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projekt
U S T AWA
z dnia ………… 2019 r.
o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
Art. 1. W ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2160) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2:
a)

w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) Fundusz Promocji Roślin Oleistych.”,

b)

w ust. 2 w pkt 9 w lit. g kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10
w brzmieniu:
„10) Fundusz Promocji Roślin Oleistych wspiera:
a)

działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach
rzepaku, rzepiku, soi, lnu oraz konopi, zwanych dalej „roślinami
oleistymi”, przetworów pochodzących z przetworzenia roślin oleistych,
zwanych dalej „przetworami nasion oleistych”, a także miodu, pyłku
kwiatowego, propolisu oraz mleczka pszczelego, zwanych dalej
„produktami pszczelimi””,

b)

działania mające na celu promocję spożycia przetworów nasion oleistych
lub produktów pszczelich,

c)

udział w wystawach i targach związanych z produkcją lub przetwórstwem
roślin oleistych, przetworów nasion oleistych lub produktów pszczelich,

d)

badania rynkowe dotyczące spożycia przetworów nasion oleistych lub
produktów pszczelich,

e)

badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości
roślin oleistych, przetworów nasion oleistych lub produktów pszczelich,
a także prowadzące do wzrostu ich spożycia,

f)

szkolenia producentów i przetwórców nasion oleistych lub produktów
pszczelich,

g)

działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli,
biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych
komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami
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statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku
roślin oleistych, przetworów nasion oleistych lub produktów pszczelich.”,
c)

dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Fundusz promocji, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, w celu wspierania
marketingu rolnego realizuje również działania mające na celu informowanie
o jakości i cechach, w tym zaletach, pasz w rozumieniu przepisów o paszach
pochodzących z przetworzenia zbóż, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. a.”.
„4. Fundusz promocji, o którym mowa ust. 2 pkt 10, w celu wspierania
marketingu rolnego realizuje również działania mające na celu informowanie
o jakości i cechach, w tym zaletach, pasz w rozumieniu przepisów o paszach
pochodzących z przetworzenia roślin oleistych.”.

2)

w art. 3:
a)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Wpłaty na fundusz promocji, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10, są
naliczane w wysokości 0,2% wartości netto od roślin oleistych będących
przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów
i usług. Ilekroć w ustawie jest mowa o towarach, rozumie się przez to również rośliny
oleiste.”,

b)

w ust. 3:
–

w pkt 5 skreśla się wyrazy „na cele konsumpcyjne”,

–

w pkt 8 w lit. c kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) Fundusz Promocji Roślin Oleistych są obowiązani przedsiębiorcy
prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin
oleistych.”,

c)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–10, są
naliczane i pobierane od podmiotów, które zbywają towary na rzecz podmiotów,
o których mowa w ust. 3 pkt 1–5, pkt 6 lit. a, pkt 7, pkt 8 lit. a oraz pkt 9.”,

d)

w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ust. 3 pkt 1–5, pkt 6 lit. a, pkt 7, pkt 8 lit. a oraz pkt 9:”,

e)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:

–3–
„7. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy wykaz towarów, od których są naliczane, pobierane,
przekazywane i wpłacane wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 2–10, mając na względzie zapewnienie efektywnej realizacji wpłat na
fundusze promocji i z uwzględnieniem przepisów ustawy o VAT i przepisów
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.”;
3) w art. 9:
a)

w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) udzielanie wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w art. 2 ust. 2
pkt 1 lit. e, g i h, pkt 2 lit. e–g, pkt 3 lit. e–g, pkt 4 lit. e–g, pkt 5 lit. e–g, pkt 6
lit. e–g, pkt 7 lit. e–g, pkt 8 lit. e–g, pkt 9 lit. e–g oraz pkt 10 lit. e–g.”,

b)

w ust. 2 w pkt 1 w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j
w brzmieniu:
„j) roślinami oleistymi, przetworami nasion oleistych lub produktami pszczelimi –
w przypadku Funduszu Promocji Roślin Oleistych;”,

c)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. Wysokość wsparcia finansowego na realizację zadań, o których mowa::
1)

w art. 2

ust. 2

pkt 10

oraz

w

ust.

3

pkt

2,

dotyczących

roślin

oleistych, przetworów nasion oleistych oraz pasz w rozumieniu przepisów
o paszach pochodzących z przetworzenia roślin oleistych nie może przekroczyć
85% maksymalnej kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację
wszystkich zadań Funduszu Promocji Roślin Oleistych w danym roku
finansowym;
2)

w art. 2 ust. 2 pkt 10, dotyczących produktów pszczelich nie może przekroczyć
15% maksymalnej kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację
wszystkich zadań Funduszu Promocji Roślin Oleistych w danym roku
finansowym.
4b. Wysokość wsparcia finansowego na realizację zadań, o których mowa

w art. 2 ust. 2 pkt 10 lit. f i g:
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1)

dotyczących roślin oleistych i przetworów nasion oleistych nie może
przekroczyć 15% kwoty określonej w ust. 4a pkt 1;

2)

produktów pszczelich nie może przekroczyć 15% kwoty określonej w ust. 4a
pkt 2.”;

4)

w art. 10 w pkt 9 w lit. c kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) Funduszu Promocji Roślin Oleistych składa się z:
a)

5 członków reprezentujących producentów, w tym 4

reprezentujących

producentów roślin oleistych i jednego reprezentującego producentów
produktów pszczelich, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez
ogólnokrajowe organizacje tych producentów,
b)

3 członków reprezentujących zakłady przetwórcze roślin oleistych oraz
niebędące zakładami przetwórczymi podmioty skupujące rośliny oleiste,
wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje
zrzeszające zakłady przetwórcze roślin oleistych oraz niebędące zakładami
przetwórczymi podmioty skupujące rośliny oleiste,

c)

członka reprezentującego izby rolnicze, wybranego spośród kandydatów
zgłoszonych przez Krajową Radę Izb Rolniczych.”.

Art. 2. Zgłoszenia kandydatów na członków pierwszej komisji zarządzającej Funduszu
Promocji Roślin Oleistych dokonuje się w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy.
Art. 3. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 ust. 7
ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 3 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy
zmienianej w art. 1 zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.
Art. 4. 1. Rok finansowy Funduszu Promocji Roślin Oleistych w 2019 r. trwa od dnia
1 lipca do dnia 31 grudnia 2019 r.
2. Plan finansowy Funduszu Promocji Roślin Oleistych na 2019 r. uchwala się do dnia
30 listopada 2019 r.
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2160), zwana dalej „ustawą o funduszach promocji” jest odpowiedzią na
postulaty branż. Reprezentanci branż wystąpili z wnioskiem do Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu stworzenie mechanizmu zapewniającego
skuteczną promocję branżową, której celem byłby wzrost sprzedaży polskich produktów
rolnych, a w konsekwencji zdobycie trwałych rynków zbytu, poprawa jakości produkowanych
wyrobów oraz integracja branżowa.
Na podstawie ustawy o funduszach promocji utworzono 9 funduszy:
1) Fundusz Promocji Mleka;
2) Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego;
3) Fundusz Promocji Mięsa Wołowego;
4) Fundusz Promocji Mięsa Końskiego;
5) Fundusz Promocji Mięsa Owczego;
6) Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych;
7) Fundusz Promocji Owoców i Warzyw;
8) Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego;
9) Fundusz Promocji Ryb.
Głównym celem utworzenia funduszy promocji jest wspieranie marketingu, wzrostu
spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych. Fundusze promocji zostały utworzone dla
tych sektorów, o które wnioskowały organizacje branżowe.
Wskazać należy, iż ustawa o funduszach promocji zakreśla jedynie pole działań,
natomiast ustalenie konkretnych zadań realizowanych ze środków funduszy promocji
w

danym

roku

należy

do

kompetencji

przedstawicieli

organizacji

branżowych

reprezentujących producentów rolnych oraz przetwórców działających w danym sektorze,
którzy tworzą odrębną dla każdego funduszu komisję zarządzającą. A zatem, komisje
zarządzające decydują o przeznaczeniu dostępnych środków, tworząc roczne plany finansowe.
Określane są w nich przedsięwzięcia, które w danym roku będą realizowane ze środków
funduszu oraz maksymalne kwoty, jakie mogą zostać przeznaczone na realizację
poszczególnych zadań. Wyłącznie zadania ujęte w planie finansowym danego funduszu mogą
być dofinansowane ze środków funduszy.
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Członków komisji zarządzających wybierają przedstawiciele poszczególnych branż,
w następującym składzie:
1) 5 osób reprezentujących producentów produktów objętych ustawą,
2) 3 osoby reprezentujące przetwórców produktów objętych ustawą,
3) 1 osoba reprezentująca izby rolnicze.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o funduszach promocji, do zadań komisji
zarządzających należy w szczególności:
1) reprezentowanie interesów branż, których dotyczą fundusze promocji, wobec
ministra właściwego do spraw rynków rolnych, innych organów administracji
publicznej oraz Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w zakresie zarządzania funduszem promocji właściwym dla danej branży;
2) ustalanie zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu
promocji określających w szczególności szczegółowe warunki i tryb
przedkładania propozycji programów promocyjnych i informacyjnych;
3) ustalenie planu finansowego danego funduszu promocji w zakresie realizacji
celów ustawy;
4) opracowanie strategii promocji dla poszczególnych branż.
Powyższe

stanowi,

że

do

wyłącznych

kompetencji

komisji

zarządzających,

reprezentowanych przez przedstawicieli poszczególnych branż, w tym przedstawicieli
producentów i przetwórców produktów rolno-spożywczych, należy planowanie oraz
dysponowanie środkami funduszy promocji.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o funduszach promocji, o środki funduszy promocji mogą
ubiegać się ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów rolnych lub przetwórców
produktów rolno-spożywczych mających miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy produkują lub dokonują obrotu towarami określonymi w tym
przepisie lub ogólnokrajowe organizacje branżowe lub międzybranżowe zrzeszające
producentów lub przetwórców produktów rolno-spożywczych inne niż określone wyżej, jeśli
ich cele statutowe są zgodne z celami funduszy promocji.
Środki finansowe funduszy promocji mogą zostać przeznaczone na:
1) finansowanie

lub

współfinansowanie

programów

promocyjnych

i informacyjnych,
2) współfinansowanie działań promocyjnych i informacyjnych, które kwalifikują się
do uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej,

–3–
3) udzielanie wsparcia finansowego na realizację: działań mających na celu
informowanie o jakości, cechach oraz zaletach produktów objętych ustawą,
działań mających na celu promocję spożycia tych produktów, tematycznych
wystaw i targów, badań naukowych i prac rozwojowych mających na celu
poprawę jakości produktów objętych ustawą, badań rynkowych dotyczących
spożycia produktów objętych ustawą, szkoleń producentów i przetwórców, zadań
dotyczących uczestnictwa przedstawicieli krajowych organizacji branżowych,
biorących udział w pracach komitetów różnych organizacji międzynarodowych.
Projektowana zmiana ustawy o funduszach promocji zakłada utworzenie nowego
Funduszu Promocji Roślin Oleistych, którego celem byłoby wspieranie marketingu, wzrostu
spożycia i promocji roślin oleistych oraz ich przetworów pochodzących z przetworzenia
rzepaku, rzepiku, soi, lnu i konopi; zwanych dalej „przetworami nasion oleistych”, a także
wspieranie działań określonych w art. 2 ust. 1 pkt 10 projektowanej ustawy dotyczących tych
roślin i ich przetworów lub produktów pszczelich. Projektowana zmiana ustawy o funduszach
promocji jest odpowiedzią na postulaty przedstawicieli branży roślin oleistych, którzy
wnioskują o utworzenie nowego, odrębnego Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
Rzepak jako jedna z najbardziej rozpowszechnionych, a jednocześnie wciąż
perspektywicznych upraw polowych jest jedyną rośliną oleistą uprawianą w Polsce na skalę
przemysłową. Jego udział w krajowym areale upraw roślin oleistych wynosi 95-97%. Rzepak
odgrywa bardzo ważną rolę w krajowym rolnictwie, gospodarce żywnościowej i przemysłach
przetwórczych. Jest on surowcem do produkcji tłuszczów konsumpcyjnych oraz stanowi źródło
białka paszowego. Zbiory rzepaku zwiększyły się z poniżej 1 mln ton średnio
w ostatnich czterech latach przed akcesją Polski do UE (2000–2003) do 2,7 mln ton średnio
w latach 2013–2016, w wyniku ponad dwukrotnego wzrostu areału uprawy (odpowiednio z 0,4
mln ha do 0,9 mln ha), ale także ok. 38% wzrost plonów (z ok. 2,2 t/ha do prawie 3 t/ha).
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego – „Użytkowanie gruntów i powierzchnia
zasiewów w 2017 r.” str. 89, liczba gospodarstw rolnych uprawiających rzepak to około 89,7
tys.
Proponowany Fundusz Promocji Roślin Oleistych stałby się niezwykle istotnym
mechanizmem wspierającym wszelkie inicjatywy mające w założeniu doprowadzić do
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przekroczenia bariery stabilnego popytu i przyspieszenia tendencji wzrostowych. Nie chodzi
tu jedynie o kwestię zwiększenia spożycia tłuszczów roślinnych, co bardzo powoli,
ale systematycznie staje się w Polsce faktem, ale również zwiększenia udziału krajowych
produktów w ich strukturze, w tym w szczególności właśnie oleju rzepakowego. Jest to
niezwykle ważne mając równocześnie na uwadze m.in. doskonałe, bo wielkonakładowe
pozycjonowanie marketingowe na polskim rynku od wielu lat oliwy z oliwek, a w ostatnim
czasie także choćby oleju kokosowego, co wpływa na postrzeganie tych produktów oraz trendy
konsumenckie.
Dodatkowo, na uwagę zasługują rekomendacje żywieniowe m.in. Instytutu Żywności
i Żywienia, które potwierdzają wprost konieczność kreowania trendów konsumenckich
ukierunkowanych na zwiększenie w strukturze spożywanych tłuszczów tych pochodzenia
roślinnego, a olej rzepakowy wskazywany jest z kolei jako ten o najlepszych właściwościach
prozdrowotnych, co wynika m.in. z wysokiej zawartości oraz doskonałych proporcji kwasów
omega 3 i 6.
Wobec powyższego zachodzi konieczność podjęcia działań stymulujących rynek roślin
oleistych w szeroko pojętej części spożywczej, polegających w szczególności na budowaniu
świadomości konsumenckiej na temat aspektów żywieniowych towarzyszących spożywania
oleju rzepakowego.
Projektowaną ustawą proponuje się zatem dodać w art. 2 zmienianej ustawy nowy
Fundusz Promocji Roślin Oleistych (art. 2 ust. 1 pkt 10 projektowanej ustawy), który będzie
wspierał (art. 2 ust. 2 pkt 10 projektowanej ustawy): działania mające na celu informowanie
o jakości i cechach, w tym zaletach, roślin oleistych oraz przetworów nasion oleistych
pochodzących z przetworzenia tych roślin lub produktów pszczelich, działania mające na celu
promocję spożycia przetworów nasion oleistych pochodzących z przetworzenia roślin oleistych
lub produktów pszczelich, udział w wystawach i targach związanych z produkcją lub
przetwórstwem roślin oleistych pochodzących z przetworzenia roślin oleistych lub produktów
pszczelich, badania rynkowe dotyczące spożycia przetworów nasion oleistych pochodzących z
przetworzenia

roślin

oleistych

lub

produktów

pszczelich,

badania

naukowe

i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości roślin oleistych, przetworów nasion
oleistych pochodzących z przetworzenia roślin oleistych lub produktów pszczelich oraz
prowadzących do wzrostu ich spożycia (art. 9 ust. 1 pkt 3 projektowanej ustawy), szkolenia
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producentów i przetwórców nasion roślin oleistych pochodzących z przetworzenia roślin
oleistych lub produktów pszczelich oraz udział krajowych organizacji branżowych, w tym ich
przedstawicieli, w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji
międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych organizacji,
zajmujących się problemami rynku roślin oleistych lub rynku produktów pszczelich (art. 9 ust.
1 pkt 3 projektowanej ustawy). Wsparcie ze środków tego funduszu produktów pszczelich jest
uzasadnione z uwagi na wpływ aktywności pszczół na plony rzepaku, którego udział w
krajowym areale uprawy roślin oleistych stanowi 95–97%. Pszczoły odgrywają wielką rolę w
procesie produkcji wielu roślin uprawnych, ale przede wszystkim rzepaku. Obecność pszczół
na plantacji rzepaku jest niezbędna do prawidłowego zapylenia roślin, gwarantuje bowiem
skrócenie kwitnienia łanu, zwiększenie współczynnika zawiązywania nasion, wcześniejsze
uformowanie

i

dojrzewanie

łuszczyn,

a

także

zwiększenie

liczby

i jakości zawiązywanych nasion w łuszczynie. Wysoka liczba łuszczyn i nasion
w łuszczynach jest podstawowym czynnikiem warunkującym uzyskanie wysokich plonów
i bezpośrednio przekłada się na końcowy efekt ekonomiczny uprawy. Ocenia się, że dzięki
zapylaniu rzepaku przez pszczoły następuje wzrost plonu nasion o 10–30% (rozpiętość ta
zależy od warunków pogodowych w okresie kwitnienia). Oprócz zwiększenia plonów,
zapylanie kwiatów przez pszczoły wpływa korzystnie na jakość nasion.
W projektowanej ustawie w art. 3 zmienianej ustawy dodaje się do towarów, od wartości
netto których nalicza się wysokość wpłaty na fundusz, rośliny oleiste (art. 3 ust. 2 pkt 9
projektowanej ustawy), a także w ust. 3 tego artykułu dodaje się pkt 9, w którym zobowiązuje
się do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Roślin Oleistych
podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych,
wymienionych w art. 2 ust. 2 pkt 10 lit. a projektowanej ustawy, takich jak: rzepak, rzepik,
soja, len i konopie, bez względu na ich przeznaczenie. Podmioty te naliczają
i pobierają wpłaty na fundusz od podmiotów, które zbywają na ich rzecz wyżej wymienione
towary (art. 3 ust. 5 pkt 1 projektowanej ustawy). Zgodnie z dodanym w art. 3 zmienianej
ustawy ust. 2a wysokość wpłaty na Fundusz Promocji Roślin Oleistych będzie wynosiła 0,2%
wartości netto od roślin oleistych, będących przedmiotem czynności podlegających
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Doprecyzowano również, że ilekroć
w ustawie jest mowa o towarach, rozumie się przez to również rośliny oleiste.
Areał upraw roślin oleistych to powierzchnia ok. 880 000 ha, przy czym plony to 3 t/ha
co oznacza 2 640 mln ton zbiorów, zaś cena za tonę kształtuje się na poziomie 1540 zł/t.
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Przy założeniu, że wysokość wpłaty na Fundusz Promocji Roślin Oleistych będzie
wynosiła 0,2% wartości netto od roślin oleistych, szacuje się, że średnie roczne wpływy
na ten fundusz będą wynosiły blisko 8 mln zł. Wpływy na takim poziomie umożliwią
prowadzenie efektywnych działań służącym realizacji celów ustawy.
Dodatkowo, środki Funduszu Promocji Roślin Oleistych analogicznie, jak obecnie
dziewięć funkcjonujących funduszy, będą mogły być przeznaczane również na sfinansowanie
tzw. „wkładu własnego” organizacji branżowych, wymaganego przy wdrażaniu działań lub
programów promocyjnych lub informacyjnych z udziałem środków unijnych, realizowanych
w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej. Takie rozwiązanie, możliwe z uwagi
na charakter środków funduszu, które to nie stanowią środków publicznych w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych (art. 7 ust. 3 obecnie obowiązującej ustawy o funduszach
promocji) pozwala pozyskać przez organizacje branżowe lub międzybranżowe znaczące środki
na promocję, a tym samym zwielokrotnić efekt działań promocyjnych.
Projektowana ustawa – w celu wspierania marketingu rolnego – zakłada możliwość
wspierania działań mających na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach pasz w
rozumieniu przepisów o paszach pochodzących z przetworzenia zbóż, o których mowa
w art. 2. ust. 2 pkt 6 lit. a obecnie obowiązującej ustawy oraz działań mających na celu
informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach pasz w rozumieniu przepisów o paszach
pochodzących z przetworzenia roślin oleistych, o których mowa w art. 1 pkt 1 lit. b
projektowanej ustawy.
Rozwiązanie takie pośrednio wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego
Polski, wzrost dochodów rolników, a także utrzymanie konkurencyjności polskiego rolnictwa
oraz zminimalizowanie deficytu białka paszowego. Wsparcie ze środków Funduszu Promocji
Roślin Oleistych działań w powyższym zakresie pozwolą utrzymać konkurencyjność sektora
paszowego w Polsce w stosunku do podmiotów działających na rynku Unii Europejskiej,
zachować pozycję lidera w produkcji drobiarskiej oraz ograniczyć stosowanie organizmów
genetycznie zmodyfikowanych.
Dodatkowo, projektowana zmiana ustawy zakłada zmianę w odniesieniu do naliczania,
pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Zbóż i Przetworów Zbożowych, do
których są obowiązani przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie
przetwórstwa zbóż, takich jak: pszenica, żyto, jęczmień, kukurydza, owies oraz gryka, tylko na
cele konsumpcyjne. W związku z tym w art. 3 w ust 3 w pkt. 5 zmienianej ustawy usuwa się
sformułowanie „na cele konsumpcyjne”, co powoduje iż przedsiębiorcy prowadzący
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działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa zbóż będą naliczać, pobierać i przekazywać
wpłaty na Fundusz Promocji Zbóż i Przetworów Zbożowych, bez względu na jego
przeznaczenie. Takie rozwiązanie daje możliwość wsparcia ze środków tego funduszu działań
określonych w art. 2 ust. 2 pkt 6 projektowanej ustawy, pasz pochodzących z przetworzenia
wyżej wymienionych zbóż. Działania te podobnie jak w przypadku wsparcia pasz
pochodzących z przetworzenia roślin oleistych, przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa
żywnościowego Polski, wzrostu dochodów rolników, a także utrzymania konkurencyjności
polskiego rolnictwa.
Projektowaną ustawą proponuje się dodać w art. 9 po ust. 4 zmienianej ustawy ust. 4a
i 4b. W projektowanym art. 9 ust. 4a wprowadza się limit środków Funduszu Promocji Roślin
Oleistych, przeznaczanych na wsparcie zadań, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 10 oraz
w ust. 3 pkt 2, dotyczących roślin oleistych, przetworów nasion oleistych oraz pasz
w rozumieniu przepisów o paszach który nie może przekroczyć 85% maksymalnej kwoty
środków finansowych przeznaczonych na realizację wszystkich zadań Funduszu Promocji
Roślin Oleistych w danym roku finansowym, a na wsparcie realizacji zadań, o których mowa
w art. 2 ust. 2 pkt 10, dotyczących produktów pszczelich, limit nie może przekroczyć 15%
maksymalnej kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację wszystkich zadań
Funduszu Promocji Roślin Oleistych w danym roku finansowym.
Ponadto w art. 9 ust. 4b proponuje się wprowadzić limit środków Funduszu Promocji
Roślin Oleistych w wysokości 15%, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku obecnie
funkcjonujących funduszy promocji, który może być przeznaczany na zadania, o których mowa
w art. 2 zmienianej ustawy (art. 2 ust. 2 pkt 10 lit. f i g w przypadku Funduszu Promocji Roślin
Oleistych), takie jak: szkolenia producentów i przetwórców nasion oleistych i przetworów
nasion oleistych lub produktów pszczelich oraz działalność krajowych organizacji branżowych,
w

tym

ich

przedstawicieli,

w

pracach

specjalistycznych

stałych

i roboczych komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych
organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku roślin oleistych i przetworów
nasion oleistych lub produktów pszczelich. Wysokość wsparcia finansowego na realizację
wyżej wskazanych działań nie może przekroczyć 15% maksymalnej kwoty środków
finansowych przeznaczanych odpowiednio na realizację wszystkich zadań dotyczących roślin
oleistych i przetworów nasion oleistych lub wszystkich zadań dotyczących produktów
pszczelich funduszu promocji w danym roku finansowym.
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Zgodnie z projektowaną ustawą proponuje się dodać po pkt 9 w art. 10 zmienianej ustawy
pkt 10, w którym określa się, że środkami funduszu promocji zarządzać będą wyłącznie
przedstawiciele

organizacji

branżowych

reprezentujący

producentów

rolnych

oraz

przetwórców działających w sektorze roślin oleistych, którzy tworzą odrębną komisje
zarządzającą. W ich skład wchodzić będzie: 4 przedstawicieli producentów z branży roślin
oleistych, 1 przedstawiciel producentów produktów pszczelich, 3 przedstawicieli przetwórców
oraz 1 przedstawiciel izb rolniczych. Członków komisji zarządzającej zgłaszać, a następnie
wybierać będą przedstawiciele branży roślin oleistych. Komisja zarządzająca będzie
decydowała o przeznaczeniu środków finansowych Funduszu Promocji Roślin Oleistych na
konkretne zadania, ujmowane w rocznych planach finansowych.
Proponuje się, że przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 ust. 7 ustawy
zmienianej w art. 1 zachowają moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 3 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,
natomiast przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1
zachowają moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.
W związku z wejściem w życie przepisów projektowanej ustawy z dniem 1 lipca 2019 r.
w art. 4 wskazano, że rok finansowy Funduszu Promocji Roślin Oleistych w 2019 r. trwa od
dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz, że plan finansowy Funduszu Promocji Roślin
Oleistych na 2019 r. uchwala się do dnia 30 listopada 2019 r. Podmioty zobowiązane do wpłat
na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają Dyrektorowi Generalnemu
Krajowego Ośrodka deklaracje, w których wykazują wysokość zobowiązania na rzecz danego
funduszu promocji, z wyszczególnieniem odrębnie kwoty naliczonej i kwoty pobranej, za
okresy kwartalne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale
oraz bez wezwania Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, obliczają kwotę należną z
tytułu naliczenia wpłaty na rzecz danego funduszu promocji za okresy kwartalne i przekazują
tę kwotę w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Z powyższego
wynika, że w przypadku Funduszu Promocji Roślin Oleistych pierwsze deklaracje wpłat
zostaną złożone do dnia 25 października 2019 r. Po tym terminie znana będzie wysokość
środków dostępnych w ramach Funduszu Promocji Roślin Oleistych co pozwoli na przyjęcie
planu finansowego zapewniającego efektywne wykorzystanie dostępnych środków.
Jednocześnie wskazać należy, że termin 30 listopada 2019 r. jest terminem ostatecznym dla
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komisji zarządzającej Funduszu Promocji Roślin Oleistych na uchwalenie planu finansowego,
nie jest jednak wykluczone uchwalenie planu przed tym terminem.

WPŁYW NA SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH
Utworzenie Funduszu Promocji Roślin Oleistych nie będzie miało wpływu na sektor
finansów publicznych, gdyż zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o funduszach promocji, środki
finansowe funduszy promocji nie są środkami publicznymi w rozumieniu przepisów
o finansach publicznych – środki zapewniają branże, których dotyczą fundusze promocji.
Analogicznie będzie w przypadku Funduszu Promocji Roślin Oleistych – środki zapewni sektor
roślin oleistych.
Rola państwa ogranicza się jedynie do zapewnienia obsługi instytucjonalnej funduszy
promocji w zakresie systemowego pobierania i gromadzenia środków, obsługi formalnoprawnej oraz finansowo-księgowej, a finansowanie zadań w tym zakresie realizowane jest
wyłącznie ze środków funduszy promocji.

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM UNII EUROPEJSKIEJ
Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

