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Szanowny Panie Premierze 
Federacja Związków Kółek i Organizacji Rolniczych RP zrzesza za pośrednictwem 
stowarzyszonych W/RZRKiOR w Federacji: Kółka Rolnicze, Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz reprezentuje interesy zrzeszonych rolników oraz mieszkańców wsi. 

Federacja nasza wielokrotnie zwracała się do Rządu, administracji państwowej z 
dezyderatami i uwagami obejmującymi problemy ekonomiczne oraz socjalne 
rolniczych gospodarstw domowych przedstawiając trudną sytuację polskiej Wsi.  
W pismach apelowano o podjęcie szybkich działań naprawczych, które zapobiegłyby 
zapaści w sektorze rolnictwa, co potwierdza stan aktualny zaopatrzenia polskiego 
rolnictwa w środki do wznowienia produkcji rolniczej: nawozy, energia elektryczna, 
paliwa, które ze względu na ich cenę oraz brak środków finansowych spowodowany 
brakiem możliwości sprzedaży zboża, rzepaku, kukurydzy, trzody chlewnej wymaga 
pilnej interwencji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządu. 
Zaciągnięte przez rolników kredyty w wielu przypadkach doprowadzają gospodarstwa 
do ruiny. Oddłużenie w praktyce nie funkcjonuje. Tutaj potrzeba skutecznych i pilnych 
działań np. wakacji kredytowych i programu oddłużeniowego dla rolników. To od tego 
zależy czy polskie gospodarstwa rodzinne przetrwają i wznowią produkcję. Stan ten 
spowoduje brak ciągłości produkcji rolnej i zwierzęcej oraz zagrożenie wyżywienia 
Polaków a słabszym ekonomicznie gospodarstwom rodzinnym zagraża bankructwem 

Ogłoszone w grudniu, przez organizacje rolnicze pogotowie strajkowe uznajemy jako 
słuszne, organizowane w obronie godności, interesu i jakości życia Polskiego Rolnika,  
Federacja uznając powyższą sytuację, apeluje do Rządu RP o podjęcie skutecznych 
działań interwencyjnych w celu skorygowania polityki rolnej i programów wsparcia 
rolnictwa, gdyż stan obecny grozi wybuchem niezadowolenia społecznego oraz 
organizacją protestów na dużą skalę. 

Niżej przedstawiamy problemy, propozycje ich rozwiązań w celu reakcji Rządu dla 
poprawy napiętej sytuacji ograniczającej działalność rolniczą.  
1. Rolnicy oczekują szybkich działań Rządu dla zmiany zasad importu zbóż. 

Niekontrolowany napływ zbóż z Ukrainy zagraża funkcjonowaniu gospodarstw 
rodzinnych w Polsce i wymaga szybkich zmian ograniczających import z Ukrainy tj. 
wprowadzenia deklaracji przewozowej, która określać będzie końcowego odbiorcę 
transportu. Zapewni to, że zboże opuści nasze terytorium w drodze do państw, 
które cierpią głód. Wymagana jest derogacja ustaleń transportu zboża z Ukrainy 
na terytorium Unii Europejskiej.  

2. Nadprodukcja roślin przemysłowych: rzepaku, kukurydzy wymaga wsparcia 
eksportu przez spółki Skarbu Państwa lub zagospodarowania jako bioestry, biogaz 
czy etanol. 
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3. Wprowadzenie interwencyjnego skupu kukurydzy przez PKN Orlen oraz zbóż 
przez Krajową Grupę Spożywczą po średnio rocznej cenie ustabilizuje ich ceny na 
polskim rynku, zapobiegnie bankructwu polskich gospodarstw rolnych. 

4. W celu stabilizacji kosztów produkcji rolnej w 2023r. należy ograniczyć: 

 ceny nawozów azotowych do 2,5 tys. zł/t. należy ich eksport w 
dotychczasowych umownych cenach transferowych, 

 Wprowadzić na wzór Szwedzki do obiegu znakowanego paliwa rolniczego w 
cenie 3-4 zł/l użytkowanego do prac polowych i gospodarczych, 

5. Bombą z opóźnionym zapłonem są nadmierne zapasy nie skupionych warzyw i 
owoców oczekujące rozwiązań i sposobu zagospodarowania 

6. Rolnicy oczekują usprawnienia systemu ubezpieczeń rolniczych by zapewnić 
gospodarstwom bezpieczeństwo w sytuacjach niezawinionych przez gospodarza. 

7. Oczekiwane jest utworzenie Fundusz Gwarancji Rolnych jako funduszu celowego 
dającego gwarancje zapłaty za produkty rolne od nieuczciwych skupujących. 

8. Trudną sytuację życiową doświadczają seniorzy mieszkający na wsi, często są to 
osoby samotne potrzebujące wsparcia, których nie stać na zakup drogiego węgla, 
zapłacenie prądu. To czas aby otoczyć ich stosowną opieką oraz wsparciem. 

Członkowie naszej Federacji oczekują od Rządu konstruktywnych rozwiązań, 

zapewniających bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw rodzinnych oraz 

bezpieczeństwa wyżywienia Narodu. Brak rozwiązań systemowych spowoduje zapaść 

polskiego rolnictwa oraz znaczący wzrost cen produkowanych produktów 

żywnościowych destabilizujących ciągłość i pewność zaopatrzenia. 

 

Z wyrazami szacunku 
 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

 Wicepremier Henryk Kowalczyk MRiRW 

 Krajowa Rada Izb Rolniczych 

 NSZZ Solidarność RI 

 Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych 
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