Oświadczenie złożone przez senatorów
Grzegorza Biereckiego, Bogdana Pęka, Jerzego Chróścikowskiego,
Macieja Klimę i Marka Martynowskiego
na 82. posiedzeniu Senatu
w dniu 1 października 2015 r.
Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
Już od ośmiu lat Polskie Stronnictwo Ludowe odpowiada za rolnictwo w naszej Ojczyźnie. W tym czasie
praktycznie wszystkie gałęzie produkcji rolnej odnotowały niepowetowane straty, a rolnicy w poszczególnych sektorach rolnych stali się ofiarami fatalnej polityki rządu PO–PSL. W tym okresie załamał się rynek
producentów trzody chlewnej, zbóż, owoców miękkich, owoców twardych, bydła rzeźnego, bydła mlecznego, buraków cukrowych, tytoniu, chmielu. Praktycznie wszyscy rolnicy ponieśli i nadal ponoszą ogromne
koszty chaotycznych, nieskoordynowanych – kierujących się chwilowymi potrzebami – rządów koalicji Pani
Kopacz i Pana Piechocińskiego. We wschodnich regionach kraju żartuje się już nawet, że Pan Bóg doświadczył Egipcjan siedmioletnim okresem lat chudych, a Polakom zesłał ośmioletnie katastrofalne rządy PO–PSL.
Niestety taki obraz sytuacji potwierdza przypadek, z którym zgłosił się do mnie w minionym tygodniu
rolnik z gminy T. Pan S. O. – bo o nim tutaj mowa – to młody, wykształcony rolnik, jakich jest w naszym
kraju bardzo dużo. Ten młody człowiek przejął od rodziców w 2009 r. gospodarstwo, które, jak każdy perspektywicznie myślący rolnik, zaczął modernizować. Wybudował oborę na 200 sztuk bydła, w tym na
120 sztuk krów mlecznych. Ufając w pomoc państwa polskiego dla młodych rolników, dokupił kwotę mleczną i zwiększył wydajność produkcji mleka. O tym, że jest to osoba nie tylko cierpliwa, pracowita i z pomysłem, świadczą zdobywane w kolejnych latach nagrody: w 2013 r. – srebrny medal „Zasłużony dla Rolnictwa”, w 2014 r. – I miejsce w Agrolidze i II miejsce w konkursie „Rolnik Lubelszczyzny”, w 2015 r. –
I miejsce w konkursie „Bezpieczne gospodarstwo”, i to zarówno na szczeblu powiatowym, jak i wojewódzkim i II miejsce w konkursie ogólnopolskim. Niestety temu rolnikowi, jak wielu tysiącom innych producentów mleka w Polsce, grozi bankructwo z powodu kar za nadprodukcję mleka.
Problem tak zwanych kwot mlecznych znany jest nie od dziś. Już cztery lata temu pojawiały się pierwsze
uwagi i ostrzeżenia dotyczące produkcji mleka. Jednak zyski zakładów mleczarskich, które zachęcały producentów do zwiększenia wydajności, oraz bierność ministerstwa rolnictwa spowodowały, że dziś tysiące nowoczesnych producentów, na których nałożone zostały kary za nadprodukcję, zagrożonych jest upadkiem,
a dziesiątkom tysięcy grozi bezrobocie. Paradoksem jest, że płacą za nie gospodarstwa rozwojowe, nowoczesne, które, intensyfikując produkcję mleka, sprzyjały rozwojowi zakładów mleczarskich kupujących od nich
mleko. Szczególnie dotkliwe skutki pogłębia też fakt występowania katastrofalnej suszy, szczególnie w regionach, gdzie intensyfikacja mleczarska jest największa, to jest między innymi na Podlasiu, Lubelszczyźnie
czy Warmii i Mazurach. Znaczne straty zarówno w użytkach zielonych, jak i w uprawach kukurydzy obciążają budżety domowe rolników, i tak już bardzo wątłe.
W związku z tym zwracamy się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:
1. Czy w związku z trudną sytuacją producentów rolnych, w tym producentów mleka, do której doszło
wskutek między innymi klęski suszy, ministerstwo zwróciło się do odpowiednich podmiotów o wstrzymanie
egzekucji należności z tytułu nadprodukcji mleka lub egzekucji należności z tytułu niewykonania obowiązków tak zwanego zazielenienia?
2. Czy ministerstwo zwróciło się do rządu z prośbą o wystąpienie z wnioskiem do Komisji Europejskiej
o odstąpienie od karania polskich rolników w związku z zaistniałą sytuacją?
3. Czy w związku z klęską suszy nastąpi przyspieszenie wypłat dopłat bezpośrednich polskim rolnikom,
aby mogli na przykład zakupić pasze do produkcji zwierzęcej?
4. Czy rozważana jest propozycja, że to mleczarnie, jako beneficjenci zwiększenia wydajności produkcji
mleka, powinny pokryć koszty kar za nadprodukcję mleka lub ich część?
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