
Oświadczenie złożone  

przez senatora Przemysława Błaszczyka  

na 73. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 kwietnia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz do ministra finan-

sów Mateusza Szczurka 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP w związku z rozpatrywaniem ustawy budżetowej na rok 

2015 w części dotyczącej wydatków na rolnictwo otrzymała pisemną opinię Krajowej Izby Producentów 

Drobiu i Pasz z dnia 29 grudnia 2014 r. odnoszącą się do planowanych na 2015 r. wydatków na rozwój pro-

dukcji zwierzęcej i hodowli zwierząt, postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej. 

Organizacja ta reprezentująca właścicieli stad reprodukcyjnych drobiu od 2009 r. wielokrotnie zwracała 

uwagę komisji, że wydatkowana co roku dotacja z tytułu oceny wartości użytkowej drobiu nie spełnia kryte-

riów uzyskiwania w ten sposób postępu biologicznego. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas swojego 

posiedzenia w dniu 3 marca 2015 r., na którym rozpatrywała punkt „Krajowe instrumenty wsparcia rolnictwa 

2015–2020 – istniejące i możliwe do stosowania”, została poinformowana przez ministra rolnictwa i rozwoju 

wsi pismem z dnia 27 lutego 2015 r. o sygn. Fwe-070-11/BG/2015, że prowadzone są prace nad projektem 

zmian rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla róż-

nych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. Rozporządzenie to od 2004 r. stanowi podstawę 

do wypłaty dotacji na działalność podmiotu, który z upoważnienia resortu rolnictwa prowadzi ocenę wartości 

użytkowej drobiu. 

Z korespondencji otrzymanej przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 29 grudnia 2014 r. wynika, 

że Krajowa izba Producentów Drobiu i Pasz oraz Ogólnopolski Związek Producentów Drobiu „Poldrób”, 

obydwie organizacje reprezentujące właścicieli stad reprodukcyjnych objętych obowiązkową oceną wartości 

użytkowej drobiu, wspólnie wystąpiły 1 października 2012 r. do ministra finansów o zbadanie kwestii zasad-

ności dotacji, a 6 marca 2013 r. do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o skreślenie oceny wartości użytkowej 

drobiu z wykazu zadań objętych dotacją na dofinansowanie zadań z zakresu postępu biologicznego. Wnioski 

tych organizacji nie zostały uwzględnione pomimo uzasadnienia, iż w unijnym prawodawstwie hodowlanym 

nie ma podstaw do uzależniania produkcji jaj wylęgowych i piskląt drobiu i wprowadzania ich do obrotu od 

oceny wartości użytkowej i wpisu do rejestrów hodowlanych. 

W związku z tym proszę o odpowiedzi na następujące pytania. 

Czy w projekcie tego rozporządzenia na 2015 r. przewidziane jest dalsze utrzymanie dotacji na prowadze-

nie oceny wartości użytkowej drobiu? Dotowana ocena wartości użytkowej stanowi bowiem sprzeczny z 

zasadami swobodnego obrotu materiałem hodowlanym warunek dopuszczania bądź zakazywania wprowa-

dzania do obrotu wyłącznie piskląt wyprodukowanych w Polsce z materiału reprodukcyjnego z zagranicz-

nych hodowli. Instrument ten nie stanowi bariery w przypadku piskląt wyprodukowanych za granicą. 

Czy zasady zreformowanej wspólnej polityki rolnej określone w nowych Wytycznych Unii Europejskiej 

w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 

oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 702/2014 uznającym niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym 

i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym dopuszczają wypłacanie dotacji na 

prowadzenie oceny wartości użytkowej jako świadczenie pomocy dla rolników, w przypadku gdy Polska 

nałożyła niezgodnie z unijnymi przepisami obowiązek wpisów stad rodzicielskich drobiu do dokumentacji 

hodowlanej? 

Czy dotacja na przymusową ocenę wartości użytkowej drobiu może być traktowana jako subsydiowana 

pomoc dla rolników? Czy w tej sytuacji dotowanie podmiotu wykonującego ocenę wartości użytkowej zleco-

ną przez administrację rządową może być kwalifikowane jako pomoc udzielana rolnikom? 

Czy dopuszczalne jest dotowanie oceny wartości użytkowej prowadzonej przez zewnętrzny podmiot? Z 

jednej strony dotacja ta jest zakwalifikowana jako pomoc dla rolników, a z drugiej strony ta sama dotowana 

działalność służy do ograniczania rolnikom dostępu do światowych osiągnięć w zakresie postępu biologicz-

nego? 

Fakt wprowadzania obecnie zmian w zakresie unijnych zasad wsparcia rolnictwa uzasadnia uzyskanie od-

powiedzi na powyższe pytania sformułowane przez krajowych producentów jaj wylęgowych i piskląt. 

Przemysław Błaszczyk 

 




