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W nawiązaniu do pisma z dnia 3 marca 2020 r., w którym między innymi, przedstawiono 

trudną sytuację w chowie i hodowli gęsi w Polsce oraz zawarto szereg postulatów dotyczących 

pomocy finansowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że zasady 

organizacji rynków rolnych, obejmujące również środki wyjątkowe skierowane do sektora mięsa 

drobiowego, są uregulowane w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych 

oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 

i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.). 

W związku z ponoszonymi stratami rynkowymi – z tytułu wystąpienia grypy ptaków w Polsce – przez 

rolników utrzymujących drób, zgodnie z art. 220 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, podjęto prace dotyczące sporządzenia wniosku 

Rzeczypospolitej Polskiej do Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania nadzwyczajnych środków 

wsparcia dla sektora drobiarskiego w Polsce. Aktualnie trwają prace dotyczące oszacowania strat 

w produkcji gospodarstw utrzymujących drób, prowadzących działalność nadzorowaną, położonych 

w obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, związanych z ograniczeniami weterynaryjnymi 

ustanowionymi po wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Szacowanie strat obejmuje 

również gospodarstwa zajmujące się utrzymywaniem stad hodowlanych gęsi.

Zgodnie z art. 38q ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (t.j. 

Dz. U. z 2018 poz. 945, z późn. zm.) każde dostarczanie produktów rolnych (…), wymaga pisemnej 

umowy spełniającej określone warunki. W celu wyeliminowania stosowania nieuczciwych praktyk 

handlowych w całym łańcuchu dostaw surowców rolnych i żywności, ustawą z dnia 4 października 

2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej 



w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U poz. 2203), wprowadzono zmiany w dotychczas 

obowiązującym prawie. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, przepisami ustawy objęte są wszystkie 

relacje handlowe pomiędzy dostawcą a nabywcą, bowiem zniesiono limity: 50 tyś zł – łącznej 

wartości obrotów pomiędzy dostawcą a nabywcą i 100 mln zł – obrót strony, która stosowała praktykę 

nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową. Poszerzono także krąg podmiotów uprawnionych 

do zgłoszenia zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących 

przewagę kontraktową – z zainteresowanego przedsiębiorcy na ogół obywateli. Zrezygnowano 

z obowiązku zgłaszania na piśmie takiego zawiadomienia. Zapewniono też anonimowość stronie 

skarżącej, w zakresie danych osobowych i treści zawiadomienia. Sytuacja taka powinna 

wyeliminować „czynnik strachu”, gdyż dotychczas dostawcy produktów rolno-spożywczych, z obawy 

ujawnienia swoich danych w procesie postępowania, nie zgłaszali zawiadomień do Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ponadto, pismem z dnia 19 marca 2020 r. Polska  skierowała do Komisji Europejskiej wnioski 

o działania w związku z kryzysem w sektorze rolno-spożywczym wywołanym ww. pandemią. 

W wystąpieniu podkreślono m.in. szereg wyzwań jakie stoją przed europejskim sektorem rolno-

spożywczym oraz Wspólną Polityką Rolną w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, 

bezpieczeństwa żywności, żywotności gospodarstw i zakładów przetwórczych, ograniczeń w handlu 

wewnętrznym UE, jak i międzynarodowym, czy zapewnienia ciągłości dostaw w łańcuchu 

żywnościowym. W wystąpieniu podkreślono, że w celu realizacji nowych zadań w sektorze rolnym, 

stojących przed każdym z państw członkowskich oraz Unią Europejską jako wspólnotą, w związku 

z pandemią COVID – 19, należy w pełni wykorzystać przewidziane w prawie unijnym mechanizmy 

wsparcia oraz środki z rezerwy kryzysowej, a także dotychczas niewydatkowane środki na interwencję 

na rynkach rolnych w budżecie Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej na 2020 rok. Należy 

wdrożyć rozwiązania, które były wprowadzone po kryzysie na rynkach rolnych na skutek embarga 

rosyjskiego. Podkreślono, że działania pomocowe muszą być zdecydowane i szybkie.

Polska zaproponowała konkretne działania w ramach różnych obszarów Wspólnej Polityki Rolnej. 

W zakresie rynków rolnych Polska zwróciła się do Komisji Europejskiej m.in. o:

 wprowadzenie środków wyjątkowych, o których mowa w art. 219-222 rozporządzenia 

nr 1308/2013, na rynkach rolnych dotkniętych skutkami pandemii, z wykorzystaniem rezerwy 

budżetowej,

 wprowadzenie rekompensat finansowych dla producentów rolnych doświadczającym skutków 

kryzysu związanego z COVID-19, tj. głębokich spadków cen, utraty płynności finansowej, 

ograniczenia lub wstrzymanie odbioru produktów rolnych z gospodarstw przy zastosowaniu 

elastycznego podejścia co do zasad wypłacanej pomocy.

Ponadto, że w dniu 25 marca 2020 r. unijni ministrowie rolnictwa przeprowadzili wideokonferencję 



podczas której omówili skutki epidemii Covid-19 dla sektora rolnego oraz zgłosili propozycje działań, 

w której Polska będzie brała aktywny udział.

Obecnie trwają także prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. 

specustawy). Projektowane zmiany, określane mianem tzw. tarczy antykryzysowej, skierowane przede 

wszystkim do przedsiębiorców, mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym 

w związku z COVID-19. Opracowywany pakiet osłonowy dla firm ma na celu zapobieżenie zwłaszcza 

utracie płynności finansowej prowadzonych przez przedsiębiorców działalności, których kondycja 

ekonomiczna, w tym zachowanie ciągłości produkcji,  przekłada się bezpośrednio – w przypadku 

sektora rolno-spożywczego – na dostawców produktów rolnych. Rolnicy będą mogli liczyć na 

zwolnienie ze składek KRUS, analogicznie jak to ma miejsce w przypadku ZUS

Waldemar Guba
Dyrektor
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