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List otwarty do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego!
Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Spór w rządzie zabije zdrową żywność

Zaplanowana drastyczna podwyżka VAT na biologiczne, bezpieczne środki ochrony
roślin uderzy w rynek ekologicznej żywności i najdalej w wakacje zdrowe warzywa czy
owoce staną się dobrem luksusowym tylko dla bogatych.
Protestują: Ministerstwo Rolnictwa, posłowie z komisji rolnictwa, związki rolnicze, ale
Ministerstwo Finansów nie zważa na apele i zwiększa z 8 do 23 procent opodatkowanie
naturalnych preparatów, utrzymując niską preferencyjną 8-procentową stawkę VAT na
groźną dla środowiska chemię.
Związek Firm Biotechnologicznych BioForum zaapelował do Premiera Mateusza
Morawieckiego, aby rozwiązał rządowy spór, utrzymał niższą stawkę podatku i uratował
przed upadkiem krajowy rynek zdrowej żywności. Niestety, szef rządu nie reaguje, a
rozporządzenie Ministra Finansów z podwyżką podatku dla preparatów mikrobiologicznych
ma zostać ogłoszone w ciągu najbliższych dni.
Jeśli tak się stanie produkty ekologiczne, które wymagają stosowania naturalnych,
bezpiecznych dla środowiska środków ochrony roślin, znacznie podrożeją. Decyzja
Ministerstwa Finansów jest nie tylko wbrew konsumentom, lecz także jest sprzeczna z
wytycznymi Unii Europejskiej. Strategia „Od pola do stołu” w ramach Europejskiego
Zielonego Ładu zobowiązuje Polskę do redukcji, i to już do 2030 roku, zużycia nawozów
sztucznych o 20 proc. i pestycydów o 50 proc. Wymaga to zwiększenia aż 8-krotnie
powierzchni ekologicznych gospodarstw rolnych w naszym kraju. Po planowanej podwyżce
VAT, ich produkty będą jednak droższe i nie wytrzymają konkurencji z producentami
używającymi znacznie tańszych środków chemicznych. W efekcie Polska nie tylko nie
wywiąże się z wymogów unijnych, lecz także zmniejszy się rynek ekologicznej, zdrowej
żywności, która stanie się rzadkim dobrem luksusowym dostępnym dla nielicznej, zamożnej
części społeczeństwa.
Naturalne biologiczne środki używane w produkcji rolnej to czyste środowisko.
Ekologiczna żywność to zdrowe społeczeństwo. To prosta zależność, o której od dawna
wiedzą naukowcy, wiedzą lekarze, wie Komisja Europejska, promując ekologiczną żywność

we wszystkich unijnych państwach. Jednym z narzędzi jest właśnie polityka podatkowa,
dzięki której produkcja zdrowej żywności może być opłacalna, a sama ekożywność dostępna
dla wszystkich obywateli.
Nie rozumiemy, dlaczego Ministerstwo Finansów podejmuje decyzje wbrew unijnym
przepisom i prowadzi konkurencyjną politykę rolną wobec Ministerstwa Rolnictwa. Nie
rozumiemy, dlaczego Ministerstwo Finansów, podwyższając podatek polskim producentom
zdrowej żywności, wspiera używanie w rolnictwie środków chemicznych, szkodliwych dla
środowiska naturalnego. Nie rozumiemy też, dlaczego Ministerstwo Finansów działa wbrew
polskim konsumentom, ograniczając im dostęp do ekologicznej żywności.
Nie rozumiemy tej decyzji rządu. I apelujemy: nie zabijajcie nam zdrowej żywności!
Panie Premierze, liczymy na Pana interwencję!
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