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Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracamy się do Pana z prośbą o przedstawienie stanu prac w resorcie rolnictwa w zakresie powołania 

funduszu gwarancyjnego dla rolników.  

W sprawie oszustw dokonywanych przez firmy skupowe wielokrotnie zwracałem się do Pana Ministra za-

równo podczas bieżącej, jak i poprzedniej kadencji Senatu RP. Do mojego biura trafia wiele spraw dotyczą-

cych rolników bezkarnie oszukiwanych przez firmy skupowe. Jest to już plaga społeczna i gospodarcza, 

a prokuratury zabierają się do tych spraw bardzo niechętnie. Zbyt łatwo zbywa się te sprawy, odsyłając je do 

postępowania cywilnego, a przecież ten, kto skupuje płody rolne, powinien za nie płacić, jeśli zaś nie ma 

środków na zapłatę – nie powinien ich kupować. Za tymi sprawami kryją się prawdziwe dramaty oszukanych 

rolników, którzy wkładają pracę w wyprodukowanie płodów rolnych i ponoszą koszty, a potem zostają bez 

środków do życia, nierzadko z niespłaconymi kredytami, co zagraża egzystencji ich rodzin i funkcjonowaniu 

ich gospodarstw. 

Według szacunków, w ciągu ostatnich piętnastu lat z tego powodu do rolników nie trafiło kilkanaście mi-

liardów złotych. Aby zabezpieczyć interesy rolników lepiej niż dotychczas, minister zapowiedział utworzenie 

funduszu gwarancyjnego. Fundusz powinien być pomocą dla tych, którzy staną się ofiarami nieuczciwych 

lub nierzetelnych kontrahentów. Według informacji prasowych, w ministerstwie przygotowywana jest odpo-

wiednia ustawa o utworzeniu funduszu gwarancyjnego na wzór funduszu promocji produktów rolno-

spożywczych. Fundusz miałby być finansowany ze składek zarządzających nim rolników, czyli z kieszeni 

oszukiwanych rolników, co oznacza, że potencjalnie mogą oni tracić podwójnie. Niestety na stronie minister-

stwa trudno doszukać się wiadomości na ten temat. Prosimy zatem o informacje odnośnie do stanu prac nad 

funduszem, a także odnośnie do konsultacji i opinii środowisk rolniczych. Z góry dziękujemy za przekazanie 

szczegółowych wyjaśnień. 
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