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 Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby Rolniczej reprezentujące 
rolników z województwa małopolskiego z ogromnym niepokojem 

obserwuje sytuację na rynkach środków do produkcji rolnej. Wzrost cen w 
stosunku do roku ubiegłego niektórych nawozów mineralnych nawet o 500%, 
paliw i energii elektrycznej stawiają produkcję rolną w trudnej sytuacji, a 
rolników przed koniecznością jej ograniczenia a przez to zmniejszenia 
dochodów rolniczych a także do niekontrolowanych wzrostów cen artykułów 
żywnościowych. 
 Za wzrost cen niektórych nośników energii odpowiadają w większości Spółki 
Skarbu Państwa, posiadające w swych kapitałach większościowe udziały 
państwa, a więc udziały nas wszystkich, to jest obywateli Rzeczypospolitej. 
Walne Zgromadzenie MIR żąda, aby dokonać gruntownej oceny obecnej 
sytuacji na rynku środków do produkcji rolnej oraz obecnych uwarunkowań 
produkcji i przyjąć krótkoterminowe propozycje rozwiązań, które zapewnią 
stabilizację rynku rolnego. 
  
W dalszym ciągu widzimy tendencje zmierzające do gwałtownego ograniczenia 
ilości gospodarstw rolnych zwłaszcza mniejszych wynikające z obecnej sytuacji 
na rynku trzody chlewnej spowodowanej ASF, szkodami łowieckimi oraz 
zaburzeniem ładu przestrzennego degradującego rolę gospodarstwa rolnego 
w środowisku wiejskim, stawiającego jego produkcję w konkurencji 
z oczekiwaniem nowych mieszkańców wsi. 
 Przy takim tempie upadku gospodarstw trzodowych na rynku pozostaną tylko 
rolnicy związani umowami z firmami zewnętrznymi, którzy prowadzą tucz 
nakładczy, co jest zjawiskiem prowadzącym do likwidacji rodzimej hodowli 
trzody chlewnej w Polsce. Wnosimy o wyjaśnienie sytuacji jak to jest możliwe, 
iż przy tak niskich cenach surowca ceny artykułów żywnościowych pochodzenia 
zwierzęcego są wysokie i dalej rosną. Taki stan powoduje niezadowolenie 
konsumentów i obwinianie rolników  
o wzrost cen. Należy sprawdzić import mięsa wieprzowego, czy importerzy nie 
stosują cen dumpingowych i z jakich stref jest ono sprowadzone. Domagamy 
się natychmiastowych decyzji w sprawie rekompensat i ograniczenia 
rozprzestrzeniania się wektora ASF poprzez depopulację dzików.  
  
W konsekwencji zapowiadanych zmian WPR, a przede wszystkim „Zielonego 
Ładu” oczekujemy zarówno od KE jak i Rządu Rzeczypospolitej przedstawienia 
potencjalnych scenariuszy lub analiz i możliwych skutków jakie mogą wynikać 
głównie dla rolnictwa, ale również jego otoczenia oraz dla całej gospodarki, tak 
na poziomie całej UE jak i w naszym kraju w sferze ekonomicznej i społecznej. 



W związku z tak ambitnie sformułowanymi celami środowiskowymi 
planowanymi do realizacji w tak krótkim czasie, bez konkretnego wskazania 
choćby szacunkowych kosztów jakie są niezbędne do realizacji tych zadań oraz 
potencjalnych źródeł ich finansowania. Konsekwencje mogą być dosyć dotkliwe 
dla rolników i konsumentów. Oczywiste ograniczenie wolumenu produkcji 
rolnej, ograniczenie dochodów rolników i przedsiębiorstw przetwórczych oraz 
duży wzrost cen dla konsumentów, niezadowolenie  
i protesty społeczne.  
 

Pytaniem retorycznym jest pytanie czy chcemy mieć polską żywność czy obcą, 
czy chcemy, aby w dalszym ciągu rolnictwo było strategiczną działalnością 
państwa czy zmierzamy do jego świadomej marginalizacji.  
 


