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Pytanie 1. Wrażliwy konsument na rynku energii i zagrożenie wykluczeniem – Czy uważa Pan,
że w Polsce powinna być wprowadzona taryfa socjalna za energię elektryczną i gaz?

Walka z wykluczeniami jest jednym z podstawowych zadań, jakie stawiam przed swoją
prezydenturą. Wykluczenie energetyczne jest poważnym problemem, o rosnącym znaczeniu, który
powiązany jest z wieloma aspektami społecznymi, w tym m.in. z polityką senioralną,
mieszkalnictwem czy niewydolnym systemem emerytalnym. To nie jest domena prezydenta, ale w
jego ręku pozostaje inicjatywa ustawodawcza, a przede wszystkim możliwość inicjowania dyskusji
i patronat nad wypracowywaniem rozwiązań.
Jestem jednak przekonany, że taryfa socjalna nie jest właściwym instrumentem do zaadresowania
tego problemu. System taryf powinien być prosty i zniechęcający do nadużyć. Lepszym
rozwiązaniem wydają się być adresowane zasiłki socjalne, bony pomocowe czy ulgi podatkowe
(także w podatku VAT).

Pytanie 2. Czy popiera Pan pomysł wprowadzenia opłaty reprograficznej na smartfony,
komputery, tablety i smart-telewizory?

Jestem generalnie przeciwny zwiększaniu obciążeń oraz dalszemu komplikowaniu systemu
podatkowego.
Sprawa opłaty reprograficznej ma jednak swoje drugie dno. W polskim sektorze kultury
zatrudnienie znajduje 300 tys. osób. To spory sektor gospodarki, ale przecież jego znaczenie dalece
wykracza poza kontrybucję do PKB. Jest to równocześnie jeden z najbardziej sprekaryzowanych
sektorów polskiej gospodarki – szacuje się, że ok. 95% tej grupy zawodowej nie jest objęta
przywilejami Kodeksu Pracy, a w związku ze znaczącym odsetkiem twórców i innych usługodawców
kultury działających na podstawie umowy o dzieło, nie jest również objęta systemem ubezpieczeń
społecznych, w tym zdrowotnych.
Docelowo dążyć należy do stworzenia jednolitego systemu ubezpieczeń społecznych dla artystów.
Nie ma dzisiaj w budżecie innego potencjalnego źródła finansowania takiego systemu, niż właśnie
opłata reprograficzna. Nie skorzystałbym z prawa veta, gdyby projekt takiego podatku – pod
warunkiem przeznaczenia go na ten konkretny cel – został przyjęty przez Sejm.

Pytanie 3. Czy zamierza Pan wesprzeć działania organizacji konsumenckich walczących o to,
by nasza żywność była bezpieczniejsza?
Zielony ład, którego częścią jest bezpieczeństwo żywności, jest jednym z trzech filarów mojego
programu.
Ma to zresztą obok ekologii i dobrostanu konsumentów olbrzymie znaczenie gospodarcze. Eksport
żywności jest jednym z najszybciej rosnących motorów naszej gospodarki, do tego niwelujący
różnice między metropoliami i środowiskami wiejskimi, między regionami wysoko
zindustrializowanymi i rolniczymi.

Rolę prezydenta widzę tutaj w dwóch obszarach. Jednym z nich jest wspieranie rolnictwa
ekologicznego.
W świecie dokonują się wielkie zmiany w gospodarce rolnej. Widać to na przykładzie Francji, Włoch
czy Hiszpanii, gdzie rozkwit przeżywają niewielkie, ale liczne gospodarstwa rolne, które swoją
działalność opierają o produkcję żywności ekologicznej. Również w Polsce, szczególnie w dużych i
średnich miastach, rolnicze produkty ekologiczne cieszą się rosnącym zainteresowaniem.
Tymczasem Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego nie organizują prawie wcale szkoleń
adresowanych do rolników chcących rozpocząć i prowadzić produkcję ekologiczną. Proces
certyfikacji gospodarstw ekologicznych jest skomplikowany i bez należytego wsparcia
merytorycznego i prawnego zarówno ze strony organów Państwa jak i samorządu rolników, nie
doprowadzi do transformacji w rolnictwie niezbędnej do zaspokajania zapotrzebowania na polskie
produkty ekologiczne.
W ostatnim czasie fundusze przeznaczane na rozwijanie rolnictwa ekologicznego zostały znacznie
okrojone. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007–2013 realizowało w sumie ok. 31 tys.
rolników na powierzchni ok. 693 tys. ha. Płatności na ich rzecz wyniosły 2,5 mld zł. Tymczasem
budżet działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014–2020 wynosił już tylko ok. 700 mln euro.
Polscy rolnicy powinni uzyskać ponadto skuteczne wsparcie ze strony Powiatowych Izb Rolniczych
oraz wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w uzyskiwaniu odpowiednich certyfikatów, we
wdrożeniu produkcji ekologicznej, a także w promocji i organizacji sprzedaży.
Drugim obszarem jest wspieranie służby cywilnej i aparatu państwa. W ostatnich latach byliśmy
świadkami kompromitujących przykładów dopuszczania do sprzedaży żywności fałszowanej,
niezdrowej czy przeterminowanej. Jest to możliwe przy dramatycznych brakach kadrowych i
niedofinansowaniu Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Handlowej czy Sanitarnej. Widzę swoją rolę
jako prezydenta w zapewnieniu, by państwo nie było bezzębne. Jest to w interesie konsumentów,
ale także uczciwych rolników i przedsiębiorców przemysłu spożywczego.

