
 

 

Cefetra Polska Sp. z o.o.   

81-364 Gdynia  

Ul. 10 Lutego 16 

VISITORS 

81-364 Gdynia  

Ul. 10 Lutego 16 

PHONE  + 48 (58) 66 65 205 

FAX + 48 (58) 78 19 784 
E-MAIL  e-mail: info@cefetra.pl 

WEB www.cefetra.pl 

 

VIII Wydział KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku nr: 0000150287 

NIP: PL 5842523416, REGON: 193049769 

SHARE CAPITAL: 7.400.000 złotych, Bank ING Bank Śląski SA, ACCOUNT: No.: 27 1050 0086 1000 0022 8110 1770  

OŚWIADCZENIE 

W związku z opublikowaniem w dniu 26 kwietnia 2022 r. nowej wersji Ogólnych Warunków Zakupu Zbóż, 

Rzepaku i Roślin Strączkowych (dalej,,OWZ”) „Cefetra Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (dalej: „Cefetra 

Polska” lub „Kupujący”) oświadcza, że postanowienia pkt VIII OWZ z 26 kwietnia 2022 r. („Siła wyższa 

i inne okoliczności za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności”) odpowiednio w wersji A (dla 

rolników nieprowadzących działalności gospodarczej) albo w wersji B (dla spółek oraz osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolników prowadzących działalność gospodarczą) będą miały 

zastosowanie także do umów zawartych ze Sprzedawcami w okresie od 12 lipca 2017 r. do 25 kwietnia 2022 r., 

zastępując postanowienia dotyczące siły wyższej zawarte w ówcześnie obowiązujących OWZ. 

Zgodnie z powyższym, pkt VIII OWZ z 26 kwietnia 2022 r. odpowiednio w wersji A lub B (w zależności od 

statusu danego Sprzedawcy, tj. czy był on rolnikiem nieprowadzącym działalności gospodarczej – wersja A, 

czy też spółką lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – wersja B) zastąpi: 

1) pkt VI OWZ z 13 lutego 2017 r. 

2) pkt VI OWZ z 24 lipca 2018 r. 

3) pkt VI OWZ z 22 lipca 2019 r. 

4) pkt VI OWZ z 10 września 2019 r. 

5) pkt VI OWZ z 28 stycznia 2020 r. 

6) pkt VI OWZ z 6 sierpnia 2020 r. 

7) pkt VI OWZ z 21 września 2020 r. 

8) pkt VIII OWZ z 22 stycznia 2021 r. 

9) pkt VIII OWZ z 17 marca 2021 r. 

10) pkt VIII OWZ z 22 kwietnia 2021 r. 

Cefetra Polska dokona, w stosownych przypadkach, korekty rozliczeń umów zawartych w ww. okresie 

z zastosowaniem postanowienia pkt VIII OWZ z 26 kwietnia 2022 r.  

Sprzedawcy, którzy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży zapłacili 

Kupującemu kwoty (w tym na skutek potrącenia dokonanego przez Kupującego), do zapłaty których nie byliby 

jednak zobowiązani przy zastosowaniu pkt VIII OWZ z 26 kwietnia 2022 r., a którym Kupujący nie zwrócił 

dotychczas tych kwot, proszeni są do zgłaszania Kupującemu w terminie 6 miesięcy, tj. do dnia 26 

października 2022 r. (listownie na adres „Cefetra Polska” sp. z o.o. ul. 10 Lutego 16, 81-364 Gdynia lub 

elektronicznie na adres e-mail info@cefetra.pl) takich przypadków ze wskazaniem kwestionowanych kwot 

i sposobu ich wyliczenia.  

Pełne brzmienie OWZ z 26 kwietnia 2022 r. dostępne jest do pobrania na stronie internetowej https://cefetra.pl/ 

w zakładce „Dla klientów”. 

 

Gdynia, 26 kwietnia 2022 r. 

Zarząd „Cefetra Polska” sp. z o.o. 


