
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
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w dniu 5 listopada 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W sprawie sytuacji na rynku drobiu i sytuacji producentów drobiu wielokrotnie zwraca³em siê do Pa-

na Ministra w oœwiadczeniach, ostatnio na 39., 35., 24., 10., 9. i 6. posiedzeniach Senatu RP. Miêdzy in-
nymi w lipcu pyta³em o sytuacjê na rynku drobiu i otrzyma³em tak¹ informacjê: „sytuacja na rynku
miêsa drobiowego w 2009 r. uleg³a poprawie w stosunku do roku 2008. W 2008 r. nast¹pi³o obni¿enie
tempa wzrostu produkcji miêsa drobiowego w porównaniu z rokiem poprzednim”. Dalej Pan Minister
informuje mnie, ¿e produkcja spada, a spo¿ycie krajowe i eksport wzrastaj¹, co oznacza, ¿e istnieje za-
potrzebowanie na miêso drobiowe.

Jednak¿e, jak informuj¹ mnie producenci drobiu, sytuacja makroekonomiczna na rynku drobiu nie
znajduje odzwierciedlenia w skali mikro. Otó¿ du¿a czêœæ producentów nie uzyskuje œrednich cen sku-
pu, gdy¿ wiele przetwórni zaspokaja swoje zapotrzebowanie miêsem z importu, które jest znacznie gor-
szej jakoœci ni¿ krajowe. Niemniej jednak wszystkie dane nie wskazuj¹ na znaczny wzrost importu
miêsa drobiowego do Polski. Producenci drobiu wskazuj¹ na pozostawianie w Polsce transportów miê-
sa, które by³y deklarowane jako tranzyt. Producenci posiadaj¹ sprawdzone informacje o roz³adowywa-
nych w ostatnim czasie w portach statkach z transportami miêsa drobiowego, które s¹ deklarowane
jako tranzyt, a tymczasem samochody z miêsem gin¹ w g³êbi kraju. I nic dziwnego, bo w tym czasie
w portach mo¿na by³o widzieæ firmowe ch³odnie wielu ubojni z naszego kraju.

Skutek – natychmiastowy spadek cen dla producenta ¿ywca, ale niestety nie ma to odbicia w cenie
dla konsumenta. Pozostaje tylko jedno wa¿ne pytanie: je¿eli tak drastycznie obni¿a siê cenê skupu, t³u-
macz¹c to nadprodukcj¹ w kraju, a uzupe³nia siê magazyny importem (tanim) z krajów trzecich, w któ-
rych niekoniecznie s¹ zachowywane zasady i re¿im produkcyjny obowi¹zuj¹cy w UE, to czy nie ma to
prze³o¿enia na rynek konsumencki? Co robi¹ odpowiedzialne s³u¿by nadzoru, aby zapewniæ konsu-
mentowi prawo wyboru: tanie miêso z importu albo dro¿sze (bo przy tych standardach produkcji musi
byæ dro¿sze) krajowe? Panie Ministrze, proszê o przedstawienie wykazu s³u¿b nadzoru nad importem
miêsa z krajów trzecich i obrotem tym miêsem.

Dodatkowo proszê o odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania. Czy zosta³ wyczerpany limit kontyngentów
na ten rok i ile on wyniós³? Czy jest on bilansowany z naszymi krajowymi potrzebami?

Proszê równie¿ o informacjê, do których krajów jest skierowane (zgodnie z deklaracj¹ przewoŸnika) miê-
so przywo¿one na statkach tranzytowych do polskich portów i w jaki sposób jest weryfikowane miejsce
przeznaczenia transportu. Czy s³u¿by kontrolne sprawuj¹ kontrolê nad takim tranzytem na terenie kraju?

Proszê Pana Ministra o ponowne ustosunkowanie siê do podniesionych kwestii dotycz¹cych sytuacji
na rynku drobiu i wwozu do Polski miêsa drobiowego, które nie spe³nia okreœlonych standardów i wy-
magañ, jakie musi spe³niaæ miêso pochodz¹ce z produkcji krajowej. Czy zdaniem Pana Ministra pra-
wid³owa jest zaistnia³a sytuacja, w której wysokiej jakoœci miêso krajowe jest wypierane przez
importowane miêso z³ej jakoœci? Co w sytuacji takiej nieuczciwej konkurencji powinni zrobiæ producen-
ci krajowi?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




