
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 71. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 stycznia 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W ostatnim czasie w dwóch powiatach (łęczyckim i łowickim) mojego okręgu wyborczego odbyły się 

protesty rolników. W czasie protestu w Łowiczu rolnicy zgłosili się z prośbą do Starosty Łowickiego o zor-

ganizowanie spotkania z parlamentarzystami. Z zadowoleniem przyjąłem informację o chęci rozmowy, a 

także prośbę, abym w tym spotkaniu wziął udział. Spotkanie odbyło się 13.01.2019 r. W przeważającej licz-

bie jego uczestnikami byli rolnicy zajmujący się produkcją trzody chlewnej. Dyskusja była bardzo owocna. 

Nie brakowało rzeczowych i merytorycznych głosów, co mnie osobiście cieszyło. W czasie rozmowy rolnicy 

przekazali swoje postulaty z prośbą o przedstawienie ich Panu Ministrowi, co niniejszym czynię. 

1. Wstrzymanie importu wieprzowiny z krajów, w których wystąpiła choroba afrykańskiego pomoru świń 

(ASF), oraz ochrona rynku przed napływem mięsa po cenach dumpingowych. 

2. Szczegółowa kontrola sprowadzanego mięsa (bez względu na to, z którego kraju ono pochodzi) przez 

polskie służby weterynaryjne i sanitarne, pod kątem zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia i życia 

człowieka. 

3. Ograniczenie stosowania fosforanów oraz innych substancji wiążących nadmierną ilość wody w pro-

duktach wędliniarskich do poziomu, jaki był określony w Polskiej Normie w latach 80. 

4. Wybicie wszystkich dzików w strefie żółtej oraz powiatach sąsiadujących ze strefą żółtą, a na pozosta-

łym obszarze do poziomu 0,1 szt. na 1 km
2
. 

5. W związku z wprowadzeniem monopolu na rynku skupu trzody chlewnej poprzez zgodę Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów (bez porozumienia z organizacjami rolniczymi) na sprzedaż zakładu 

Pini Polonia grupie Animex domagamy się wprowadzenia minimalnych, gwarantujących opłacalność cen za 

żywiec wieprzowy. 

6. Czytelne oznakowanie produktów rolno-spożywczych, ze względu na kraj pochodzenia, flagą danego 

kraju. 

7. Skrócenie okresu ochronnego na wywóz nawozów naturalnych na pole oraz umożliwienie rolnikowi 

wywozu tychże nawozów w okresie ochronnym, pod warunkiem możliwości ich przykrycia. 

8. Plany nawozowe oraz prowadzenie karty pola powinny obowiązywać tylko duże gospodarstwa powyżej 

300 ha oraz powyżej 2 tysięcy stanowisk dla tucznika i 750 stanowisk dla loch. 

9. Zaprzestanie pobierania składek na Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego oraz zwrot dotychczas 

wpłaconych składek. 

10. Stworzenie funduszu gwarancyjnego, do którego zakłady mięsne oraz firmy skupujące żywiec wpłaca-

łyby składki na zabezpieczenie należności za niezapłacony żywiec w przypadku bankructwa któregoś z tych 

podmiotów. 

11. Jaka jest wg Ministra Rolnictwa definicja gospodarstwa rodzinnego, jeśli chodzi o jego powierzchnię 

oraz obsadę zwierząt? 

Jako rolnik utożsamiam się z wieloma opiniami uczestników spotkania. Wiem, że dużo dobrego udało 

nam się zrobić w ostatnim, niełatwym dla wsi czasie – niełatwym głównie z przyczyn pogodowych. O tym 

właśnie przypominałem rolnikom, ale mówiłem także, że wiele problemów do rozwiązania jest przed nami. 

Proszę Pana Ministra o ustosunkowanie się do tych postulatów i o dalsze energiczne oraz skuteczne dzia-

łanie. 

Z wyrazami szacunku 

Przemysław Błaszczyk 

 


