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Narastanie epidemii koronowirusa w PoIsce moie znacznie pogtebi6 p「obきemy rolnietwa i

przedsiebiorc6w dziafajacych w bran2v spoZywczej i oko†oro面czej, CO OStateCZnie stanowi reaIne

ZagrOienie bezpiecze龍twa ZywnoSciowego kraju w tym zapew面e面e te「minowegQ i sprawnego

ZaOPatrZenia面eszka龍6w PoIski w ZywnoSC.

W zwiazku z tym Za,rZed Lubelskie申eby Ro届czej zwraca sje o podj?Cie stosownych dzjaねh

adekwatnych do rozwoju sytuacji w kraju oraz dostosowanych przez ad面nist「acje rz如ow匂W ta!くi

SPOS6b ,頚by bvfy eIastyczne i zaleZaty od skali zagro2enia.

しubelska lzba Rolnicza proponuje podjecie w trYbie p亜ym stosownych dziatah, kt6re przy

uwzgIednie血r6inych wariant6w rozwpju epidemii w PoIsceねgodz申ybyjej skutk主Wzywamy r6wnieZ

do podejmowania dziaね南doraZnych oraz udzieIenie systemowego wsparcia d!a rolnik6w i podmiot6w

gospodarczych w sektOrZe rO!no-SPOZywczym poprzez miedzy innymi:

1. P冊e podjecie dz融a前nte「wencyjnych w przYPadku gwattownego spedku popYtu na prOdukty

rolno spoZywcze wtym przede wszystkim na mieso i produktv miesne. PoIska jest najwiQkszym wst6d

kraj6w czfonkowskich U巨eksporterem drobiu, CZOfowym ekspol‘晦rem wOfowiny i wieprzow油y. W

ZWiazku z zafama面em †a龍uch6w dostaw wystQPuja negatywne skutki (spadek cen bydね, kt6rego

gtownym odbiorca sa Wtosi i paracioksainie wzrost cen drobiu〉. W brandy cirobiarskiej spadek eksportu

nadrabiany jest wzrostem cen w kraju. DIatego pow涌ny bychruchomione preferencyjne kredyty na

Skup i przechowanie produkt6w roinych w tym p「zede wszys軸m miesa do czasu zniesienia ogranicze孔

2. Poza tym powinny zosta6 wprowadzone znaczne, by6 moZe tylko okresowe uproszczenia w

PrZyPadku zatrudniania obco!くrajowc6w w rolnictwie i branZv rolno-SPO2ywczej, W SZCZeg6lno5ci

PraCOWnik6w z Ukrainy. Proponし亀jemy, abv obowiazujace obecnie zgody na prace byfy wydfuZone, a

WVdawanie nowvch i procedurv z tvm zwiazane znacznie uproszczone. UmoZIiwi昂nie utrl!Clnia6 w

Zakresie organizacyjnym czy technicznym przekraczania graniev przez pracownik6w zagranicznych.

3. Wzmocnienie dziafah w celu zapewnienia utrzYmania produkcji w zaktadach rolno-

SPOZvwczych. 1nsty軸cje takie jak inspekcja sanitarna powima da6 wieksze wsparcie w sprawie

Zabezpieczenia pracownik6w zakねd6w rolno-SPOtyWCZyCh przed zaraね雨em, a PrZede wszystkim

ZaPeWni6 pracownikom testy na obecnoSC wirusa, r6wnie2 tym kt6rzy wracaja z kwarantanny.

4. Wstrzymanie termin6w pfatnoSci skねdek KRUS, a W Zakねdach sektora spo2ywczego pfatnosti

ZUS, r6Znych podat!く6w w tym od nieruchomoSc自白mych poc!atk6w dochodowych. Umo郡wienie

SZybkiego zapewnienia ptynnoSci finansowej gospodarstwom =nnym podmiotom gospodarczym w

brandy roInej i spoZywczej oraz utatwienie i przyspieszenie dostepu do niskooprocentowanvch

kredyt6w obrotowych, uruChomienie svstemu poreczeh kredvtowvch np. przez ARiMR czY KOWR.
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