INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
Opinia Instytutu Gospodarki Rolnej
w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych
W związku z przekazanym do konsultacji publicznych przedmiotowym projektem aktu wykonawczego Instytut Gospodarki Rolnej przedstawia następującą opinię:
1. Obecnie obowiązujące przepisy budzą wątpliwości w zakresie, w jakim zobowiązują one
wybrane podmioty operujące na rynku mleka, trzody chlewnej oraz owiec do zwrotu pomocy
otrzymanej w formie refundacji za zakup zwierząt hodowlanych. Celem projektowanych
przepisów jest zarówno ujednolicenie przepisów, jak i doprecyzowanie hipotezy norm, na mocy
których powstaje obowiązek zwrotu pomocy lub jego uchylenie.
2. Dla przejrzystości prawa projektodawca zdecydował się wprowadzić regulację, która zwalnia
z obowiązku zwrotu przyznanej pomocy na zakup jałówek hodowlanych ras mlecznych
oraz jagniąt lub owiec w sytuacji wystąpienia w gospodarstwie siły wyższej. Propozycja ta
zasługuje na szczególnie przychylna opinie, gdyż pobudzanie potencjału rodzimej hodowli
owiec i jagniąt miało być, według planów ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednym z narzędzi
zapobiegania szerzenia się afrykańskiego pomoru świń. Z uwagi na niekorzystne warunki
gospodarowania, jakie zwłaszcza w roku bieżącym dotykaj polskie rolnictwo, wszelka pomoc
dla hodowców i potencjalnych hodowców owiec i jagniąt jest wielce pożądana. Niestety
na chwilę obecną w skali kraju jedynie trzy gospodarstwa trudniące się hodowlą trzody chlewnej skutecznie ubiegały się o pomoc na „przebranżowienie” – zakup owiec i jagniąt.
Proponowana treść zmienianego § 35 rozporządzenia może pozytywnie wpłynąć na ten trend.
3. Ponadto treść projektu zawiera odesłanie do sankcji karnych w przypadku niespełnienia
wymogów utrzymywania zwierząt, na które przyznana została pomoc, przez wyznaczony okres
przez następców prawnych beneﬁcjentów. Umiarkowana dotkliwość tej propozycji ustępuje
miejsca pewności prawa oraz obrotu gospodarczego. Z tego punktu widzenia wydaje się być jak
najbardziej potrzebna.
Mając na uwadze powyższe argumenty Instytut Gospodarki Rolnej pozytywnie opiniuje
przedłożony projekt rozporządzenia.
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