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Stanowisko 

Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 20.06.2016r. 

w sprawie importu zbóż  i rzepaku z Ukrainy do Polski. 

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej na posiedzeniu w dniu 20.06.2016r., 
działając w imieniu samorządu rolniczego województwa lubelskiego wnosi o pilne podj ęcie 
działań  w celu ograniczenia importu zbó ż  i rzepaku zza wschodniej granicy. 

Utrzymuj ące się  od kilku lat niskie ceny zbó ż  i rzepaku sprawiaj ą, że wiele 
gospodarstw produkuj ących zboże, zaczyna prze żywać  kłopoty finansowe. Prognozy nie 
zwiastują  znaczących zmian na lepsze. W tym samym czasie ma miejsce import zbó ż  z 
krajów Europy Wschodniej, głównie Ukrainy. O ile w przypadku Europy jako ca łości, import 
ten nie stanowi żadnego problemu, o tyle w przypadku Polski, ze wzgl ędu na bliskie 
sąsiedztwo i małą  pojemność  rynku, nawet te niewielkie ilo ści powoduj ą, destabilizacj ę . 

Ukraina zawsze by ła i jest znaczącym producentem zbóż . Ze względu na 
skomplikowane uwarunkowania polityczno - gospodarcze jej ogromny potencja ł  ciągle 
pozostaje niewykorzystany. Nie można jednak liczyć, że tak będzie zawsze. Sytuacja w tej 
dziedzinie zmienia si ę  bardzo szybko. Z roku na rok import z tego kraju, coraz bardziej 
destabilizuje nasz płytki rynek. Widać  to szczególnie we wschodnich województwach gdzie 
ceny skupu, są  przez cały rok o ok. 10% niższe w porównaniu z resztą  kraju. Dlatego 
postulujemy jak najszybsze podj ęcie odpowiednich działań  zaradczych. 

Po pierwsze ścisły monitoring transportów wwożonego zboża w celu ustalenia, czy 
jego część  zgodnie z deklaracjami, jest reeksportowana do innych pa ństw unijnych, czy 
całość  przekraczaj ąca granicę  trafia na rynek polski. 

Po drugie całkowity zakaz importu powyżej wielkości kontyngentów wwozowych. W 
tej chwili uzyskanie pozwolenia na import poza kontyngentem jest „czyst ą" formalnością . 

Po trzecie obowi ązkową  kontrolę  jakości wwożonych artyku łów rolno-spożywczych. 

Jeżeli takich regulacji nie wprowadzimy to produkcja zbó ż  w Polsce w najbli ższym 
czasie załamie się . 
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