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Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Komisja Europejska proponuje tylko 150 mln euro pomocy dla rolników, którzy ponieœli straty z po-

wodu warzywnej paniki w UE. Uwa¿am, ¿e to zbyt ma³o, dlatego powinien Pan Minister domagaæ siê
w Brukseli wyp³acenia pe³nych rekompensat dla polskich producentów warzyw. Ju¿ teraz straty kilka
razy przewy¿szaj¹ kwotê, jak¹ chce ich wesprzeæ KE, a z ka¿dym dniem te straty rosn¹, poniewa¿ euro-
pejscy konsumenci ograniczyli zakup warzyw po wybuchu w pó³nocnych Niemczech fali zatruæ pokar-
mowych wywo³anych przez bakterie coli.

Codziennie otrzymujê maile od polskich producentów warzyw, którzy niemal z rozpacz¹ donosz¹
o sytuacji, jaka zaistnia³a poza granicami naszego kraju, ale dotykaj¹ nas jej groŸne skutki. Na przyk³ad
Gospodarstwo Ogrodniczo-Rolnicze Marty Krzywañskiej-Chmiel z Pawonkowa, produkuj¹ce do 400 t
pomidorów pod szk³em miesiêcznie, ponios³o straty szacowane na 250 tysiêcy z³. A to przecie¿ nie ko-
niec strat, poniewa¿ w wyniku zamkniêcia granicy z Rosj¹ nast¹pi³ nap³yw nierodzimego produktu do
Polski. Œwiadczy o tym fakt, ¿e pojawi³o siê zainteresowanie na puste opakowania do pomidorów z logo
i danymi tej firmy. Chodzi o to, aby przepakowaæ do nich pomidory pochodz¹ce z innych krajów.

Kolejny cios firma otrzyma³a od sieci handlowych, które wstrzyma³y zakup warzyw do chwili wyjaœ-
nienia przyczyn i miejsca ska¿enia. Tak¿e inni odbiorcy wykazuj¹ zerowe zainteresowanie zakupem po-
midorów. Oni równie¿ ponieœli straty, gdy¿ ca³y towar zmuszeni byli wyrzuciæ lub sprzedaæ znacznie
poni¿ej ceny zakupu. Jeœli chodzi o ogórki jest podobnie – zainteresowanie kupnem jest zerowe. Produ-
cenci koñcz¹ uprawy, zmieniaj¹ produkcjê, zwalniaj¹ pracowników, zagro¿ona jest sp³ata kredytów.
Sytuacja z dnia na dzieñ pogarsza siê. Utrata p³ynnoœci finansowej spowoduje zamkniêcie zak³adów
i koniec produkcji warzyw w Polsce.

Panie Ministrze, zapewne myœli Pan o tym, jak pomóc producentom warzyw. Po pierwsze, nale¿y po-
wo³aæ komisjê w celu oszacowania strat, której wyniki pracy bêd¹ respektowane przy ubieganiu siê
o odszkodowania. Po wtóre, trzeba powstrzymaæ import obcych warzyw na teren Polski. I po trzecie, na-
le¿y wyst¹piæ do KE o odszkodowania adekwatne do poniesionych strat. Konieczne bêdzie tak¿e ustabi-
lizowanie ekonomiczne polskich producentów i uspokojenie rynku poprzez odpowiednie nag³oœnienie
informacji o wartoœci polskich warzyw.

W trakcie obrad ministrów rolnictwa UE pojawi³ siê jeszcze inny problem. Otó¿ czêœæ pañstw propo-
nuje, ¿eby pomoc unijna by³a przekazywana za poœrednictwem organizacji rolniczych. Dobrze, ¿e Pan
Minister by³ przeciw, gdy¿ w naszym kraju zrzesza siê zaledwie u³amek rolników, a wiêc zdecydowana
wiêkszoœæ nie dosta³aby rekompensat. Skorzystaliby na tym producenci ze starej UE, gdzie w grupach
dzia³a od 70 do 90% rolników.

Oczekujê od Pana Ministra intensywnych dzia³añ w obronie polskich producentów warzyw.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka




