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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

 
Szanowny Panie Premierze! 
W imieniu polskich producentów owoców miękkich, a w szczególności producentów truskawek, porze-

czek i wiśni, zwracamy się do Pana Premiera z apelem o podjęcie pilnych działań zmierzających do uporząd-
kowania sytuacji na rynku skupu owoców w Polsce, na którym, według wielu sygnałów, mają miejsce prak-
tyki o cechach zmowy cenowej podmiotów prowadzących skup owoców miękkich. 

 
Zwracamy się bezpośrednio do Pana, gdyż to Panu podlega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

– instytucja która ma ustawowy obowiązek podjąć w takiej sytuacji niezbędne działania zmierzające do usu-
nięcia występujących na rynku patologii. Prosimy zatem, aby Pan Premier zmobilizował wymieniony urząd 

do niezwłocznego podjęcia odpowiednich działań. 
 
Ceny uzyskiwane przez polskich sadowników za ich produkty są skandalicznie niskie. W tym roku produ-

cenci porzeczki czarnej otrzymują 50–60 groszy za kilogram owoców. Cena taka nie wystarcza nawet na 

pokrycie kosztów zbioru, o kosztach produkcji nie wspominając. Producenci truskawek także nie mogą zali-
czyć tego roku do udanego, bowiem ceny zakończonego już skupu dalece odbiegały od opłacalnych. W przy-
padku proponowanych cen skupu wiśni też nie jest dobrze. Podmioty skupujące proponują ceny na poziomie 

1–1,5 złotych za kilogram owoców, co ledwo zapewni producentom pokrycie kosztów zbioru, że nie wspo-
mnimy już o zwrocie poniesionych kosztów związanych z pielęgnacją i ochroną sadów. 

 
Panie Premierze, w sprawie niepokojącej sytuacji na rynku owoców miękkich i trudnej sytuacji producen-

tów rolników zwracamy się do Pana i do Pańskich ministrów nieprzerwanie od 2008 r. Niestety sytuacja taka 
powtarza się rokrocznie. Dlaczego mamy do czynienia z permanentnym brakiem działań w tym zakresie?  

Prosimy o informacje co do działań resortu rolnictwa w zakresie uregulowania rynku i możliwego wspar-
cia producentów, a także co do działań resortu gospodarki w kwestii poszerzenia możliwości zbytu polskich 

owoców miękkich i produktów z nich. 
 
Producenci owoców podnoszą również problem braku właściwej kontroli podmiotów skupujących. Z po-

wszechnie dostępnych informacji wynika, iż ten sam podmiot skupujący na przykład w Niemczech płaci pro-
ducentom więcej niż w Polsce. Dlaczego UOKiK nie prowadzi żadnych działań w celu wyjaśnienia tej sytua-
cji? W związku z powyższym można zasadnie przypuszczać, iż działania na rynku skupu owoców mają 

wszelkie cechy tolerowanej zmowy cenowej wymierzonej w rolników i sadowników w Polsce. 
 
Panie Premierze, Polska, pomimo tylu trudności i niesprzyjających warunków jest nadal potęgą w produk-

cji owoców miękkich w Europie – aż 2/3 produkcji tych owoców w Unii Europejskiej stanowi produkcja 
polska. Jesteśmy potęgą w produkcji porzeczki czarnej, truskawki, wiśni, malin, o jabłkach przemysłowych 

nie wspomnę. Nie możemy tego zaprzepaścić. Dlatego też zwracamy się do Pana Premiera, aby w ramach 

swoich uprawnień i obowiązków podjął zdecydowane działania zmierzające do powstrzymania tych nadużyć 

niszczących polskich producentów owoców miękkich i jabłek.  



Wkraczamy w okres nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, prosimy zatem o informację, jakie 

działania zostały podjęte i jakie wsparcie jest przewidywane w ramach nowej polityki rolnej dla producentów 

owoców w Polsce. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Stanisław Karczewski 
Wojciech Skurkiewicz 
Przemysław Błaszczyk 
Waldemar Kraska 
Krzysztof Słoń 
Jan Maria Jackowski 
Zdzisław Pupa 
Robert Mamątow 
Andrzej Pająk  




