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Zapytanie poselskie w przedmiocie przeciwdziałania rygorystycznemu wykonywaniu umów 
zawieranych z przedstawicielami branży handlu hurtowego artykułami rolnymi. 
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Szanowny Panie Ministrze, 

 

 

 

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia   2 kwietnia
1997r. (Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia   9 maja
1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 1779), a także art. 195 
ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia    1992r. (t.j. M.P. 2020 poz. 327) 30 lipca
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, składam niniejsze zapytanie w przedmiocie 
przeciwdziałania rygorystycznemu wykonywaniu umów zawieranych z przedstawicielami 
branży handlu hurtowego artykułami rolnymi: 

 

 

 

Zgodnie z przepisem 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 przez przedstawiciela branży handlu hurtowego artykułami rolnymi (PKD 
46.31.Z) wymaga zawarcia pisemnej umowy. Jak wskazują przedstawiciele sektora, warunki 
tejże umowy bardzo często są dla nich niekorzystne (zwłaszcza, gdy drugą stroną umowy jest 
duży dyskont spożywczy o zagranicznym kapitale). Umowa musi zawierać określenie ilości 
produktów, ceny produktów i wskazanie okresu, na jaki została zawarta. Brak umowy lub 
nabycie produktów na podstawie wadliwej umowy może zaś skutkować nałożeniem kar na 
firmy handlowe i przetwórcze przez Agencję Rynku Rolnego. 

 

Wyżej opisany stan prawny implikuje obecnie duże straty tak po stronie przedstawicieli branży 
handlu hurtowego artykułami rolnymi, jak i po stronie miejscowych rolników (duzi producenci 
rolni współpracują najczęściej z sieciami handlowymi, natomiast miejscowi rolnicy z sektorem 
handlu hurtowego). Z powodu wprowadzenia w Polsce licznych restrykcji, mających 
przeciwdziałać rozszerzaniu się epidemii wirusa SARS-CoV-2, przedstawiciele sektora handlu 
hurtowego nie mogą wywiązać się z zawieranych przez siebie umów. 

 

Dzieje się tak dlatego, że nie jest możliwe jasne ocenienie, które branże zostaną zamknięte w 
wyniku następnych restrykcji. To zaś w połączeniu ze ścisłym przestrzeganiem obowiązku 

x-apple-data-detectors://2
x-apple-data-detectors://3
x-apple-data-detectors://4


1.  

2.  
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zawierania umów oraz rygorystycznymi karami, grożącymi za brak umowy lub nabycie 
produktów na podstawie wadliwej umowy sprawia, że umowy albo nie są zawierane (i nie są 
wówczas dokonywane transakcje), albo ich warunki są bardzo niekorzystne dla przedstawicieli 
branży hurtowej. Przedstawiciele tej branży oceniają straty na ok. 15 000 kg tygodniowo. 
Rozmiar tychże strat potęguje dodatkowo generalny spadek obrotów na poziomie 70%. 

 

W związku z tym należy postulować mniej rygorystyczne podejście do obowiązku zawierania 
umów z przedstawicielami branży handlu hurtowego artykułami rolnymi. Być może dobrym 
rozwiązaniem byłoby zmniejszenie (lub zawieszenie na czas obowiązywania w Polsce stanu 
epidemii) kar, przewidzianych za nabycie produktów na podstawie wadliwej umowy. 
Pozwoliłoby to zminimalizować straty po stronie sektora handlu hurtowego, ale także po stronie 
miejscowych rolników, którzy – za pośrednictwem tegoż sektora – dystrybuują swoje produkty.

 

 

 

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z następującymi pytaniami: 

 

Czy Ministerstwo Rolnictwa rozważa możliwość mniej rygorystycznego podejścia do 
obowiązku zawierania umów przez przedstawicieli branży handlu hurtowego artykułami 
rolnymi przy dostarczaniu tych artykułów do pierwszego nabywcy? Jeśli tak, to jakie są 
proponowane zmiany w tym zakresie? Jeśli nie, to dlaczego? 

 

   Czy w ramach mniej rygorystycznego podejścia do obowiązku zawierania umów przez 
przedstawicieli branży handlu hurtowego artykułami rolnymi przy dostarczaniu tych 
artykułów do pierwszego nabywcy rozważane jest zmniejszenie (lub zawieszenie na czas 
obowiązywania w Polsce stanu epidemii) kar, przewidzianych za nabycie produktów na 
podstawie wadliwie sporządzonej umowy? Jeśli nie, to dlaczego? 

 

Czy Ministerstwo Rolnictwa rozważa udzielenie wsparcia sektorowi handlu hurtowego 
artykułami rolnymi tak, by zminimalizować straty, jakie przedstawiciele tej branży mogą 
ponieść w wyniku panującego kryzysu? Jeśli tak, to jakiego rodzaju jest to wsparcie? Jeśli 
nie, to dlaczego? 

 

 



 

Jarosław Rzepa 

 

Poseł na Sejm RP 
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