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§zanowny Pan

Krzysźof Jurgiel

Przewodni cący Sejmowej

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowny Panię Przewodni czący,

W związku z toezącymi się pracami nad rząóowym projektem ustawy o Funduszu

Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, zgŁaszarrl stanowczy sprzeciw,

przeciw proponowanym w nim rozwiązaniom prawrrym.

Projektowane regulacje mogą stanowić podstawę do zachwiania równowagi oruz

zabutzenia koŃuręncyj no ś ci rynku.

Wbrew twierdzeniom ustawodawcy w wyniku uchwalenia przedmiotowej ustawy nie

dojdzie do poprawy konkurencyjności. Producenci rolni będą, bowiem podejmowali bardziej

ryzykowne i nieprzemyślane deeyzje, pozostawiając w przekonaniu, że w prąrpadku

niepowodzenia będzie możliwość rekompensaty poniesionej szkody ze środków Funduszu.

Rolą Państwa nie jest rekompensowanie wszelkich tego rodzaju strat. Na rynku

ubezpieczeniowym istnieje szeręg instrumentów, które mogą w zr7aczny sposób zniwęlować

ryzyko występowania niekorzystnych zdaruęfi losowych. Proponowane rcnlliązania sugerują,

że Agencja Rynku Rolnego, jako podmiot administĘący środkami Fundusttt, otrryma rolę

quasi-ubezpieczyciela. Cele, o których mowa w projekcie ustawy wskazanej na wstępie mogą

zostać z powodzeniem osiągnięte w drodze zańętania umów ubezpieczenia przez

producentów rolnych. Wówczas, w przypadku wysĘpienia określonego zdarzenia producent

rolny, który poniósł szkodę w wyniku niewypłacalności swojego kontrahenta będzie miał



mozliwość ubiegania się o wypłatę odszkodowania - bez potzeby udziału podmiotów

trzęcich. Dzięki temu nie będą pojawiały się problemy z zakresu kwestionowania zasadności wypłat

środków na rzeczposzczególnych producentów Mniejsze jednostki, ze względu na relatywnie mały

obrót, będą wnosiły do funduszu znaczńę niższę wkłady, a będą miały rela§łvnle większe

możliwości pozyskiwania z niego środków. V/iększe podmio§ będą w odwrotn;,rn położeniu. Nie

ma uzasadnionych podstaw ku temu, aby większych producentów rolnych obclążaó koniecznością

pośredniego wspomagania mniejszych podmiotów w przlpadku obniżenia ich dochodów.

Ponadto Fundusz może wprowadzić bariery finansowe i administracyjne w handlu polskimi

produktami rolnymi. Istnieje mozliwość, ze przetwórcy aby ograń:czyć swoje kosźy

administracyjne związare z obsługą płatności na fundusz zacn7ą sprowadzaó prodŃty z zagrańcy,

które takimi płatnościami nie są objęte.

Kolejnym zastrzężęńem, jakie mam do przedstawionego pĄektu ustawy, to rażąca

dysproporcja w zakresie realnego wpływu poszczególnych podmiotów na sposób wydatkowania

środków zgromadzonych w ramach Funduszu. Sposób doboru składu komisji zarządzającĄ

Funduszu powinien być przede wszystkim uzalezniony od wysokości przekazvwanych środków.

Przedstawiony w pĄekcie sposób zwządzania Funduszem nie dość, ze jest niesprawiedliwy, to

zamiast łączyć producenlów rolnych będzie czynnikiem wywofującym istotne podziały.

Niezrozumiałe jest, dlaczego komisja jest jedna reprezenfująca wszystkie grupy produkcji rolnej .

Stwarza to sytuację w której pewne podmioty płacące składki w ogóle nie będą miały wpływu na

wydatkowanie środków. Moim zdaniem, Fundusz Stabilizacji powinien byó zarządzary w sposób

analogiczny do Funduszy Promocji Zywności, czyli podzielony na 9 odrębnych funduszy

odpowiedzialnych za konkretne gńęzie produkcji rolnej.

Moim zdaniem najwięksąrm problemem Funduszu wydają się być niewystarczające środki,

jakimi będzie on dysponował (około 100 mln ń). rak niska kwota nie będzie w stanie spełnic

istotnej roli jako zabezpieczenie dochodów rolniczych wszystkich branż. W związku z tym

nakładanie kolejnych pseudo podatków, klóre w żadnej mięrze nie przysfużą się producentom

uwazam za bardzo szkodliwe.

W nviązku z powyższym wnoszę o odrzucenie projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej

Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych w całości, lub o zniesienie obowiązkowego

uczestnictwa w projektowanym funduszu la rzecz obligatoryjnych zapisów zainteresowanych i

chętnych producentów.


