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Interpelacja poselska w przedmiocie wsparcia dla branży handlu hurtowego artykułami rolnymi.

 

 

 

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. (Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 maja 
1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 1996 r. nr 73, poz. 350), a także art. 
192 ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 1992 nr 26, poz. 185 ze zm.), składam interpelację w 

   przedmiocie wsparcia dla branży handlu hurtowego artykułami rolnymi. 

 

 

 

Przedsiębiorcy, działający w branży handlu hurtowego artykułami rolnymi (PKD 46.31.Z) to 
osoby, trudniące się najczęściej sprzedażą owoców i warzyw dla barów, restauracji sanatoriów 
i hoteli. Zatrudniają oni średnio od 50 do 55 osób. Od czasu wprowadzenia restrykcji 
sanitarnych, związanych z rozprzestrzeniającą się w naszym kraju epidemią wirusa SARS-CoV-
2, w wyniku których dokonano zamknięcia wyżej wymienionych obiektów gastronomicznych i 
wypoczynkowych, przychody branży stale spadają (niektórzy przedsiębiorcy szacują spadek na 
ok. 70%, a więc gorzej, niż w marcu bieżącego roku). 



 

Nie bez znaczenia jest także fakt, iż obecnie handel owocami i warzywami ogniskuje się wokół 
dużych dyskontów, podczas gdy klienci indywidualni przestali dokonywać zakupów, co 
generuje dodatkowe koszty po stronie handlowców. 

 

Dodatkowo, na podstawie przepisu art. 38q ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji 
niektórych rynków rolnych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 945) każde dostarczenie owoców lub warzyw do 
pierwszego nabywcy wymaga zawarcia pisemnej umowy, której warunki – jak wskazują 
przedstawiciele branży – bardzo często są dla nich niekorzystne (w szczególności, gdy drugą 
stroną umowy są duże dyskonty o zagranicznym kapitale). Zwłaszcza obecnie panuje 
tendencja do stawiania przedstawicielom branży hurtowej wygórowanych warunków, czemu 
sprzyja fakt, że w czasie epidemii są oni ,,skazani” na dystrybuowanie swoich produktów 
niemalże wyłącznie wśród dużych dyskontów. 

 

Podkreślić także należy, że dla sprawnego systemu dystrybucji produktów rolnych, 
przedstawiciele sektora hurtowego muszą utrzymywać duże floty pojazdów, które teraz – 
wobec znaczącego spadku sprzedaży – stoją bezczynnie na parkingach. Generuje to po ich 
stronie dodatkowe koszty.

 

Przedstawiciele branży wskazują ponadto, że przerwanie dystrybucji owoców i warzyw wywoła 
liczne, niekorzystne dla państwa perturbacje ekonomiczne. Na wstrzymaniu sprzedaży wyżej 
wskazanych produktów rolnych ucierpią przede wszystkim miejscowi rolnicy. Sektor hurtowy 
dystrybuuje bowiem głównie produkty pochodzące od miejscowych rolników, podczas gdy duzi 
producenci rolni współpracują z sieciami handlowymi. 

 

Zważywszy na wyżej wymienione fakty, a także ze względu na to, iż do tej pory sektor handlu 
hurtowego artykułami rolnymi był pomijany w rządowych programach pomocowych (tzw. ,,
Tarczach anty-covidowych”) postulować należy objęcie tej branży wsparciem. Jak wskazują 
sami jej przedstawiciele, najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zwolnienia z 
obowiązku uiszczania składek wpłacanych na poczet Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a 
także dofinansowanie do zatrudnienia oraz do kosztów. Działania te z całą pewnością 
przyczyniłby się do poprawy sytuacji, panującej w sektorze handlu hurtowego artykułami 
rolnymi, a w konsekwencji – do oddalenia zagrożenia rozprzestrzeniania się kryzysu na kolejne 
branże rolnicze (w szczególności na małych producentów rolnych). 
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Mając powyższe na uwadze, zwracam się z następującymi pytaniami: 

 

Czy polityka państwa zmierza do udzielenia wsparcia sektorowi handlu hurtowego 
artykułami rolnymi (PKD 46.31.Z.)? Jeśli nie, to dlaczego? 

 

Jakiego rodzaju pomoc ma zostać udzielona sektorowi handlu hurtowego artykułami 
rolnymi? 

 

Czy w ramach tej pomocy przewidziane jest wprowadzenie zwolnienia z obowiązku 
uiszczania składek wpłacanych na poczet Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także 
dofinansowanie do zatrudnienia oraz do kosztów? Jeśli nie, to dlaczego? 

 

Kiedy sektor handlu hurtowego artykułami rolnymi ma zostać objęty wsparciem ze strony 
państwa? 
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