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stanisław kalemba
Minister Rolnictwa i Rozrvoju Wsi

Podlaska Izba Rolnic za przesyłakopię stanowiska przyjętego na posiedzeniu Walnego

Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej w dniu 26 marca 20I3r. w sprawie perspektywy

finansowej WPR 2014-2020 oraz sytuacji gospodarczej i społecznej w rolnictwie.
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STANOWISKO PODLASKIEJ IILBY ROLNICZEJ
w §prawie perspektywylinansowej WPR 

?0.14!a20 oraz sytaacji gospodarczej ispołecxnej w rolnictwie z dnia 26 marca iois ,olru

Podlaska Izba Rolnicza wYraża niepokój i niezadowolenie z propozycji podziału i
wYkorzYstania Środków perspeklywy finansowej na lata 2014-2020. Wynegocjowane w
Brukseli 28,6 mld euro na rolnictwo to niewyst arczające środki ńy polscy rolnicy mogli
sProstaó koŃurencji na ryŃu europejskim. Nadal utrzymuje .ię ,ozni.u w płatnościach
obszarowych oraz w zagospodarowaniu i rozwoju obszarów wiejskich. Jużteruzbez wsparcia
rolnictwa zbudŻetll,krajowego wiele polskich rolników i ich rodzin na wsi możę znaleźó się
w trudnej sYfuacji. Stąd Żądamy, aby deklaracje pana pnemiera odnośnie przeniesienia
25oń Środków zl|filara do I filara WPR oraz środków z F'unduszu Spójności na Rozrvój
obszarów wiejskich byĘ zawarte w oficjalnych dokumentach nądowych.

Ponadto chcemY zv,rociÓ uwagę na problem uboju rytualnego, przeciwko łtóremu
protestują organizaqe ochrony praw zwierząt. Jeszcze w 2012r. ubój rytualny był w Polsce
dokonywany na podstawie przepisów rozpotządzenia ministra rolnictwa z2004r. Jednak po
orzeczeniu PtZeZ TrYbunał Kons§rtucyj ny, iż rozporządzenie jest sprzeczne z kons§rtucją,
brak jest szczegółowYch PrzePisów prawa. Ta przeciągająca się w czasie sl.tuacja powoduje,
Żę PrrysńoŚÓ zakładow mięsnych, które dostarczńy towar na rynek muzułmański stoi pod
duży m znakiem zapylania.

obserwujemY ostatnio takŻe spadek opłacalności produkcji trzody chlewnej, drobiu i
wołowiny spowodowany ciągle rosnącymi kosżami. ceny ryŃowe ledwo pokrywają
wzrastające kosztY Środków Produkcji, co powaznie odbija się na sytuacji rolników. Aby taka
sYtuacja nie Prowadziła do pogłębiania się kryzysu - potrzebne są szybkie i skuteczne
dzińania r ządu w sferze rolnictwa.

Wobec PowYŻszego Podlaska Izba Rolnicza wnosi o wsparcie oraz zaangażowanie
większYch Środków finansowYch na polskie rolnictwo. Tak strate giczł|y sektor jak rolnictwo
potrzebuje strategicznej polityki.


