
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Gogacza

na 40. posiedzeniu Senatu
w dniu 23 wrzeœnia 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

W przekazanym mi stanowisku wypracowanym na spotkaniu zwi¹zków zawodowych w Lubelskiej
Izbie Rolniczej w dniu 24 sierpnia 2009 r. czytamy:

„W zwi¹zku z dramatyczn¹ sytuacj¹ na rynku zbó¿ og³aszamy akcjê protestacyjn¹ oraz domagamy
siê szybkich i konkretnych dzia³añ rz¹du dotycz¹cych stabilizacji cenowej na rynku zbó¿. ¯niwa siê
skoñczy³y, by³y opóŸnione w porównaniu do roku poprzedniego. Spowodowane to zosta³o z³¹ pogod¹, ja-
ka utrzymywa³a siê nad Polsk¹. Czêste opady uniemo¿liwia³y rozpoczêcie w terminie ¿niw i mia³y du¿y
wp³yw na iloœæ, a tak¿e na jakoœæ zbó¿.

Od kilku tygodni ceny zbó¿ zarówno w województwie lubelskim, jak i w ca³ym kraju spadaj¹. Ju¿ teraz za
tonê ¿yta rolnik mo¿e otrzymaæ oko³o 200 z³, za tonê jêczmienia oko³o 300 z³, zaœ za tonê pszenicy oko³o
400 z³. Dzisiejsze ceny zbó¿ s¹ tak niskie, ¿e producentom rolnym nie op³aca siê ich sprzedawaæ. Ale co z te-
go? Rolnicy musz¹ sprzedawaæ zbo¿e, aby utrzymaæ p³ynnoœæ finansow¹. Przecie¿ zmuszeni s¹ do regulo-
wania ró¿nych zobowi¹zañ.

Wed³ug uczestników spotkania ceny skupowe zbó¿ w Polsce s¹ zdecydowanie poni¿ej kosztów pro-
dukcji. Sytuacja ta wp³ynie niekorzystnie na rolnika, bo nie bêdzie mia³ œrodków na utrzymanie pro-
dukcji w nastêpnym roku – zakup nawozów, œrodków ochrony roœlin, paliwa itp. Zauwa¿yæ nale¿y, i¿
analogiczna sytuacja dotyczy równie¿ innych ga³êzi produkcji rolniczej.

Dlatego domagamy siê: po pierwsze, przyspieszenia wyp³aty dop³at bezpoœrednich; po drugie, zrównania
dop³at bezpoœrednich dla producentów rolnych w Unii Europejskiej poprzez obni¿enie dop³at bezpoœred-
nich w krajach starej Piêtnastki w celu wyrównania warunków wewn¹trzunijnej konkurencji; po trzecie,
rozbudowy infrastruktury portowej do eksportu nadwy¿ki zbó¿; po czwarte, wprowadzenia porêczeñ pañ-
stwowych dla polskich podmiotów skupuj¹cych; po pi¹te, stworzenia warunków prawnych i finansowych
do wiêkszego wykorzystania ziarna zbó¿ w produkcji biopaliw.

Zwracamy uwagê na koniecznoœæ podjêcia szybkich i konkretnych dzia³añ w celu poprawy sytuacji
w tej sferze polskiego rolnictwa. Apelujemy o podjêcie skutecznych dzia³añ w celu zabezpieczenia na-
szego rynku zbo¿owego przed nap³ywem taniego zbo¿a z innych krajów, szczególnie spoza krajów Unii
Europejskiej”.

Proszê pana ministra o poinformowanie, co zamierza pan zrobiæ, aby wyjœæ naprzeciw oczekiwaniom
przedstawionym w przytoczonym stanowisku.




