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Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wielokrotnie zwraca³em siê do Pana Ministra w sprawie sytuacji producentów drobiu i trzody chle-

wnej w Polsce. Dziêkujê za wszystkie wyjaœnienia. Jednak¿e z pocz¹tkiem roku 2010 sytuacja siê nie-
stety powtarza i zarówno producenci drobiu, jak i trzody chlewnej okreœlaj¹ go mianem tragicznego.

Polscy producenci drobiu i trzody po raz kolejny odnotowuj¹ ogromne straty. W po³owie stycznia bie-
¿¹cego roku ceny ¿ywca spad³y o oko³o 30%. Bie¿¹ce ceny nie pokrywaj¹ nawet szacowanych kosztów pro-
dukcji. Zdaniem producentów, sytuacja ta jest wynikiem braku dzia³añ ze strony rz¹du w zakresie ochrony
rodzimego rynku, inaczej ni¿ ma to miejsce w innych krajach UE. Proszê zatem pana ministra o komplekso-
w¹ informacjê na temat podjêtych dzia³añ resortu w celu ustabilizowania sytuacji na tych rynkach.

Co wiêcej, producenci przekazuj¹ zatrwa¿aj¹ce informacje o wp³ywie do kraju ca³ej lawiny miêsa
spoza UE. Jest to najczêœciej miêso z Brazylii, ale nie tylko, którego nikt nie kontroluje. Producenci zg³a-
szaj¹ fakt braku nale¿ytej kontroli nad pozwoleniami na import, co pozwala na wielokrotne wykorzysty-
wanie tego samego zezwolenia. Ponadto, z uzyskanych informacji wynika, ¿e tranzyt przeznaczony do
krajów za wschodni¹ granic¹ ginie w kraju, a w obiegu s¹ tylko dokumenty. Producenci sugeruj¹, ¿e
s³u¿by nadzoru odpowiedzialne za bezpieczeñstwo ¿ywnoœci, opieraj¹c siê na klauzuli wzajemnego zau-
fania, ufaj¹ bezgranicznie wszystkiemu, co pojawia siê na polskim rynku, nawet gdyby to mia³o æwieræ
wieku, jak w przypadku z puszkami. Tylko czujnoœæ dziennikarzy spowodowa³a, ¿e spo³eczeñstwo do-
wiedzia³o siê, ¿e nie tylko opró¿niliœmy czyjeœ magazyny, ale i wybawiliœmy inny kraj z potrzeby utyliza-
cji takiego produktu, a tak zwany importer zarobi³ ca³kiem niez³e pieni¹dze na tym procederze.

Panie Ministrze, jak zosta³a wyjaœniona sprawa miêsa w puszkach i wprowadzenia go do u¿ytku?
Czy przeprowadzone dochodzenie wykaza³o jakieœ luki w systemie nadzoru? Jeœli tak, to jakie? Jak zo-
sta³y one zniwelowane?

Panie Ministrze, producenci drobiu i trzody wielokrotnie powtarzaj¹ na spotkaniach, i¿ wyra¿ali
sprzeciw wobec nieuczciwej lobbystycznej walki z polskim producentem rolnym za pomoc¹ polskich
rozwi¹zañ prawnych wykraczaj¹cych poza normy obowi¹zuj¹ce w innych krajach, wobec niespójnych
dzia³añ, szczególnie resortu rolnictwa wspieraj¹cego z jednej strony producentów rolnych (ARiMR),
a z drugiej strony nietroszcz¹cego siê o zasady uczciwej konkurencji na polskim rynku, czego efektem
s¹ bankructwa gospodarstw, wobec braku rozwi¹zañ legislacyjnych zmierzaj¹cych do dostosowania
uprawnieñ polskich organizacji spo³eczno-zawodowych do istniej¹cych w innych krajach UE, na przy-
k³ad Francji czy Niemczech. W jaki sposób ministerstwo rolnictwa prowadzi dialog z organizacjami zrze-
szaj¹cymi polskich producentów drobiu i trzody? Proszê o informacje w tym zakresie.

Czy zdaniem Pana Ministra zwi¹zki bran¿owe nie powinny mieæ prawa do udzia³u w kontroli rynku?
Dlaczego inspekcja weterynaryjna, sanitarna tak nie¿yczliwie odnosi siê do sygna³ów producentów od-
noœnie do zaobserwowanych nieprawid³owoœci? Ca³a ta sytuacja budzi moje zasadne obawy.

Panie Ministrze, prosimy o rozwa¿enie podjêcia dzia³añ, bowiem takie drastyczne spadki cen na ryn-
ku pojawiaj¹ siê z coraz wiêksz¹ czêstotliwoœci¹, prowadz¹ do ogromnych wahañ op³acalnoœci, a w kon-
sekwencji do systematycznego wyniszczania polskich producentów.

Panie Ministrze, czy nie widzi Pan zagro¿enia, ¿e w wyniku takiej „otwartej” polityki importowej Pol-
ska staje siê nie tylko œmietnikiem ¿ywnoœciowym Europy, ale i œwiata. To w Polsce wszystkie takie pro-
dukty s¹ wprowadzane do obrotu anonimowo i nikt tego nie kontroluje. I, o ironio, polski rolnik op³aca
w ramach funduszu promocjê równie¿ takiego miêsa.

Z góry dziêkujemy za szczegó³owe wyjaœnienie podniesionych kwestii.
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