poprzez  zwiększenie 
naliczonego  podatku  VAT  o  wartość  otrzymanych  od  rolników  bonów  paliwowych.  Blankiety 
sprzedawać  będą  banki  spółdzielcze,  które  w tego  tytułu  będą  pobierać  prowizję  w wysokości 
0,4%  wartości  bonu  (koszt  prowizji  pokryje  budżet  państwa).  Skarb  Państwa  zobowiązał  się 
w ustawie do sfinansowania wydatków poniesionych na wydrukowanie bonów. Koszt tej operacji 
ma  wynieść  30  mln  złotych.  Podstawą  dla  banku  do  sprzedaży  bonu  będzie  zaświadczenie 
wydane przez wójta lub burmistrza, w którym potwierdza się, że dany rolnik nie zalega w opłatami 
podatku  rolnego  i posiada  ciągnik.  Równocześnie w zaświadczeniu  określona  zostanie wartość 
bonów  paliwowych,  które  przysługują  uprawnionemu.  Zaświadczenie  to  jest  wydawane  na 
wniosek zainteresowanego.

    Ostateczny  kształt  rozwiązań  prawnych  w kwestii  dofinansowania  dla  rolników  do  cen  oleju 
napędowego nie jest jeszcze przesądzony. Obecnie ustawa czeka w parlamencie na rozpatrzenie 
przez  izbę  wyższą.  Zgodnie  w wersją  uchwaloną  przez  Sejm  bony miałyby  obowiązywać  od  1 
lipca br. 
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