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Grzegorza Wojciechowskiego, Wojciecha Skurkiewicza,  

Marka Martynowskiego, Zdzisława Pupę, Macieja Klimę,  
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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 

oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego 

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze! 

W opublikowanym w lipcu 2014 r. raporcie Agencji Rynku Rolnego czytamy, że w całym 2014 r. deficyt 

Polski w handlu wieprzowiną może wynieść 180–200 tysięcy t wobec 130 tysięcy t w 2013 r. 

Z Polski w ciągu pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku wyeksportowano 191 tysięcy t żywca, 

mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych, o 6% mniej niż rok wcześniej. Import produktów wieprzowych 

osiągnął poziom 272 tysięcy t i był o 11% większy niż w okresie od stycznia do kwietnia 2013 r., jak podano 

w materiale. 

„W 2013 r. malejąca krajowa produkcja wieprzowiny oraz kosztowny import przyczyniły się do wzrostu 

cen detalicznych mięsa wieprzowego w Polsce i były one (według GUS) o 1% wyższe  niż w 2012 r. 

W związku z konkurencją tańszego mięsa kurcząt nastąpił spadek konsumpcji wieprzowiny z 39,2 kg na 

mieszkańca w 2012 r. do 35,5 kg na mieszkańca w 2013 r.” – czytamy w raporcie. 

Mamy pytania do ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz do ministra gospodarki. Jak Panowie Ministrowie 

wytłumaczą ten fenomen, że mamy w Polsce ogromny i wciąż rosnący deficyt w handlu wieprzowiną, jeste-

śmy jednym z największych importerów wieprzowiny w Europie, a krajowa hodowla trzody chlewnej dra-

stycznie się zmniejsza i rolnicy, którzy się nią jeszcze zajmują, uskarżają się na drastyczny spadek cen sku-

pu? 

Jak to się dzieje, że Polska, posiadająca wielkie tradycje i wielki potencjał rolniczy, Polska, która jeszcze 

w 2007 r., gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, miała dziewiętnaście milionów sztuk świń i mimo rosyj-

skiego embarga była wielkim eksporterem wieprzowiny, dziś jest wielkim importerem, a równocześnie kra-

jowa produkcja wieprzowiny staje się nieopłacalna i stale się zmniejsza? 

Czy Panowie Ministrowie analizują to zjawisko, znają jego przyczyny i czy mają jakiś plan przeciwdzia-

łania upadkowi polskiej hodowli trzody chlewnej i produkcji wieprzowiny? 
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