NEWSLETTER
DLA PRASY
SPOTKANIE SPPiOPO Z GIJHARS
W dniu 26/07/2013 w siedzibie GIJHARS w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane
z inicjatywy Stowarzyszenia Producentów Pomidorów i Ogórków Pod Osłonami poświęcone
zagadnieniom identyfikacji produktów i ich oznakowania na rynkach otwartych hurtowych.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele GIJHARS oraz przedstawiciele SPPiOPO.
W toku spotkania Prezes Mularski omówił trzy główne bariery prawne uniemożliwiające skuteczne
przeprowadzenie czynności kontrolnych przez Inspektorów Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych w zakresie przestrzegania przepisów, w odniesieniu do oznakowania pochodzenia
produktów oraz ich identyfikacji, a w szczególności o:
1. produkcja bez identyfikacji;
2. dostęp do podmiotu – obecnie do każdej kontroli wymagane jest wystawienie
oddzielnego upoważnienia;
3. czas na przeprowadzenie czynności kontrolnych;
Prezes poprosił o przedstawienie możliwości zmian, z wykorzystaniem doświadczeń GIJHARS.
Pani Dorota Krzyżanowska zobowiązała się, że po spotkaniu sformuje ustalenia oraz, że GIJHARS
w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa przygotuje w najbliższym czasie propozycje zmian
zapisów aktów prawnych, w celu załatwienia wskazanych problemów.

DEZYDERATY
W dniu 19 lipca 2013 roku Stowarzyszenie PPiOPO przekazało Panu Krzysztofowi Jurgiel przewodniczącemu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wnioski o uchwalenie dezyderatów
⇒
w sprawie podatku od nieruchomości – postulat zwolnienia grup owocowo-warzywnych
z podatku od nieruchomości, w takim zakresie, w jakim zwolnione są grupy producentów
rolnych;
⇒
w sprawie kontroli produktów i podmiotów na rynkach świeżych owoców i warzyw – postulat
skrócenia czasu kontroli i zaostrzenia sankcji w celu poprawy skuteczności kontroli
i eliminowania nieuczciwej konkurencji;
⇒
w sprawie pakietu ustaw „Trójpak energetyczny” – postulat zatwierdzenia systemu
wydawania świadectw pochodzenia (tzw. żółtych certyfikatów) energii elektrycznej
z kogeneracji;
Przekazanie powyższych wniosków stanowi realizację uzgodnień poczynionych w trakcie wizytacji
przedstawicieli Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zaproszonych gości, która miała
miejsce w dniu 22 maja 2013 r
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DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ
W dniu 15 lipca 2013 roku do Stowarzyszenia PPiOPO wpłynęło pismo od Ministra Finansów z prośbą
o zgłoszenie uwag do projektu rozporządzenia w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów
specjalnych produkcji rolnej. Projekt rozporządzenia zakłada podwyżki norm szacunkowych dochodu
rocznego z działów specjalnych. Zarząd Stowarzyszenia PPiOPO wniesie uwagi do przesłanego
projektu i nie wyrazi zgody na podwyżki norm szacunkowych.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
W dniu 19 lipca 2013 roku Stowarzyszenie PPiOPO przekazało do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi wątpliwości oraz uwagi do projektu Strategii Krajowej dla zrównoważonych programów
operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce na lata 2010-2016. Wskazane
zostały istotne luki z punktu widzenia organizacji producentów warzyw szklarniowych, m.in. dotyczące
sposobu finansowania inwestycji, zakresu działań oraz kwalifikowalności wydatków. W uwagach
wskazano szczegółowe, specyficzne aspekty produkcji pomidorów i ogórków pod osłonami, których
projekt Strategii nie obejmuje, przez co organizacje producentów warzyw szklarniowych nie mają
możliwości uzyskania pomocy finansowej.

Skład Zarządu
Maciej Mularski – Prezes Zarządu; Zbigniew Klimowicz – Członek Zarządu;
Tadeusz Moczulski – Członek Zarządu; Robert Kociszewski – Członek Zarządu;
Marek Wolf – Członek Zarządu
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