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Dotyczy: 
PROJEKU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO 
ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA 
POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY” OBJĘTEGO 
PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007–2013

Szanowny Pan
Stanisław Kalemba
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Trochę czasu zajęło mi przeczytanie projektu rozporządzenia i dość mętnie napisanego uzasadnienia i 
choć wydaje mi się, że nie mam problemów z czytaniem ze zrozumieniem, to nie bardzo mogę pojąć dlaczego 
komuś zależy, żeby głupimi rozporządzeniami rozwalić rolnictwo ekologiczne.

Mamy najlepsze warunki w Europie do rozwijania rolnictwa ekologicznego (w małym stopniu skażone 
pestycydami i nawozami gleby) a udział procentowy gospodarstw ekologicznych plasuje nas w ogonie Europy. 
Dyrektywy  Unii  Europejskiej  zmuszają  nas  do  powiększania  areałów  upraw  ekologicznych,  a  nowe 
rozporządzenie proponuje wyrzucenie za burtę ekologicznych upraw sadowniczych. Jeśli zostaną cofnięte dopłaty 
do ekologicznych upraw sadowniczych to gospodarstwa takie jedne po drugim będą likwidowane bo i tak obecne  
dopłaty nie rekompensują nawet w 50% podwyższonych kosztów produkcji i obniżonych plonów.

Od ponad 35  lat  zajmuję  się  uprawą  aronii,  produkuję  ekologiczne  sadzonki  i  pomagam zakładać  i  
prowadzić ekologiczne plantacje aronii.  Idzie to bardzo wolno i ciężko przekonać rolników do takiej produkcji  
ponieważ wiąże się to z  dużymi  kosztami robocizny.  Produkowany jest  już ekologiczny koncentrat  aroniowy 
(np.firma  VIN-KON  z  Konina)  który  sprzedawany  jest  do  USA.  Można  by  go  sprzedawać  znacznie  więcej 
ponieważ są zainteresowani klienci z Korei i Japonii ale nie można zapewnić odpowiednio dużych partii owocow 
ekologicznych.  Świeże i mrożone ekologiczne owoce aronii co roku sprzedawane są do Niemiec i Austrii  ale 
również ilości owoców oferowane są za małe, żeby podpisać sensowne umowy.  Dopiero  rynek ten  zaczyna  się  
rozwijać ale „dzięki” takiemu rozporządzeniu szybko się skończy bo nikt zdrowy na rozumie, przy obecnych  
cenach surowca, nie będzie go produkował gdy zabrane zostaną dopłaty.

Podobnie będzie z pozostałymi ekologicznymi uprawami sadowniczymi i w krótkim czasie pozostanie 
nam sprowadzać  z  Niemiec  czy  Holandii  świeże  owoce  i  przetwory  ekologiczne  za  wyjątkiem  truskawki  i 
poziomki ( kto wymyślił dopłaty do poziomki, która nie ma żadnego znaczenia gospodarczego? równie dobrze 
trzeba było dopisać dopłaty do bananów i ananasów może ktoś zacznie w Polsce uprawiać skuszony dopłatami).

Druga sprawa to czas jaki Ministerstwo dało na dyskusję społeczną (od 11 do 23 stycznia) w tak krótkim  
czasie  informacja  o  planowanych  zmianach  nie  ma  szans  dotrzeć  do  nawet  małej  części  zainteresowanych.  
Widocznie komuś bardzo zależy, żeby te zmiany weszły po cichu bo gdyby termin był dłuższy to Ministerstwo 
zasypane byłoby listami podobnymi do mojego.
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