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Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz 
Biuro Izby: 61-372 Poznań ul. R. Maya 1 tel. fax. /061/ 650 29 26 

www.kipdip.org.pl    e-mail: izba_drob_pasz@kipdip.org.pl 
 

Poznań, 15 grudnia 2017 r. 

 
 Pan Krzysztof Jurgiel  
 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi    
 Ul. Wspólna 30 
 00-930 Warszawa    

 

Znak sprawy: F.we.022.52.2016.2017.11 

 

Szanowny Panie Ministrze,  

W odpowiedzi na pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2017 r. 
(F.we.022.52.2016.2017.11) otrzymane w ramach prowadzonych konsultacji publicznych dotyczących 
projektu ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych, uprzejmie informujemy, że Krajowa 
Izba Producentów Drobiu i Pasz jest przeciwna tworzeniu takiego funduszu dla produktów rolnych 
sektora mięsa drobiowego i jaj. W imieniu podmiotów zrzeszonych w naszej organizacji, apelujemy 
do Pana Ministra o wyłączenie drobiu i jaj z dalszych prac legislacyjnych  nad przedłożoną ustawą.  
Wnioskujemy zatem o wykreślenie z art. 2 pkt. 3) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 1) zapisów dotyczących mięsa 
drobiowego i jaj.  
 
Wprowadzenie obowiązku potrącania 0,2% wartości netto z należności za sprzedane towary: żywego 

drobiu i jaj na projektowany Fundusz Ochrony Przychodów Mięsa Drobiowego, Królików i Jaj, nie 

zagwarantuje producentom rekompensat z tytułu obniżenia dochodu w przypadkach wymienionych 

w art. 13 ust. 1 projektu opiniowanej ustawy.   

Zdaniem Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz  nowo powstały fundusz nie ochroni działalności 

prowadzonej przez producentów drobiu i jaj przed ryzykiem rynkowym.  Funkcje takie może pełnić 

jedynie odpowiedni system dobrowolnych ubezpieczeń. Mając na uwadze, że oba sektory są wysoce 

zorganizowanymi działami produkcji rolnej, można byłoby najwyżej zastanowić się nad stworzeniem 

mechanizmów motywujących producentów tego sektora do tworzenia branżowych Funduszy 

Ubezpieczeniowych, jednak wyłącznie opartych na zasadach dobrowolnego przystępowania do takich 

funduszy.  

Jednocześnie  podtrzymujemy wcześniejsze opinie Izby przekazane w latach 2014 -2015 do resortu 

rolnictwa w ramach  konsultacji  pierwotnej  wersji ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy                             

w Stabilizacji Dochodów Rolniczych oraz opinie zgłoszone  przez Izbę podczas rozpatrywania tego 

projektu (druk nr 3076) przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP i Podkomisję nadzwyczajną. 

Krajowa Izba przekazała również krytyczną opinię o planowanym utworzeniu przedmiotowego 

funduszu w 2016 roku w ramach konsultacji i spotkań uzgodnieniowych w zakresie założeń projektu 

ustawy o utworzeniu Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych przedłożonego do uzgodnień                        

w czerwcu 2016 roku.  
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Projekt ustawy o Funduszach Ochrony Przychodów Rolniczych, wzorowany jest na modelu Funduszu 

Promocji Produktów Rolno-Spożywczych oraz na powszechnie skrytykowanym przez organizacje 

sektora rolno-spożywczego projekcie Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów 

Rolniczych, przedstawionym przez poprzedni rząd.  

Zwracamy także uwagę na fakt, że powstanie Funduszu, o którym mowa w projekcie opiniowanej 

ustawy, może doprowadzić do pogorszenia konkurencyjności polskich producentów względem 

producentów z innych krajów. Obawy Izby budzi także powszechne niestosowanie w rolnictwie zasad 

rachunkowości, co może tworzyć pole do nadużyć. Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz sądzi, że 

zrealizowanie celów projektowanej ustawy może się odbyć za pomocą nowocześniejszych rozwiązań 

(choćby „platformy żywnościowej”, która ma powstać przy GPW, a o której wspomina „Program 

rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016 – 2020”). 

 

 

           Z wyrazami szacunku,  

                      

/Piotr Lisiecki/ 

    Prezes Zarządu Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz 

 

                                                                                              

 

 

 

 


