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OPZZRiOR. Izdebski zwołał V Kongres Rolnictwa RP
Autor: Magdalena Kowalczyk
Data: 27 lutego 2019

Za nami V Kongres Rolnictwa RP. Likwidacja ASF w Polsce poprzez m.in.
odstrzał sanitarny dzików, zakaz budowy wielkoprzemysłowych chlewni,
oddłużenie rolników – to niektóre z postulatów OPZZRiOR. Izdebski opowiada
się również za odwołaniem prezesa KRIR, Wiktora Szmulewicza.
V Kongres Rolnictwa RP odbył się w niedzielę 24 lutego. Podczas spotkania poruszano takie tematy
jak gospodarka łowiecka, zwalczanie ASF, konieczność odbudowy produkcji trzody chlewnej czy też
potrzeba zmiany ustawy o funduszach promocji.

OPZZRiOR. Izdebski przedstawia postulaty
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Tak wyglądał V Kongres Rolnictwa RP.

Na początku spotkania Sławomir Izdebski, przewodniczący OPZZRiOR odniósł się do inicjatywy
rolniczego okrągłego stołu czyli Porozumienia Rolniczego. Odbyło się ono 20 lutego, brali w nim
udział Prezydent RP Andrzej Duda, minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz 168 organizacji
i związków rolniczych.
– Nie potrzeba nam okrągłych ani kwadratowych stołów. Trzeba tylko brać się do pracy. Na
Kongresie przedstawiamy konkretne rozwiązania. Należy je tylko wcielić w życie – mówił
przewodniczący OPZZRiOR Izdebski. Jakie postulaty ma więc OPZZRiOR?
(Nie) Porozumienie rolnicze – Przeczytaj więcej!

Oddłużenie rolnictwa
Jednym z najważniejszych postulatów OPZZRiOR jest oddłużenie rolnictwa i przyjęcie dedykowanej
rolnikom polityki kredytowej (kredyty wzorem zachodnich gospodarek na 20 do 30 lat). OPZZRiOR
domaga się również wypłacenia gospodarzom wszystkich niewypłaconych dotąd odszkodowań.
– Żeby uzdrowić sytuację w polskim rolnictwie trzeba postawić na nogi rolników. PSL
wpuściło rolników w pułapkę zadłużenia. Minister Sawicki namawiał ich do zadłużania się, do brania
kredytów. A dziś mamy przypadki w Polsce, że rolnicy z przyczyn ekonomicznych odbierają sobie
życie – twierdzi Izdebski. – Do ustawy o restrukturyzacji gospodarstw wpisano takie przepisy,
które mówią, że nie dotyczy ona tych, którzy mają syndyka czy sprawę w sądzie – to komu
my chcemy pomagać? – pytał.

Likwidacja ASF
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Podczas spotkania przeznaczony został również czas na wypowiedzi i pytania rolników.

OPZZRiOR opowiada się za dalszym odstrzałem dzików (z zachowaniem zasad humanitaryzmu)
w celu likwidacji ASF. Kolejny postulat: odbudowa hodowli trzody chlewnej. Zdaniem Izdebskiego
z powodu wystąpienia w Polsce tego wirusa około 4 tysiące gospodarstw zakończyło produkcję świń.
– Polski rolnik chce wybudować chlewnię, ale przez 4 lata nie może dostać pozwolenia, bo komuś
śmierdzi. A takie koncerny jak Animex budują chlewne na 20 tys. sztuk. Ile gospodarstw rodzinnych
trzeba wtedy zlikwidować? Powinno się wprowadzić w Polsce zakaz budowy
wielkoprzemysłowych chlewni i wprowadzić program odbudowy hodowli prosiąt – apelował
Izdebski.

Rozwój rynków lokalnych
Zdaniem Izdebskiego należy wspierać gospodarstwa rodzinne m.in. przez rozwój sprzedaży
bezpośredniej na platformach internetowych oraz dystrybucji lokalnej. Na Kongresie przewodniczący
OPZZRiOR przekonywał też, że powinno się wprowadzić powszechne ubezpieczenie płodów
rolnych, a ustawa o funduszach promocji powinna zostać zmieniona.
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– Jesteśmy za zakazem budowy w Polsce wielkoprzemysłowych chlewni – mówił przewodniczący
OPZZRiOR Izdebski.

– My rolnicy odprowadzamy pieniądze na fundusze promocji, a te pieniądze są później źle
rozdysponowane. Ponad 100 mln złotych poszło na reklamę zachodnich koncernów pod
przykrywką promowania polskiego rolnictwa – uważa Izdebski. – Czy chociaż raz widzieliście
w telewizji reklamę polskich gospodarstw rodzinnych? – pytał zgromadzonych rolników.

OPZZRiOR. Izdebski apeluje
Przewodniczący OPZZRiOR Izdebski odniósł się również do pracy prezesa KRIR, Wiktora
Szmulewicza.
– Największym szkodnikiem jest prezes KRIR, który neguje i blokuje nasze rozwiązania.
Proponuję więc, żebyśmy wystąpili z apelem do wszystkich oddziałów KRIR o dymisję
zarządu KRIR wraz z dymisją prezesa Szmulewicza – przekonywał Izdebski.
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