Kołaczkowo, dnia 2013-12-03
Pan
Stanisław Kalemba
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-030 Warszawa

W nawiązaniu do pisma skierowanego do Pana Ministra, sygnowanego przez Krajowy
Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Związek Sadowników Rzeczpospolitej
Polskiej, Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „ Unia Owocowa”,
oraz Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, w pełni popieramy obawy i argumentację
podniesione w tym piśmie.
Nie chcąc powielać argumentów tam wymienionych, uznać w sposób jednoznaczny należy,
za uzasadniony wniosek zawarty zaraz na początku pisma, iż w wyniku wprowadzonych
rozporządzeniem MRiRW z dn. 19 września 2013 w sprawie warunków wstępnego
uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów
owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do
uznania przepisów, zostały zachwiane podstawy finansowo-organizacyjne działalności grup
i organizacji, skutkiem czego w krótkiej perspektywie czasowej grupy i organizacje znikną
z polskiego rynku.
Takie unormowania są tym bardziej niezrozumiałe, iż upadek grup producenckich spowoduje
w konsekwencji bankructwo kilku tysięcy rolników-członków grup.
Panie Ministrze,
W okresie realizacji polityki krajowej i unijnej w ramach PROW 2004-2006 i PROW 20072012, wydano potężne środki na powstanie i rozwój wstępnie uznanych grup i organizacji.
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Obecne literalne brzmienie rozporządzeń może spowodować, że środki te zostaną utracone
w sposób bezpowrotny, gdyż upadek dużej ilości grup spowoduje, że środki pomocowe
w

ramach

których

dofinansowano

konkretne

inwestycje

przepadną.

Całkowicie

niezrozumiałym jest też fakt, że niektóre unormowania zawarte w tym rozporządzeniu, są
sprzeczne z prawem unijnym regulującym te kwestie.
Obecne

brzmienie

wprowadzonych

przepisów,

praktycznie

uniemożliwia

wydanie

marszałkom województw decyzji o uznaniu, gdyż z perspektywy 5 lat dochodzenia grupy do
uznania nie jest możliwe zrealizowanie planu dochodzenia do uznania w 100 % i we
wszystkich jego aspektach. Zagubiono gdzieś w tym wszystkim zdrowy rozsądek
i pogwałcono unormowania prawne stanowiące o tym, że grupa w okresie dochodzenia do
uznania ma zrealizować konkretne cele a plan dochodzenia do uznania jest tylko środkiem
mającym doprowadzić do realizacji tych celów.
W pełni zgadzamy się ze wszystkimi argumentami podniesionymi w piśmie skierowanym do
Pana, przez wyżej wymienione podmioty. Szanując czas Pana Ministra nie chcemy tych
argumentów sztucznie powielać, jednakże brak reakcji i zdecydowanych działań z Pana
strony może spowodować katastrofę o nieobliczalnych skutkach dla polskiego rolnictwa.
Panie Ministrze,
Apelujemy do Pana o podjęcie zdecydowanych działań w przedmiocie naszej interwencji,
które są tym bardziej uzasadnione, że działania te nie wiążą się z jakimś dodatkowym
obciążeniem dla budżetu państwa, oraz nie spowodują pogorszenia sytuacji gospodarczej
innych podmiotów działających na rynku rolnym (przetwórcy, eksporterzy), a wręcz
przeciwnie umożliwią realizację planów dochodzenia grup.
Prezes Stowarzyszenia Producentów Owoców i Warzyw „ Cuiavia”

Michał Groblewski
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Do wiadomości:
- Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki,
- Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Dorota Jakuta,
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Ewa Mes,
- Poseł na Sejm RP – Anna Bańkowska,
- Poseł na Sejm RP – Eugeniusz Kłopotek,
- Poseł na Sejm RP – Jan Krzysztof Ardanowski,
- Poseł na Sejm RP – Tomasz Lenz,
- Poseł na Sejm RP – Zbigniew Sosnowski,
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego – Ryszard Grobelski,
- Prezes Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej – Ryszard Kierzek.
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