
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grażynę Sztark i Piotra Zientarskiego 

na 28. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 października 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z docierającymi do biura senatorskiego sygnałami zachodniopomorskich rolników o trudnej 

sytuacji finansowej i narastających problemach ze zbytem płodów rolnych o niższych parametrach jakościo-

wych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz w związku z otrzymanym w tej 

sprawie stanowiskiem Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, zwracam się z uprzejmą prośbą 

o wnikliwą analizę sytuacji. 

Rolnicy z terenu Pomorza Zachodniego w bieżącym roku doświadczyli kumulacji niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych, takich jak złe przezimowanie, wiosenne przymrozki, susza w maju i czerwcu oraz inten-

sywne i długotrwałe opady w okresie żniw, co spowodowało nie tylko znaczący spadek ilości, ale i jakości 

plonów, a w następstwie – spadek cen płodów, a tym samym zmniejszenie wpływów. Na bardzo trudną sytu-

ację finansową rolników niebagatelny wpływ ma również likwidacja kwot mlecznych czy embargo rosyjskie, 

ale także opóźnienia powstałe w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wypłat dopłat 

bezpośrednich. Wszystkie te czynniki spowodowały, że wiele gospodarstw znalazło się w sytuacji zagrażają-

cej ich egzystencji. W konsekwencji może to prowadzić do utraty płynności finansowej, co będzie miało 

wpływ nie tylko na stan gospodarstw domowych, ale również na strukturę zasiewów i charakter produkcji, 

a także na kondycję firm współpracujących z rolnictwem. 

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska i przedstawienie pro-

pozycji zmierzających do rozwiązania najpilniejszych problemów zachodniopomorskich rolników, 

a w szczególności do: 

1. podjęcia interwencji w zakresie skupu zbóż i zaproponowania systemowych rozwiązań w zakresie sku-

pu wszystkich płodów rolnych; 

2. podjęcia działań zabezpieczających rolników przed spadkiem opłacalności produkcji zwierzęcej, 

w szczególności dotyczy to producentów mleka (w sytuacji likwidacji kwot mlecznych i drastycznego spadku 

cen) oraz trzody chlewnej (zagrożenie afrykańskim pomorem świń); 

3. podjęcia działań umożliwiających Agencji Nieruchomości Rolnych odraczanie płatności rat związanych 

z zakupem ziemi i czynszów dzierżawnych w trudnych sytuacjach, a w szczególności w przypadkach wystą-

pienia zjawisk atmosferycznych z pogranicza klęski żywiołowej; 

4. stworzenia instrumentów umożliwiających ARiMR rozpoczęcie dopłat bezpośrednich jeszcze w 2016 r. 

Z poważaniem 

Grażyna Sztark 

Piotr Zientarski 
 


