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Warszawa, 9 marca 2023 r. 
KL/112/45/2023 

 
 
 
Pan 

Ryszard Bartosik 

Sekretarz Stanu 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

w imieniu członków Konfederacji Lewiatan chciałbym przekazać uwagi do projektu ustawy 

o Funduszu Ochrony Rolnictwa sygnowanego nr. UD480 w wykazie prac legislacyjnych Rady 

Ministrów. 

 

Uważamy, że wprowadzenie obciążeń dla przedsiębiorców w okresie zdecydowanego 

spowolnienia gospodarczego jest błędnym rozwiązaniem, które będzie powodowało 

kolejny impuls inflacyjny. Środki przekazywane do Funduszu Ochrony Rolnictwa (dalej: 

„Fundusz”) stanowią obciążenie fiskalne, które prowadzić będzie do podwyżki kosztów, co 

z kolei może skutkować wzrostem ceny końcowej produktu dla konsumenta lub 

przełożeniem kosztów na producenta rolnego, którego cena będzie pomniejszona  

o wartości wpłaty do Funduszu. Projektowana opłata ma charakter parapodatkowy i jej 

wprowadzenie jest planowane na 1 lipca br., czyli w trakcie roku obrachunkowego. Taka 

sytuacja powoduje zaburzenia gospodarki finansowej przedsiębiorstw, ponieważ 

przedmiotowa opłata nie została uwzględniona w planowanych budżetach. Dodatkowo, 

obsługa opłaty o charakterze fiskalnym będzie generowała dodatkowe koszty w trakcie roku 

obrachunkowego, które wcześniej nie były zaplanowane. Wynikać to będzie z konieczności 

wdrożenia rozwiązań w systemach informatycznych oraz zwiększonego nakładu pracy 

personelu księgowego. 

 

Obawiamy się, że wprowadzenie mechanizmu refundacji może zaburzyć konkurencję 

rynkową. Może on mieć wpływ na rozwój nadużyć rynkowych, np. promowanie rynku 

wygórowanych cen i niewiarygodnych odbiorców. Część nabywców może podnosić ceny  

w celu zakupu większej ilości surowca nie planując odpowiednio zapłaty za produkt 

producentom rolnym (przy zakupie na podstawie faktur z odroczonym terminem płatności). 

Z kolei refundacja może powodować, że producenci rolni będą bardziej skorzy do 

ryzykownych działań rynkowych. Spadnie znaczenie wiarygodności odbiorców. Wszystko to 

spowodować może spekulację cenową, okresowe wstrzymywanie dostaw, a związane z tym 
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problemy z dostępnością surowca na rynku będą wpływać na brak należytego zaplanowania 

przetwórstwa i zmuszać firmy do posiłkowania się zakupem surowca spoza Polski, także 

spoza UE.  

 

W naszej ocenie dane zawarte w Ocenie Skutków Regulacji nie przedstawiają realnego 

obrazu rzeczywistości rynkowej. Zgodnie z informacji zawartymi w dokumencie, GUS 

szacuje, że 2020 r. wartość skupu produktów rolnych wynosiła 67 114 mln zł. Jest to 

informacja o dostawach od polskich rolników zgłoszonych do GUS, nie uwzględnia ona 

skupu od rolników z innych krajów UE. Podana w OSR wartość podlegających opłacie 

dostaw jest niższa niż rzeczywista wielkość zakupów produktów rolnych dokonywanych 

przez przetwórców, którzy skupują produktu bezpośredni od producentów rolnych, jak i od 

pośredników oraz z zagranicy. W konsekwencji szacowane wpływy Funduszu są zaniżone,  

a ponadto rzeczywiste środki pozyskane przez Fundusz będą prawdopodobnie znacznie 

wyższe niż potrzeby rolników, którym nie zapłacono za dostawę. Tym samym Fundusz 

będzie w posiadaniu środków nadmiarowych w stosunku do celu w jakim ma zostać 

powołany. Cel ten można bowiem osiągnąć przy ustaleniu znacznie niższej składki. 

 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości eksperci Konfederacji Lewiatan pozostają do 

Pana dyspozycji.  

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 
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