Uchwała Nr XLIII / 838 / 14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie: przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego stanowiska
w sprawie sytuacji na rynku trzody chlewnej

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz.
Woj. Wielk. z 2013 r. , poz.431 ) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co
następuje:
§1

Przyjmuje się stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie sytuacji na
rynku trzody chlewnej stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2

Wykonanie uchwały
Wielkopolskiego.

powierza

się

Przewodniczącemu

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sejmiku

Województwa

STANOWISKO
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
W SPRAWIE SYTUACJI NA RYNKU TRZODY CHLEWNEJ

Produkcja trzody chlewnej jest jedną z najważniejszych gałęzi produkcji rolniczej
w Polsce. Obecnie sektor ten przeżywa ogromny kryzys, który został wywołany pojawieniem
się ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie wschodnich rejonów Polski oraz
na Litwie.
Główni partnerzy handlowi na rynkach pozaunijnych, w tym Rosja, Białoruś, Chiny,
Japonia i Korea Południowa wprowadziły natychmiastowy zakaz importu trzody i mięsa
wieprzowego z naszego kraju. Uderzyło to dotkliwie w rolników polskich. W 2013 r. na rynki
te trafiło około 38% łącznego eksportu nieprzetworzonego mięsa wieprzowego z Polski.
W krytycznej sytuacji znaleźli się producenci trzody chlewnej na terenie całego kraju. Jednak
szczególnie dotkliwie odczuwane jest to w naszym Regionie, gdzie znajduje się ponad 40%
pogłowia krajowego, a ceny na żywiec wieprzowy spadły do poziomu jaki nie był notowany
od lat - 3,40 zł/kg.
Według szacunków rolników straty na jednym odstawionym do skupu tuczniku
oscylują w granicach od 120 zł do 180 zł.
Komisja Europejska

jest

gotowa współfinansować

rekompensaty na rzecz

producentów wieprzowiny ze stref buforowych ustanowionych w Polsce po wykryciu ASF
u dzików.
Zdaniem Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zagrożony jest cały sektor
produkcji wieprzowiny w Polsce. Celem niedopuszczenia do zniszczenia wielu dobrze
zorganizowanych gospodarstw, zmodernizowanych przy wsparciu funduszy europejskich,
zwracamy się z apelem o objecie rekompensatą z tytułu strat spowodowanych wystąpieniem
ASF i załamaniem się rynku rolnego trzody chlewnej wszystkich producentów trzody
chlewnej w Polsce.
W sytuacji zagrożenia specjalistycznych gospodarstw na terenie naszego Regionu
Sejmik Województwa Wielkopolskiego oczekuje od Rządu RP podjęcia wszelkich
możliwych działań, które pozwolą zrekompensować straty finansowe rolnikom, szczególnie
poszkodowanym producentom trzody chlewnej z Wielkopolski.

