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MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, dnia 24 czerwca 2020

Znak sprawy:PRR.pr.071.33.2020

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Krzysztofa 
Kwiatkowskiego podczas 10 posiedzenia Senatu RP w dniu 13 maja 2020 r. przekazuję 
poniżej następujące informacje:

Rząd RP podejmuje działania ukierunkowane na walkę z narastającym problem suszy 
oraz niedoborów wody na obszarze kraju, będącym efektem zmian klimatu. Zadania 
te prowadzone są wielotorowo – z jednej strony są to inicjatywy o charakterze strategicznym
i legislacyjnym, podnoszące świadomość społeczną, a z drugiej polegające na realizacji 
konkretnych inwestycji i rozwiązań, które zmniejszają lub niwelują negatywny wpływ zmian 
klimatu, a także poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych 
w kontekście zagrożenia suszą i jej skutkami. 

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, 
w tym suszy, mogą ubiegać się na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych 
zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz. 187 z późn. 
zm.) o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych. 
Oprocentowanie ww. kredytów wynosi 0,5% dla kredytobiorcy, który w dniu wystąpienia 
szkód posiadał ubezpieczenie co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem 
wieloletnich użytków zielonych, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich 
w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej co najmniej od jednego 
z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, 
przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu. W planie finansowym Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2020 r. na dopłaty do oprocentowania 
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ww. kredytów zaplanowane zostały środki w wysokości 73.390 tys. zł, co pozwala na  
obsługę kredytów klęskowych uruchomionych w latach poprzednich i uruchomienie w roku 
bieżącym linii kredytowej w wysokości 1 mld zł.  

Ponadto na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.  o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) stosowane są z budżetu państwa dopłaty 
do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia 
następujących zdarzeń losowych:

 dla produkcji roślinnej (tj. upraw – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, 
warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków 
cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, 
pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub 
przymrozków wiosennych,

 dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od: huraganu, 
powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju 
z konieczności.

Na rok 2020 zabezpieczono na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich łączną kwotę 500 mln zł, w tym w ustawie budżetowej na 2020 r. kwotę 
350 mln zł oraz planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na 2020 r. 
kwotę 150 mln zł.

Jednocześnie osoby zobowiązane do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne 
rolników, mające trudności z terminowym ich uregulowaniem ze względu na straty 
poniesione w wyniku klęski suszy, mogą wnioskować do właściwych dla nich jednostek 
KRUS o udzielenie ulgi w formie odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia ich 
spłaty na dogodne raty. Taki tryb postępowania określony jest w art. 41 a ustawy z dnia 
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2020 r., poz. 174 
z późn.zm.).

Zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817 i 1080), istnieje 
możliwość stosowania odroczeń w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez 
stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego 
wnoszonego przez producentów rolnych.
Niezależnie od powyższego wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) może 
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym:   

 odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
 odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę 

lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
 umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę 

prolongacyjną.

W odniesieniu do międzyresortowej strategii zarządzania gospodarką wodną uprzejmie 
informuję, że za gospodarkę wodną odpowiada Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczy w pracach nad 
przygotowaniem projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy, który jest jednym 
z podstawowych dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami. Zgodnie z ustawą 



3

- Prawo wodne, projekt planu przygotowuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
w uzgodnieniu m.in. z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do 
spraw rozwoju wsi. Plan ten jest przyjmowany i aktualizowany w drodze rozporządzenia 
ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej tj. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej. Dokument ten, będzie określał szereg działań, których celem jest 
przeciwdziałanie i łagodzenie skutków suszy, w tym m.in.:

 zwiększenie retencji na obszarach rolniczych;
 realizacja działań inwestycyjnych w zakresie kształtowania/zwiększania sztucznej 

retencji;
 budowa lub rozbudowa systemów melioracyjnych nawadniających lub nawadniająco-

odwadniających oraz przebudowa systemów odwadniających na nawadniająco-
odwadniających;

 kreowanie świadomości rolników w zakresie możliwości tworzenia retencji na 
obszarach rolnych oraz propagowanie działań zmniejszających straty w rolnictwie 
podczas suszy;

 opracowanie wytycznych do racjonalnego zużycia wody w rolnictwie. 

Opracowanie ostatecznej wersji planu nastąpi w 2020 r.
Uwzględniając potrzebę zapobiegania ekstremalnym zjawiskom atmosferycznym, 
powodującym straty w rolnictwie, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
w gospodarstwach rolnych” na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętych 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020), 
wyodrębniono obszar dotyczący nawadniania w gospodarstwie rolnym, w ramach którego 
mogą być realizowane inwestycje polegające między innymi na modernizacji istniejącego 
systemu nawadniania lub wykonaniu nowego nawadniania w gospodarstwie. 
Pomoc może być przyznana rolnikowi, który:

 jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha i nie więcej niż 
300 ha, i kieruje tym gospodarstwem,

 prowadzi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej między innymi produkcję roślinną lub 
zwierzęcą w celach zarobkowych,

 ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności.

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczane są między innymi koszty wykonania ujęć wody na 
potrzeby nawadniania, w tym studni lub zbiorników oraz koszty zakupu nowych maszyn 
i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, 
odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody 
oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo 
rolne, w ramach omawianego instrumentu wsparcia, w okresie realizacji PROW 2014–2020, 
na operacje związane z nawadnianiem nie może przekroczyć 100 tys. zł, przy czym pomoc 
przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 15 tys. 
zł. Pomoc polega na refundacji do 50% (lub 60% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku 
operacji realizowanej przez młodego rolnika) poniesionych przez beneficjenta kosztów 
kwalifikowalnych operacji.
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Szczegółowe warunki przyznawania pomocy na inwestycje związane z nawadnianiem 
w gospodarstwie w ramach ww. instrumentu wsparcia określone są w rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 
„Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 719).
Do 5 czerwca br. przeprowadzono 2 nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje 
w obszarze związanym z nawadnianiem w gospodarstwie w ramach instrumentu wsparcia 
„Modernizacja gospodarstw rolnych”. II nabór wniosków pierwotnie miał być 
przeprowadzony od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r., jednak z uwagi na utrudnienia 
spowodowane rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, został wydłużony o trzy 
miesiące tj. do 20 lipca 2020 r. Do 5 czerwca br. w ramach II naboru wpłynęło 499 wniosków 
o przyznanie pomocy na kwotę 39 317 241,25 zł.  Kolejny nabór wniosków o przyznanie 
pomocy jest planowany w październiku br. W obecnej perspektywie finansowej PROW 
2014–2020 na inwestycje związane z nawadnianiem w gospodarstwie przeznaczono 100 mln 
euro.

W 2019 roku podjęto również działania mające na celu uproszczenie procedur 
związanych z wykonaniem najmniejszych zbiorników, których realizacja nie wpływa 
negatywnie na środowisko: 

 w wyniku zmian ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 310), w uproszczonej formule, tj. na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego, 
można wykonywać stawy o powierzchni do 1000 m2 i głębokości do 3 m (dotychczas 
było to do 500 m2 i głębokości do 2 m),

 w wyniku zmian ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1186 z późn. zm.), zniesiono wymóg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 
oraz zgłoszenia budowy stawów i zbiorników wodnych o powierzchni 
nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m.

Wymienione ułatwienia będą służyły rozwojowi małej retencji wodnej, co zmniejszy odpływ 
wód powierzchniowych i umożliwi wykorzystanie zgromadzonej wody do łagodzenia 
skutków suszy.

Niezależnie od powyższego informuję, że pomimo suszy w marcu i kwietniu br., opady 
w maju i czerwcu znacznie poprawiły stan wegetacji zbóż.  Wg uczestników rynku sytuacja 
na polach jest dobra. Suchy i słoneczny lipiec dałby nadzieję na zadawalające plony. 
Natomiast zgodnie z informacją GUS z dnia 28 maja br. wstępnie szacuje się, że w bieżącym 
roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest większa od 
ubiegłorocznej o ok. 2,2% i wynosi około  7,3 mln ha. Uprawy ozime przezimowały dobrze. 

Odnosząc się do kwestii cen podstawowych produktów rolnych, o które pyta Pan 
Senator uprzejmie informuję, że z przedstawionych przez GUS informacji wynika, że ogólny 
wskaźnik cen towarów i usług w porównaniu do maja 2019 roku wzrósł o 2,9%, ale już 
w stosunku do kwietnia br. spadł o 0,2%. Oznaczało to, że w maju br. wzrost cen detalicznych 
po raz kolejny wyhamował (w kwietniu również odnotowano minimalny spadek). Ceny 
żywności w stosunku do maja 2019 roku wzrosły o 6,5%, zaś w porównaniu do kwietnia 2020 
roku wzrosły o 0,1%.  Niewątpliwie najbardziej w ciągu roku podrożały owoce, bo o około 
28%, wędliny o 11,3% oraz mleko o 7,6%. Natomiast w przypadku niektórych towarów 
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żywnościowych odnotowano nawet spadki cen detalicznych. W porównaniu do maja 2019 
roku, mięso drobiowe staniało o 3,7%  zaś cena masło spadła o 4,2%. Należy również 
zauważyć, że w porównaniu do kwietnia br. ceny detaliczne w maju br. były niższe m.in. 
w przypadku mięsa o 1,8%, w tym mięsa drobiowego o 4,3%, mięsa wieprzowego o 5,2%, 
mięsa wołowego 0,4%. Tańsze niż miesiąc wcześniej były również warzywa o 1,8% oraz 
makarony o 0,9%. 

Obecnie prognozowanie cen żywności do końca roku jest ryzykowne, głównie 
ze względu na niepewność co do dalszego przebiegu warunków agrometeorologicznych jak 
również co do stanu ekonomiczno-społecznego krajowej gospodarki, w tym przywrócenia 
poziomu eksportu polskiej żywności sprzed okresu pandemii.

Rynek owoców i warzyw jest bardzo podatny na wszelkie zmiany, a sytuacja na tym 
rynku zależy w głównej mierze od warunków pogodowych w kraju. Susze w polskich 
warunkach mają znaczący wpływ na ceny większości gatunków owoców i warzyw, gdyż są 
jednym z głównych czynników ograniczających plonowanie, co przekłada się na niższą podaż 
i wyższe ceny w danym sezonie.  
Według informacji GUS1 zima w sezonie 2019/20 była bezśnieżna i bardzo łagodna i na ogół 
nie spowodowała strat w uprawach sadowniczych. Odnotowany po zimie znaczny deficyt 
wody w glebie pogłębił się w kwietniu, kiedy na przeważającym obszarze kraju wystąpiły 
wysokie temperatury powietrza, przy braku opadów i silnych wiatrach. Niedostateczna ilość 
wilgoci w glebie spowodowała zahamowanie kiełkowania na wielu plantacjach, zwłaszcza 
tych nienawadnianych. Poprawa warunków wilgotnościowych rozpoczęła się od końca 
kwietnia, kiedy w wielu rejonach zanotowano oczekiwane opady deszczu. Dalsze opady były 
obserwowane przez prawie cały maj, lecz występujące w tym czasie chłody, a zwłaszcza duże 
różnice temperatur między dniem a nocą, wpłynęły niekorzystnie na wzrost roślin. 
Zgodnie z informacjami Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej –PIB 
przewidywane ceny skupu owoców na rynku świeżym, w miesiącach VI-XII 2020 r., 
w przypadku dalszego korzystnego przebiegu warunków pogodowych, nie powinny być 
wyższe w porównaniu do miesięcy wcześniejszych. Tańsze będą jabłka, gdyż ceny z ostatnich 
miesięcy, na skutek mniejszej podaży owoców, ale większego popytu, były rekordowo 
wysokie.  Droższe mogą być za to czereśnie, których zbiory na skutek przymrozków 
są niższe. Ich udział w krajowej produkcji i konsumpcji jest jednak relatywnie niski. Ceny 
truskawek, początkowo wysokie, uległy obniżeniu i obecne stawki otrzymywane przez 
producentów (tj. 3,00-6,00 zł/kg) należy uznać za niskie. W przypadku śliwek przewiduje się 
ceny na zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie. W odniesieniu do cen skupu owoców 
miękkich do przetwórstwa,  znane są tegoroczne stawki za truskawki do mrożenia i na soki 
oraz agrest. Ceny truskawek do mrożenia, których skup rozpoczął się w czerwcu, wynosiły 
w połowie  tego miesiąca 3,00-3,60 zł/kg, a truskawek na soki 2,00-2,50 zł/kg. Ceny 
truskawek były od 0,50 do 1,00 zł/kg niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 
Ceny agrestu były na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego (0,40-0,60 zł/kg). 
W najbliższych tygodniach rozpocznie się również skup innych gatunków tj. jagoda 
kamczacka, maliny, porzeczki (czarne i czerwone) oraz borówka amerykańska. W odcieniu 
do tych gatunków przewiduje się, iż  ceny skupu porzeczki czarnej powinny być wyższe niż 
w latach wcześniejszych, a porzeczki czerwonej niższe. Sytuacja cenowa na rynku owoców  
miękkich zależy z jednej strony od podaży tych owoców w Polsce i innych krajach 
konkurencyjnych, a z drugiej od zagranicznych odbiorców przetworów z tych owoców (soki 
zagaszone, mrożonki), którzy zgłaszają zróżnicowany popyt w zależności od sezonu. 

1 „Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2020 r.” GUS z dnia 28 maja 2020 r.
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W odniesieniu do prognoz cen warzyw przeznaczanych na rynek informuję, że większość 
gatunków powinna być tańsza niż w roku ubiegłym, gdyż w ostatnich sezonach ceny wielu 
gatunków warzyw były korzystne, co powodowało impulsy do zwiększania produkcji. 
W przypadku utrzymania się korzystnego przebiegu pogody, możliwe są wyższe zbiory 
cebuli, warzyw kapustnych oraz korzeniowych, co będzie oddziaływało na spadki cen 
otrzymywana przez producentów. Tańsze powinny być też warzywa szklarniowe głównie 
pomidory, których jak pokazuje dotychczasowy przebieg sezonu, jest więcej na rynku niż 
zapotrzebowanie krajowe i importowe.  Ceny większości gatunków warzyw kierowanych do 
przetwórstwa, będą na zbliżonym do wcześniejszych lat poziomie. Sytuacji takiej sprzyja 
silna integracja producentów z odbiorcami większości gatunków warzyw (np. marchwi, 
groszku, brokułów, kalafiorów, ogórków, pomidorów) oraz intensyfikacja produkcji przy 
wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii (m.in. nawadnianie) i postępu 
biologicznego, co wpływa na mniejsze wahania produkcji.

Na rynku pszenicy konsumpcyjnej, w maju br. sytuacja cenowa uległa stabilizacji, po 
wcześniejszych wzrostach spowodowanych niepewnością na rynku związaną z suszą 
i wielkością tegorocznych zbiorów, znaczącym eksportem pszenicy z kraju oraz z epidemią 
COVID-19.  W czerwcu br. ceny pszenicy są nadal stabilne. Wg Zintegrowanego Systemu 
Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w połowie czerwca br. średnia cena skupu pszenicy 
konsumpcyjnej wyniosła 828 zł/t i była porównywalna do ceny z poprzedniego tygodnia. 
Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 548 zł /t i również była analogiczna do ceny z tygodnia 
poprzedniego. W porównaniu z rokiem ubiegłym, w analogicznym okresie, cena pszenicy 
konsumpcyjnej  była o 7,7% wyższa, natomiast cena żyta konsumpcyjnego o 21,5% niższa. 
Jednocześnie informuję, że w okresie od 8 - 14 czerwca br. średnia cena sprzedaży mąki  
pszennej piekarniczej typ 500 wynosiła 1180 zł/t, tj. o 0,9 % mniej niż przed rokiem. 
W przypadku mąki pszennej piekarniczej typ 750 cena spadła o 1,3% w porównaniu z rokiem 
2019 i wynosiła 1063 zł/t. Cena mąki żytniej piekarniczej waha się w granicach 1043 zł/t -
1021 zł/t  w zależności od typu, oznacza to spadek w porównaniu do ceny sprzed roku o ok. 
6%.
Cena zboża i mąki nie jest jedynym składnikiem ceny pieczywa. W kosztach wyrobu chleba 
znajdują się m.in. również koszty transportu, koszty wody i prądu, koszty pracy oraz marża 
sklepowa. Obecnie sytuacja na rynku nie wskazuje na to, aby ceny pszenicy miały 
w najbliższym czasie wzrosnąć. Już w lipcu trafią na rynek zboża z tegorocznych zbiorów. 
W okresie żniw, a także po nich, ceny zbóż z uwagi na ich zwiększoną podaż na rynek, 
zazwyczaj ulegają sezonowemu obniżeniu.

Odnosząc się do kwestii rezerw strategicznych informuję, że rezerwy strategiczne, 
w tym w grupie rezerw żywnościowych, tworzy się na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa, 
porządku i zdrowia publicznego, obronności państwa oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub 
sytuacji kryzysowej. Minister właściwy do spraw energii tworzy rezerwy zgodnie 
z Rządowym Programem Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021, lub w trybie „Poza 
Programem” w przypadku spełnienia przesłanek ustawowych. Zasoby rezerw strategicznych 
nie służą do stabilizacji cen.  Rezerwy udostępnia się nieodpłatnie określonym organom 
państwa w okolicznościach mających znamiona sytuacji kryzysowych, w celu wsparcia 
realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, odtworzenia infrastruktury 
krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki
 i zaspokojeniu państwowych potrzeb obywateli.

Niezależnie od powyższego informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
stale monitoruje rynek i analizuje informacje zebrane od producentów, konsumentów oraz 
przedsiębiorców, zgłaszając przypadki nieuzasadnionych wzrostów cen do Urzędu Ochrony 
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Konkurencji i Konsumentów. Również pracownicy UOKiK oraz Inspekcji Handlowej 
monitorują ceny w Internecie oraz w sklepach, w tym w sieciach handlowych. Względem 
przedsiębiorców podwyższających ceny w sposób nieuzasadniony są stosowane sankcje. 
Także konsumenci, którzy zaobserwowali niepokojący wzrost cen żywności i produktów 
higienicznych, mogą zgłaszać ten fakt do UOKiK za pośrednictwem infolinii konsumenckiej 
lub e-mailem. 

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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