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Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Rok 2015 polscy rolnicy witają z dużą dozą niepewności, a nawet obaw i strachu. Nowa polityka rolna już 

zaczyna obowiązywać, nowe regulacje są wprowadzane w życie i zaczynają obowiązywać. Może to ozna-

czać, iż znaczny spadek cen produktów rolnych w 2014 r., a tym samym dochodowości, nie tylko spowoduje 

wyhamowanie rozwoju gospodarstw, ale także może grozić bankructwem gospodarstw, co spowoduje upadek 

polskiego rolnictwa. 

Niestety z trudem musimy stwierdzić, że resort rolnictwa w wielu przypadkach pozostaje bezczynny, jeśli 

chodzi o zaistniałą sytuację. Doskonałym przykładem tej indolencji jest pozostawienie rolników w tak drama-

tycznej sytuacji bez pomocy krajowej, a dokładnie bez możliwości uzyskania kredytów z dopłatą do oprocen-

towania, w szczególności na wznowienia produkcji po klęskach. Panie Ministrze, nadchodzi wiosna, rolnicy 

ze względów związanych z racjonalizacją kosztów (a dokładnie dlatego, by nadmiernie nie obciążać gospo-

darstwa odsetkami) częstokroć odkładali decyzję o zaciągnięciu przyznanego im kredytu klęskowego na no-

wy rok, bliżej wiosny, a w chwili obecnej nie mogą skorzystać z tego uprawnienia, pomimo iż mają taką 

możliwość (!) przyznaną decyzjami.  

Panie Ministrze, prosimy o odpowiedź na pytanie, kiedy rolnicy będą mogli skorzystać z kredytów z do-

płatą do oprocentowania. 

Ponadto zwracamy się z uprzejmą prośbą o szczegółowe przedstawienie zasad funkcjonowania krajowych 

instrumentów wsparcia w rolnictwie w 2015 r. oraz o przedstawienie kwotowe krajowego wsparcia za dzie-

sięć lat, z dokładnym podziałem na zadania. 

Panie Ministrze, nie musimy przypominać, iż działalność rolnicza do łatwych nie należy. Wymaga nie 

tylko bardzo ciężkiej i systematycznej pracy, ale także ciągłego rozwoju oraz inwestycji, choćby w środki 

produkcji, i dbania o to, aby wyprodukowane towary były wysokiej jakości i szybko znajdowały zbyt, a z jest 

tym coraz trudniej. Ponadto na rolników nakłada się coraz więcej kosztochłonnych obowiązków związanych 

między innymi z dbaniem o dobrostan zwierząt czy wymaganiami środowiskowymi, a to czyni produkcję 

rolną coraz bardziej kosztowną. Poza tym rolnictwo to jeden z najbardziej nieprzewidywalnych sektorów 

produkcji ze względu na wpływ warunków pogodowych, decyzji politycznych i ich nieprzewidywalność. To 

powoduje niejednokrotnie zniweczenie ogromnego wysiłku czy nakładów finansowych poniesionych na kon-

kretną działalność w ciągu całego roku. 
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