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Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zaniepokojony sytuacj¹ ekonomiczn¹ polskiej wsi, jak równie¿ w reakcji na liczne apele i skargi rol-

ników, zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cym oœwiadczeniem senatorskim.
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w ostatnich dwóch latach nast¹pi³ gwa³towny spadek op³acalnoœci produkcji

rolnej, z jednoczesnym wzrostem kosztów produkcji rolnej oraz brakiem w³aœciwej pomocy ze strony in-
stytucji podleg³ych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stwarza to koniecznoœæ podjêcia natychmia-
stowych dzia³añ przez rz¹d PO-PSL, gdy¿ sytuacja taka mo¿e doprowadziæ do upadku polskiego
rolnictwa.

Podkreœlam, i¿ w ostatnim czasie nast¹pi³a ca³kowita destabilizacja wielu rynków rolnych. Ceny
mleka od 2007 r. spad³y prawie o po³owê i niestety nadal utrzymuj¹ siê na bardzo niskim poziomie.
Rz¹d nie wprowadzi³ w tym zakresie ¿adnych œrodków zaradczych. Ponadto koalicja PO-PSL praktycz-
nie zlikwidowa³a finansowanie kilku programów wprowadzonych jeszcze przez poprzedni rz¹d, rz¹d Ja-
ros³awa Kaczyñskiego. Miêdzy innymi drastycznie ograniczono finansowanie programu „Szklanka
mleka w szkole”. Takie dzia³anie ma skutki dla rolnictwa, ale tak¿e uderza w uczniów potrzebuj¹cych
pomocy. A uchwalona przez rz¹d w ostatnim czasie stawka 5 gr za litr mleka w ramach rekompensat za
rezygnacjê z kwoty mlecznej jest drastycznie niska dla polskich rolników – zw³aszcza jeœli stawkê 5 gr
porównamy ze stawk¹ ok. 1,40 z³ ustalon¹ w 2007 r. przez rz¹d PiS.

Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, i¿ ostatnio uzyskiwane przez rolników ceny za zbo¿a przekroczy³y ju¿ gra-
nicê op³acalnoœci. Obecne ceny ¿yta wynosz¹ oko³o 200 z³ za tonê – mo¿na to porównaæ z kwot¹ oko³o
750 z³ za tonê w 2007 r. Podobnie jest z innymi zbo¿ami.

Dramatyczna sytuacja rysuje siê równie¿ na rynku owoców i warzyw. W 2008 r. ceny spad³y o ponad
po³owê w stosunku do 2007 r. W roku bie¿¹cym nast¹pi³o pog³êbienie kryzysu. Wielu rolników, sado-
wników pozostawia owoce na drzewach, gdy¿ czêsto uzyskiwane ceny nie pokrywaj¹ nawet kosztów
zbioru. Nie ma wiêc mowy o jakiejkolwiek op³acalnoœci.

Brakuje œrodków na kredyty preferencyjne, bêd¹ce podstaw¹ funkcjonowania rolników w trudnych
okresach ekonomicznych. Odnotowuje siê ponadto brak œrodków finansowych na szko³y rolnicze, na
melioracje, na weterynariê i jeszcze wiele innych potrzeb rolniczych. Nie ma tak¿e ¿adnej koncepcji
wsparcia produkcji biopaliw ani te¿ rozwi¹zania wspomnianych wczeœniej problemów na rynkach mle-
ka, zbó¿, owoców i warzyw.

W zwi¹zku z tym apelujê do Pana Ministra o podjêcie natychmiastowych dzia³añ maj¹cych na celu
zmianê katastrofalnej sytuacji na polskiej wsi, a w szczególnoœci o:

1. wyst¹pienie na szczeblu Unii Europejskiej z inicjatyw¹ zmierzaj¹c¹ do ustalenia ceny minimalnej
pszenicy w skupie interwencyjnym od listopada do maja na poziomie 200 euro za tonê i do wprowadze-
nia mo¿liwoœci skupu interwencyjnego innych gatunków zbó¿;

2. szybkie wprowadzenie ce³ na granicy UE, co mia³oby na celu ochronê polskiego rynku i rolników przed
nap³ywem tanich i czêsto w¹tpliwej jakoœci p³odów rolnych i produktów ¿ywnoœciowych z krajów trzecich –
warto tu wspomnieæ o ubieg³orocznej spóŸnionej reakcji na wielki bezc³owy import zbo¿a z Ukrainy;

3. podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu obni¿enie cen nawozów sztucznych i œrodków ochrony roœlin,
miêdzy innymi w stosunku do spó³ek z wiêkszoœciowym udzia³em Skarbu Pañstwa;

4. wdro¿enie na rynkach mleka, owoców i warzyw rozwi¹zañ zmierzaj¹cych do wzrostu cen skupu
tych produktów, co umo¿liwi³oby zniwelowanie strat generowanych obecnie u ich producentów.

Ponadto nale¿y opracowaæ oraz wdro¿yæ w odniesieniu do naszych produktów d³ugoterminow¹ poli-
tykê roln¹, która w przysz³oœci pozwoli unikn¹æ podobnych kryzysów. Takie dzia³anie dziœ staje siê ko-
niecznoœci¹.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl




