Załącznik
do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXII/568/16
z dnia 26 września 2016 r.

Stanowisko
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie
Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją
w polskim rolnictwie. Rosnące zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF,
import zbóż z Ukrainy oraz problemy producentów owoców i warzyw pogłębiają i tak nie
najlepszą

sytuację

wielkopolskiego

rolnictwa.

Wywołuje

to

zrozumiały

niepokój

w środowisku rolniczym.
O cenie zbóż na krajowym rynku w obecnym roku będzie decydowała jakość surowca oraz
wielkość importu zboża zza wschodniej granicy. Ukraina otrzymała zgodę Komisji
Europejskiej na bezcłowy eksport do krajów unijnych ponad 1 mln ton zbóż. Ze względu na
koszty transportu większość tego zboża może trafić do Polski i zdestabilizować rynek,
co odbije się na kondycji gospodarstw rolnych.
Afrykański pomór świń stanowi ogromne zagrożenie dla chowu i hodowli trzody chlewnej
w kraju, a także całego przemysłu mięsnego. Wielkopolska jest czołowym producentem
żywca wieprzowego w skali kraju. Ze względu na wielkość produkcji, katastrofalne skutki
przeniesienia wirusa ASF, należy szczególnie zadbać o zabezpieczenie wielkopolskiego
rolnictwa. Wymaga to wdrożenia oraz restrykcyjnego przestrzegania szczegółowych zasad
ustalonych w porozumieniu ze służbami weterynaryjnymi oraz prewencji.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego, aby nie dopuścić do pogarszania się sytuacji
w tym ważnym dla gospodarki sektorze, zwraca się z apelem do Rządu RP o:
1. Ścisłe monitorowanie zewnętrznych granic RP w aspekcie spodziewanego dużego
napływu zboża z Ukrainy.
2. Wyeliminowanie

niekontrolowanego

obrotu

zwierzętami

i

mięsem

z

nich

pochodzącym celem niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się wirusa ASF.
3. Bezzwłoczne podjęcie działań w celu podwyższenia narzuconych przez KE limitów
wycofania produktów (owoców i warzyw) z rynku.
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4. Opracowanie pilnego pakietu pomocy dla producentów mleka. Program ograniczenia
produkcji mleka w dłuższej perspektywie nie rozwiąże kryzysu gospodarstw
specjalizujących się w chowie bydła mlecznego.
5. Wprowadzenie

racjonalnych

rozwiązań

prawnych

umożliwiających

sprawne

tworzenie się grup producentów rolnych.
6. Utrzymanie poziomu dopłat do produkcji roślinnej i zwierzęcej (pomidory, maliny,
bydło) ze względu na ceny zbytu owoców do przetwórstwa po cenach niższych niż
koszty produkcji.
7. Utrzymanie dotychczasowego wieku emerytalnego dla rolników (55 lat kobiety, 60 lat
mężczyźni),

a

w

szczególności

możliwości

wcześniejszego

przechodzenia

na emeryturę.
8. Bieżące informowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego o zagrożeniach
związanych z rozszerzaniem się afrykańskiego pomoru świń.
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