Polskie Związek Hodowców i Producentów Gęsi
z siedzibą w Lublinie
Adres korespondencyjny:
ul. Środkowa 12
63-405 Psary
e-mail: info@pzhipg.pl

Psary, 21.07.2020 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W nawiązaniu do projektu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje
typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVI-19”
w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorców
oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym
z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Polski
Związek Hodowców i Producentów Gęsi przedstawia następujące uwagi i wnioski:
1. W projektowanym rozporządzeniu w praktyce zostało wyeliminowane wsparcie
dla producentów gęsi rzeźnych, ponieważ jest to produkcja sezonowa i trwa
w miesiącach od marca do października w związku z tym do dnia 1.03.2020 nie było
wstawień piskląt do odchowu.
2. Z uwagi na to, że czas tuczu gęsi trwa min. 112 dni to warunek przemieszczania gęsi
w okresie od 15.03.2020 r. do dnia 15.06.2020 r. jest niewykonalny. W praktyce ubój
gęsi rozpoczyna się na przełomie czerwca i lipca.
3. Niezrozumiałe jest też ograniczenie wysokości wsparcia 4.1. 2) lit b do kwoty 15100
zł. Ze względu na większą niż w innych gatunkach kapitałochłonność produkcji np.
3000 sztuk gęsi to równowartość 3000 sztuk indyków, więc stawka pomocy powinna
być taka sama, a jest o 50 % niższa dla gęsi.
Gospodarstwa zajmujące się tuczem gęsi są w szczególnie trudnej sytuacji, gdyż
ze względu na sezonowy charakter produkcji nie mają szans na odrobienie strat w 2020 roku,
a ceny żywca realizowane przez podmioty skupowe na poziomie 7,65 zł/kg są o 20 % niższe,
jak w sezonie 2019 i nie gwarantują zwrotu poniesionych kosztów produkcji, które według
analizy sporządzonej przez PZHiPG wynoszą w 2020 roku 8,69 zł/kg żywca.
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PZHiPG składa wniosek by wysokość wsparcia wynosiła następująco:


7.500,00 zł jeśli rolnik prowadził produkcję o rozmiarze co najmniej 1.000 szt. i nie
więcej niż 3.000 szt.



15.000,00 zł jeśli rolnik prowadził produkcję o rozmiarze co najmniej 3.000 szt. i nie
więcej niż 5.000 szt.



30.000,00 zł jeśli rolnik prowadził produkcję o rozmiarze powyżej 5.000 szt.

Przykład poniesionej straty wg analizy kosztów produkcji:
5.000 szt. x 6 kg = 30.000 kg x 7,65 zł (cena w 2020) = 229.500,00 zł
5.000 szt. x 6 kg = 30.000 kg x 9,5 zł (śr. cena w 2019 r.) = 285.000,00 zł
Strata wynosi 55.500,00 zł
W 2019 r. ceny realizowane przez podmioty skupowe zawierały się w przedziale od
9 zł/kg do 10,5 zł/kg.
W załączeniu:
 zestawienia kosztów produkcji za 2019 i 2020 rok
 przykładowe faktury sprzedaży gęsi w 2019 roku.
W projekcie rozporządzenia nie uwzględniono hodowców gęsi reprodukcyjnych, a jest to
grupa rolników w najtrudniejszej sytuacji, ponieważ ceny jaj wylęgowych były o 30 % niższe
niż w sezonie 2019 i o 20 % niższe od kosztów produkcji.
Ponadto zakłady kontrahenta nie odebrały wszystkich zniesionych jaj co zmusiło
hodowców do skrócenia sezonu nieśności, jak również do utylizacji nieodebranych jaj
wylęgowych. W załączeniu analiza kosztów produkcji jaj gęsich wylęgowych za rok 2020.
Brak również w projekcie rozporządzenia wsparcia dla mocno poszkodowanych rolników
posiadających wylęgarnie piskląt gęsich dostarczających pisklęta dla zakładów – eksporterów
gęsiny. Ograniczenie produkcji przez eksporterów posiadających też własne wylęgarnie
spowodowało zmniejszenie odbioru piskląt od wylęgarni rolniczych.
Polski Związek Hodowców i Producentów Gęsi wnosi o wsparcie hodowców gęsi
reprodukcyjnych na poziomie:
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7.500,00 zł jeżeli rolnik prowadził produkcję o rozmiarze do 1000 szt.,



15.000,00 zł jeżeli rolnik prowadził produkcję o rozmiarze od 1000 szt. do 2000 szt.,



30.000,00 zł jeśli rolnik prowadził produkcję o rozmiarze powyżej 2000 szt.

Uwaga: stado reprodukcyjne to gęsi wpisane w księdze hodowlanej prowadzonej przez
Instytut Zootechniki Krajowy Ośrodek Badawczo-Hodowlany Gęsi w Kołudzie Wielkiej.
W przypadku wylęgarni rolniczych wnosimy o wsparcie na poziomie 30.000,00 zł dla
jednego podmiotu.

Z poważaniem
Wiesław Wojtczak
Prezes Zarządu PZHiPG
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