
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

na 44. posiedzeniu Senatu
w dniu 20 listopada 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Sejmowa debata z dnia 6 listopada bie¿¹cego roku w sprawie sytuacji polskich rolników potwierdzi³a

moje informacje o pog³êbianiu siê dysproporcji dochodów rolników w porównaniu do innych grup zawo-
dowych i o ich dramatycznej sytuacji dochodowej w roku bie¿¹cym, która niestety tylko potwierdza ten
stan. Moje obawy potwierdzaj¹ tak¿e wyniki badañ przeprowadzonych we wrzeœniu w gospodarstwach
województwa ³ódzkiego, miêdzy innymi w gospodarstwach, w których dominuje produkcja zbo¿owa.
I tak w przypadku pszenicy ozimej wartoœæ produkcji przy plonie 50 q i cenie 48 z³ za 1 q ³¹cznie z dop³a-
tami bezpoœrednimi to 3 009 z³. Koszty poœrednie, paliwa, ubezpieczenia, podatki i inne op³aty, nawozy,
œrodki ochrony roœlin, bez kosztów pracy rolnika, to 4 133 z³. Rolnik traci na 1 ha 1 124 z³. W przypadku
¿yta jest to 1 384 z³ przy plonie 30 q i cenie 28 z³ za 1 q. W przypadku jêczmienia mamy stratê w wysoko-
œci 1 103 z³ przy plonie 40 q.

W zwi¹zku z powy¿szymi informacjami, które, jak wiem, nie s¹ odosobnione, pragnê zapytaæ Pana
Ministra, czy zamierza wdro¿yæ plan dzia³ania na rzecz zdjêcia nadwy¿ek zbó¿ poprzez przeznaczenie
ich na bioetanol lub zapasy pañstwowe. Jeœli tak, to kiedy? Bo jak na razie jedyn¹ „pomoc¹” dla rolni-
ków w tej kwestii by³a rada, by czekali na lepsze ceny. Ale, póki co, nie da³o to ¿adnych rezultatów, ¿a-
dnych efektów. Czy polski rz¹d zamierza podj¹æ, i kiedy to nast¹pi, akcjê zmierzaj¹c¹ do rzeczywistego
wyrównania poziomu dop³at dla rolników po 2013 r., co pozwoli³oby na czêœciowe zmniejszenie dyspro-
porcji dochodowych rolników w porównaniu do innych grup zawodowych?

Proszê Pana Ministra o szczegó³owe odniesienie siê do kwestii dochodów w rolnictwie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




