Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
Warszawa, dnia 19 marca 2014 roku
L.dz. 160 /S-03/2014
Szanowny Pan
Marek Sawicki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szanowny Panie Ministrze,

W związku z tym, iż embargo ze strony Rosji i innych rynków światowych dotyczące Unii
Europejskiej praktycznie stosowane jest do rynku polskiego potrzebne są nadzwyczajne
działania i rozwiązania.
Przyjmujemy z zadowoleniem ostatnie decyzje Komisji Europejskiej dotyczące
zmniejszenia strefy zapowietrzonej i ograniczenia jej do stanu faktycznego zagrożenia, co
powinno pozytywnie wpłynąć na zachowanie się rynku mięsa wieprzowego.
W związku z tym, iż zdarzają się również przypadki udokumentowane, iż obszar Unii
Europejskiej opuszczają dostawy wieprzowiny z krajów członkowskich UE np. Austrii,
również daje to podstawę do podjęcia działań przez Rząd RP.
W imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Rolników zwracamy się,
zatem do Pana Ministra z następującymi wnioskami:
1. Podjęcie działań w celu zastosowania przez Unię Europejską sankcji dla krajów i
organizacji handlowych, które dogadują się ponad interesami wspólnoty europejskiej.
2. Wprowadzenie przez stosowne zarządzenia na terytorium RP zasady, iż sieci handlowe
funkcjonujące na terenie Polski będą zobowiązane do zakupu asortymentu mięsnego –
wieprzowiny w proporcji, co najmniej 70% obrotów handlowych mięsem wieprzowym
w tych sieciach – gwarantuje to wykonanie zasady, iż mięso wieprzowe produkowane
na terenie RP jest wolne od wirusa afrykańskiego pomoru świń.
3. Wprowadzenie na czas wychodzenia z kryzysu rynku mięsa wieprzowego ceny
minimalnej na poziomie nie mniejszym niż 5,50 zł /kg żywca, pozwoli to zapobiec
spekulacyjnym działaniom na rynku wieprzowiny różnym podmiotom gospodarczym,

a tym samym odciąży budżet Państwa i da gwarancję, iż środki przeznaczone na
zwalczenie skutków pomoru afrykańskiego świn będą mogły być faktycznie
wykorzystane zgodnie z celami.
4. W przypadku wprowadzenia ceny minimalnej zastosować ją, jako średnią cenę
rekompensaty dla rolników, którzy ponieśli udokumentowane straty w wyniku
załamania się rynku wieprzowiny, zarówno w strefie zapowietrzonej jak i na terenie
całego kraju.
5. Zastosowanie ceny minimalnej daje możliwość wyrównania rolnikom różnicy między
zafakturowaną ceną sprzedaży, a ceną opłacalną przy rozliczeniach udokumentowanych
fakturą.
6. Wprowadzenie ceny minimalnej powinno zdyscyplinować podmioty handlowe i
skupowe do jej stosowania, a w przypadku jej niestosowania rolnik otrzymywałby tę
różnicę od wyznaczonej przez Państwo instytucji finansowej, natomiast podmioty
handlowe i skupowe poprzez system Urzędu Skarbowego tę różnice odprowadzałyby
do budżetu Państwa, jako nieuzasadnione przychody.
Zwracamy się również do Pana Ministra o wprowadzenie zasady szerokiego dialogu i
partnerstwa w tej sytuacji kryzysowej na rynku wieprzowiny.
Domagamy się, aby negocjacje zarówno wewnątrz Polskiego Rządu jak i w Unii
Europejskiej odbywały się z ustaloną ze Związkami Zawodowymi Rolników i Samorządem
Rolniczym reprezentacją minimum 3-osobową uczestnicząca we wszystkich formach
negocjacji, a nie w sposób wybiórczy.

Z poważaniem

Władysław Serafin

Prezes

KZRKIOR ul. Solec 18/20 00-410 WARSZAWA ; NIP: 526-00-01-737
Tel. 22 827 75 55; Fax. 22 827 30 01
www.kolkarolnicze.pl e-mail: biuro@kolkarolnicze.pl

