
 

WÓJT GMINY MYKANÓW  Mykanów, 20.03.2020 r.   

ORG .033.8.2020                                   

                                     Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów 

                                                                 Pan Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

                                                          Pan Szymon Giżyński Wiceminister  Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

                                                        Pani Lidia Burzyńska Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 

                                                           Pani Izabela Leszczyna Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 

                                                                 Pan Andrzej Gawron Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 

                                                                 Pan Andrzej Szewiński Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 

                                                       Pan Mariusz Trepka Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 

                                                       Pan Zdzisław Wolski Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 

                                                  Pan Wojciech Konieczny Senator Rzeczpospolitej Polskiej 

                                        Pan Ryszard Majer Senator Rzeczpospolitej Polskiej 

 

Apel Wójta Gminy Mykanów w sprawie trudnej sytuacji polskich ogrodników . 

 

Szanowni Państwo ! 

                W związku z epidemią koronawirusa i rozważanymi formami pomocy dla firm i mieszkańców 

pragnę przedstawić bardzo trudną sytuację ogrodników i firm z nimi współpracujących i proszę dla 

nich o pomoc. 

Diagnoza istniejącej sytuacji : 

             Na terenie Gminy Mykanów znajduje się wiele gospodarstw ogrodniczych i firm z nimi 

współpracujących. Powstawały one przez wiele pokoleń. Dały sobie radę z wieloma przeciwnościami 

związanymi z kaprysami pogody, gradem, śnieżycami, huraganowym wiatrem i trudnościami 

ekonomicznymi w postaci podatków, domiarów oraz brakiem środków produkcji czy materiałów 

budowlanych. Ich determinacja i przedsiębiorczość powodowała , że stali się podstawą rozwoju 

gminy. Dzięki nim  nastąpił skokowy rozwój ekonomiczny i kulturowy. Jednak dzisiaj ich sytuacja jest 

trudna a nawet należy stwierdzić katastrofalna. 

                    Wiosna jest okresem intensywnej produkcji kwiatów i warzyw. Okresem , który decyduje 

o wyniku finansowym całego roku. Obecnie na terenie naszej gminy i w całej Polsce mamy szklarnie i 

tunele foliowe pełne kwiatów ciętych i doniczkowych oraz  wiosennych warzyw. 



               W zawiązku z zamknięciem giełd, rynków hurtowych i małych targowisk ogrodnicy nie mogą 

ich sprzedać. Tego towaru nie da się przetrzymać do lepszych czasów. Za chwilę zostanie wyrzucony 

na kompost. Większość środków do ich wyprodukowania została sfinansowana kredytami, które 

miały być spłacone po sprzedaży. 

               Zakaz zgromadzeń spowodował odwołanie wszystkich imprez kulturalnych, szkoleń, ale też 

wesel, komunii i innych uroczystości rodzinnych, na które zakupywano wiele kwiatów. 

 Bez skutecznej i znacznej pomocy państwa gospodarstwa i firmy współpracujące same sobie nie 

poradzą ! 

Skutki obecnej sytuacji : 

          Upadłość firm ogrodniczych i współpracujących  pociągnie za sobą olbrzymie straty : 

- upadną firmy , które do tej pory dostarczały im środki produkcji i ochrony roślin, maszyny i 

urządzenia, 

- przestaną funkcjonować importerzy kwiatów, cebul, sadzonek i nasion, 

- upadnie cała branże florystyczna , która zajmowała się sprzedażą kwiatów, dekoracji i obsługą 

imprez, uroczystości, 

- nastąpią  trudności  w  spłacie  kredytów  wywołają  duże  problemy  małych banków spółdzielczych 

(w 100% z polskim kapitałem), które obsługują w większości naszych ogrodników i małe lokalne 

firmy. Nie dysponują  one dużym kapitałem i nie mają rezerw. Trudności w odzyskaniu pożyczonych 

pieniędzy spowodują zachwianie ich konkurencyjności ich, upadłość lub przejęcia przez duże , 

niekoniecznie polskie banki, 

- zdekapitalizuje się olbrzymi majątek w postaci szklarni , tuneli foliowych, szkółek roślin ozdobnych. 

Tylko wtedy kiedy prowadzona jest w nich produkcja ma on swoją wartość. Większość tej bazy 

produkcyjnej powstała olbrzymim wysiłkiem wielu pokoleń, 

-utracimy rynki zbytu, o które walczyliśmy od wielu lat szczególnie zagranicą , na wschodzie Europy w 

Rosji, Ukrainie, Białorusi , Litwie i Łotwie ale też naszą pozycję handlową na świecie, 

- brak konkurencji w postaci giełd i placów targowych powoduje zachwianie konkurencji i nie 

uzasadniony wzrost cen żywności i innych produktów. W marketach sprzedawane są głównie artykuły 

pochodzące z importu, 

- nastąpi spadek dochodów budżetu państwa i samorządów  przez brak dochodu z podatków.  

Straty społeczne : 

- wzrost bezrobocia na wsi - ogrodnicy zatrudniali do pracy swoje rodziny , ale też dawali pracę innym        

zatrudniając od kilku do kilkudziesięciu osób . Po upadku tych gospodarstw większość z nich nie 

będzie miała środków do życia i pójdzie po zasiłki dla bezrobotnych i pomoc do GOPS-ów. Te koszty 

musi ponieść państwo i samorządy. Należy wziąć je pod uwagę przy kalkulowaniu wysokości pomocy 

dla ratowania firm, 

- zrujnowane życie wielu rodzin 

- koszty leczenia związane z chorobami psychicznymi wywołanymi załamaniami nerwowymi, stresem 

i lękiem o dalszą przyszłość 

- spadek zaufania do państwa i instytucji państwowych 

Oczekiwane formy pomocy : 

- natychmiastowe zezwolenie na funkcjonowanie giełd, rynków ogrodniczych i targowisk  oraz 

sklepów, gdzie sprzedawana jest żywność, produkty rolne i ogrodnicze- warzywa i kwiaty. Przy 

zachowaniu daleko idących środków ostrożności. 

- odroczenie odsetek od kredytów, 

- zawieszenie spłat kredytów 



- rekompensata, części poniesionych strat 

- refundacja składek KRUS i ZUS 

- umożliwienie drobnym, polskim producentom dostępu do sieci marketów i dużych sklepów   

spożywczych 

- pomoc finansowa na wznowienie i  kontunuowanie produkcji. 

        Wierzę, że Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, Sejm i Nasi Przedstawiciele w tych władzach pochylą się 

nad losem polskich ogrodników i udzielą im skutecznej pomocy dla dobra nas wszystkich, za co z góry 

dziękuję ! 

 

                                                                                                                                       Z wyrazami szacunku  

                                                                                                                                                   

                                                                                                                             Dariusz Pomada 

  

           Wójt Gminy Mykanów 

 

 


