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Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Z niepokojem przyj¹³em informacje medialne w sprawie rzekomego wprowadzenia pozwoleñ na spa-

lanie w elektrowniach zbo¿a jako biomasy. Rozumiej¹c trudn¹ sytuacjê rolników zwi¹zan¹ z niesatys-
fakcjonuj¹cymi ich cenami skupu zbo¿a oraz trudnoœciami zwi¹zanymi z jego przechowywaniem,
pomys³ prawnego bezwarunkowego dopuszczenia palenia w elektrowniach ¿ywnoœci jako biomasy uwa-
¿am za niebezpieczny dla obywateli i nieetyczny. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w og³oszonych inicjatywach mo-
wa by³a o dopuszczalnoœci skupu zbo¿a zniszczonego, zepsutego, w celu jego wykorzystania na opa³.
Akceptowalnoœæ spalania tego rodzaju zbo¿a – nawet przy pominiêciu w¹tpliwoœci natury etycznej –
skutkuje jednak koniecznoœci¹ wdro¿enia rygorystycznej procedury eliminuj¹cej mo¿liwoœæ takiego wy-
korzystania zbo¿a niezepsutego, wartoœciowego. Szczególnym nadzorem powinny zostaæ objête pod-
mioty przechowuj¹ce zbo¿e.

Dopuszczalnoœæ skupu przez elektrownie zepsutego zbo¿a celem jego spalenia rodziæ bowiem powin-
na pytanie o rzeczywiste przyczyny jego zepsucia siê. Okreœlenie podmiotów odpowiedzialnych za
stwierdzenie, i¿ dane zbo¿e by³o przechowywane nale¿ycie, a zepsu³o siê jedynie wskutek okolicznoœci,
którym nie mo¿na by³o zapobiec, oraz podmiotów sprawuj¹cych kontrolê i nadzór z okreœleniem przy-
s³uguj¹cych im kompetencji i œrodków finansowych stanowiæ powinno absolutne minimum do rozpo-
czêcia dyskusji na temat og³oszonych koncepcji wykorzystania zepsutego zbo¿a.

Nie bez znaczenia pozostaje równie¿ odpowiedŸ na pytanie, czy stworzenie nowych procedur i powo-
³anie nowych organów lub rozszerzenie kompetencji ju¿ istniej¹cych, skutkuj¹ce przeznaczeniem do-
datkowych œrodków finansowych, bêdzie w aspekcie ca³oœci zysków i strat uzasadnione ekonomicznie
z punktu widzenia interesów Skarbu Pañstwa.

Brak stworzenia odpowiednich procedur zwi¹zanych z og³oszonym pomys³em wykorzystania zbo¿a
skutkowaæ mo¿e sytuacj¹, kiedy rolnicy lub podmioty przechowuj¹ce zbo¿e nie bêd¹ oddawaæ go do
skupu, lecz elektrowniom, gdy¿ te zaproponuj¹ najbardziej korzystn¹ cenê. Dopuszczenie takiej mo¿li-
woœci stanowi³oby kompromituj¹cy przyk³ad braku wyobraŸni osób odpowiedzialnych za tworzenie pra-
wa w naszym kraju.
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