
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego, Krzysztofa Słonia, 

Janinę Sagatowską, Wiesława Dobkowskiego, Alicję Zając,  

Marka Martynowskiego, Jana Marię Jackowskiego,  

Przemysława Błaszczyka, Stanisława Gogacza, Bogdana Pęka,  

Roberta Mamątowa i Zdzisława Pupę 

na 49. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 lutego 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby oraz do głównego le-

karza weterynarii Janusza Związka 

Szanowni Panowie! 
Dziennie około 5–6 tysięcy t polskich produktów z wieprzowiny nie przekracza wschodniej granicy ze 

względu na embargo, jakie na wieprzowinę pochodzącą z obszaru Unii Europejskiej nałożyła Federacja Ro-

syjska z powodu wykrycia przypadków afrykańskiego pomoru świń na Litwie. 

Od dwóch tygodni ceny wieprzowiny spadają, a skutki tej sytuacji najbardziej odczują rolnicy, którzy i 
tak, nawet bez tych problemów, prowadzą produkcję wieprzowiny na granicy opłacalności. 

W związku z powyższym prosimy Pana Ministra o informacje, czy resort rolnictwa posiada oszacowania, 

jakie straty do tej pory ponieśli rolnicy, jeśli tak, to w jaki sposób zostały one policzone, a jeśli nie, to pros i-
my o podanie stosowych wyliczeń oraz o informację, jakie działania podjął rząd lub zamierza podjąć, by 

ograniczyć te straty. Czy jest planowana rekompensata, a jeśli tak, to w jaki sposób będzie ona naliczana, w 

szczególności dla tych małych producentów, których straty są najdotkliwsze. I w szczególności: co z rolni-

kami prowadzącymi produkcję w wyznaczonych strefach buforowych, czy będą dla nich odszkodowania, a 
jeżeli tak, to w jaki sposób naliczane i kto je będzie ustalał? 

Prosimy także o informacje w odniesieniu do stanowiska Komisji Europejskiej w tej sprawie. Czy KE za-

mierza podjąć lub już podjęła jakieś działania w związku z embargiem nałożonym przez Rosję? W jaki spo-
sób Komisja zamierza wspomóc Polskę? Jakie działania podjął polski rząd w tej sprawie? 

Pozwolimy sobie podzielić się z Panem Ministrem pewnym spostrzeżeniem. Otóż funkcjonujemy w ra-

mach wspólnego rynku, a więc w odszkodowaniach powinna partycypować Komisja. Co więcej, generalnie 
chodzi tu o wykrycie ognisk choroby na Litwie i o objęcie embargiem również Polski, a więc gdybyśmy nie 

byli na wspólnym rynku, to wykrycie pomoru na Litwie nie skutkowałoby embargiem na polskie mięso, tak 

że nasi producenci tylko by na tym zyskali. Czy ten aspekt będzie poruszany podczas rozmów z KE? 

I ostatnie już pytanie. Czy nagłaśnianie tej sprawy służy polskiemu interesowi? 
Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień. 
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