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Zdaniem ministra

Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowni Paƒstwo!
Dobiega koƒca kolejna kampania zbierania wnio sków o płatnoÊci bezpoÊrednie. Wnioski o przyznanie
tego wsparcia nale˝y składaç w biurze powiatowym
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
2

(ARiMR) albo przesłaç pocztà
na adres biura powiatowego
ARiMR, właÊciwego ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania lub siedzib´ rolnika, w terminie do 15 maja 2012 roku. Warto o tym pami´taç.
JeÊli wniosek zło˝ony zostanie
po 15 maja 2012 roku, ale nie póêniej ni˝ do 11 czerwca 2012 roku,
zostanie on przyj´ty, jednak za ka˝dy dzieƒ roboczy opóênienia stosowane b´dà zmniejszenia nale˝nej
kwoty płatnoÊci o 1%. Nie warto tra ciç tych pieni´dzy. One po prostu
si´ nale˝à.
Przypominam te˝, ˝e po uzyskaniu
loginu i kodu dost´pu do systemu
teleinformatycznego ARiMR mo˝liwe
jest równie˝ zło˝enie wniosku za pomocà formularza, umieszczonego
na stronie internetowej ARiMR.
Podobnie jak w roku ubiegłym,
na tym samym formularzu wniosku
mo˝na ubiegaç si´ o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania
gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), a tak˝e płatnoÊci rol noÊrodowiskowej (PROW 20072013). Natomiast nowe jest to, ˝e
w tym roku wniosek obejmuje, reali zowane dotychczas przez Agencj´
Rynku Rolnego, płatnoÊci uzupeł niajàce w sektorze skrobi ziemnia czanej oraz tytoniu.
Zwracam te˝ uwag´, ˝e od tego
roku rolnicy mogà ubiegaç si´
o dwa nowe rodzaje wsparcia: płatnoÊç do tytoniu oraz oddzielnà płatnoÊç do owoców mi´kkich.
PłatnoÊç do tytoniu b´dzie realizowana w ramach
programu wsparcia specjalnego. Celem tej płatnoÊci
jest poprawa jakoÊci produkowanego w Polsce surow ca tytoniowego. Pomoc b´dzie kierowana do rolników,
uprawiajàcych tytoƒ wysokiej jakoÊci w tradycyjnych reBIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012
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jonach uprawy tytoniu. OczywiÊcie do tych, którzy za warli, indywidualnie lub za poÊrednictwem grup producentów, umowy na upraw´ tytoniu z zatwierdzonymi
pierwszymi przetwórcami surowca tytoniowego.
Rejony uprawy tytoniu, grupy odmian tytoniu, przeznaczone do uprawy w poszczególnych rejonach oraz
odmiany tytoniu, nale˝àce do poszczególnych grup od mian, zostały okreÊlone w rozporzàdzeniu. Te regiony
to: dolnoÊlàski, kujawsko-pomorski, lubelsko-podkarpacki, mazurski oraz Êwi´tokrzysko-małopolski.
Podmiotami, uczestniczàcymi w procesie realizacji
płatnoÊci do tytoniu, b´dà: Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Rynku Rolnego.
Do zadaƒ ARiMR nale˝eç b´dzie obsługa wniosków,
przeprowadzanie kontroli kwalifikowalnoÊci (z wyłàczeniem kontroli jakoÊci surowca tytoniowego) oraz kon troli w ramach zasady wzajemnej zgodnoÊci, a tak˝e
naliczanie oraz wypłata płatnoÊci. Natomiast ARR odpowiedzialna b´dzie za zatwierdzanie i prowadzenie
rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego
oraz zatwierdzanie punktów odbioru surowca tytoniowego, przeprowadzanie kontroli pierwszych przetwór ców surowca tytoniowego i punktów odbioru surowca
tytoniowego oraz przeprowadzanie kontroli jakoÊci surowca tytoniowego w punktach odbioru. Na wsparcie
to przeznaczone zostanie 29,035 mln euro.
Natomiast płatnoÊç do owoców mi´kkich zastàpi
przejÊciowà płatnoÊç z tytułu owoców mi´kkich,
która mogła byç stosowana jedynie do koƒca ubiegłego roku.
PłatnoÊç przejÊciowa przysługiwała do powierzchni
uprawy truskawek lub malin, zadeklarowanej we wniosku o przyznanie płatnoÊci za dany rok, natomiast płat noÊç oddzielna b´dzie przyznawana do powierzchni
uprawy tych owoców, obj´tej płatnoÊcià przejÊciowà
w roku 2008.
Na wsparcie to w latach 2012-2013 przeznaczone
zostanie 11,04 mln euro/rocznie z bud˝etu unijnego.
Dodatkowo w roku bie˝àcym Polska mo˝e przyznaç
krajowà pomoc do owoców mi´kkich, jednak˝e całko wita kwota pomocy wspólnotowej i krajowej nie mo˝e
przekroczyç 19,2 mln euro.
W tym roku wprowadzone zostały ponadto nast´pu jàce zmiany.
• Zwi´kszona została pula Êrodków przeznaczonych
na poszczególne formy wsparcia specjalnego:
– o 19,2 mln euro (do 30 mln euro) – w przypadku
specjalnej płatnoÊci obszarowej,
– o 17,1 mln euro (do 45,6 mln euro) – w przypadku
płatnoÊci do krów,
– o ponad 0,4 mln euro (do 1,923 euro) – w przypad ku płatnoÊci do owiec.
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012

Ponadto wprowadzono zmian´, polegajàcà na rozszerzeniu zakresu terytorialnego stosowania wsparcia
specjalnego do owiec. Od 2012 roku płatnoÊç ta b´dzie realizowana równie˝ w województwie łódzkim oraz
w województwie Êwi´tokrzyskim.
Wydłu˝ony został tak˝e okres funkcjonowania tych
mechanizmów do 2013 roku.
• PłatnoÊç uzupełniajàca do tytoniu oraz płatnoÊç uzupełniajàca do skrobi za 2012 roku, b´dà realizowane
tak, jak wszystkie pozostałe płatnoÊci bezpoÊrednie,
przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzi´ki tej zmianie, o wszystkie rodzaje płatnoÊci,
realizowane w ramach systemu wsparcia bezpoÊredniego, rolnik b´dzie ubiegał si´ na jednym wniosku.
Ponadto, w roku 2012 płatnoÊç uzupełniajàca
w sektorze skrobi mo˝e byç wypłacana jedynie w formie płatnoÊci historycznej. PłatnoÊci niezwiàzane,
w wysokoÊci podwy˝szonej o cz´Êç dotychczas realizowanà jako zwiàzana, b´dà nadal kierowane do tych
rolników, którzy uzyskali płatnoÊç uzupełniajàcà
za ziemniaki skrobiowe, dostarczone producentowi
skrobi ziemniaczanej na podstawie umowy kontraktacji
zawartej w roku gospodarczym 2007/2008.
• Nowelizacja ustawy o płatnoÊciach, w ramach systemów wsparcia bezpoÊredniego, przewiduje mo˝liwoÊç
odstàpienia przez ARiMR od dor´czenia decyzji. Odstàpienie to b´dzie miało miejsce w przypadku, gdy decyzja jest zgodna z ˝àdaniem rolnika, okreÊlonym we
wniosku o przyznanie płatnoÊci (tj. nie wprowadza
zmniejszeƒ i wykluczeƒ). Przepisy przewidujà jednoczeÊnie, ˝e rolnik b´dzie mógł za˝àdaç dor´czenia decyzji
w terminie 14 dni od dnia uznania kwoty płatnoÊci
na wskazanym przez niego rachunku bankowym.
Na koniec mam te˝ dobrà informacj´ dla wszystkich
młodych rolników. Dzi´ki systematycznej analizie i kontroli wydatkowania Êrodków wprowadziłem nowelizacj´
dotychczasowego rozporzàdzenia o podziale Êrodków
z PROW 2007 – 2013 zast´pujàc wojewódzkie limity
Êrodków limitem krajowym. Pozwoliło to, aby pieniàdze, przeznaczone na działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, zostały przesuni´te z województw,
w których nie zostały wykorzystane, do regionów, gdzie
ich zabrakło. Teraz pieni´dzy wystarczy dla wszystkich
młodych rolników, którzy zło˝yli w 2011 roku prawidło wo wypełnione wnioski o przyznanie pomocy i kwalifikujà si´ do jej otrzymania.
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Prosto z gabinetu

Pomoc zwiàzana
z ujemnymi skutkami
przezimowania
Rada Ministrów przyj´ła 3 kwietnia br. uchwał´ okreÊlajàcà formy pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których go spodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystàpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania. Rada Ministrów zmieniła równie˝ rozporzàdzenie z 22
stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadaƒ Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co umo˝liwi realizacj´
pomocy.

P

rogram przewiduje udzielenie poszkodowanym producentom rolnym pomocy
w formie:
• kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych oraz
por´czeƒ i gwarancji spłaty tych
kredytów. Kredyty oprocentowane
sà dla kredytobiorcy w wysokoÊci 0,1% w skali roku, je˝eli producent rolny w dniu wystàpienia szkód
posiadał wa˝nà umow´ ubezpieczenia, obejmujàcà ochronà co
najmniej 50% powierzchni upraw,
z wyłàczeniem łàk i pastwisk lub
co najmniej 50% liczby zwierzàt
gospodarskich albo w wysokoÊci 3,85% w skali roku, jeÊli pro ducent rolny takiej umowy nie
posiadał;
• stosowania, przez Prezesa Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecz nego, odraczania terminu płatnoÊci
składek na ubezpieczenie społecz ne i rozkładania ich na dogodne
raty, a tak˝e umarzanie w całoÊci
lub w cz´Êci bie˝àcych składek,
na indywidualny wniosek rolnika,
w którego gospodarstwie rolnym
4

powstały szkody, spowodowane
przez ujemne skutki przezimowania;
• odraczania, rozkładania na raty,
umarzania w cz´Êci lub w całoÊci,
przez Prezesa Agencji NieruchomoÊci Rolnych, nale˝noÊci Agencji;
• udzielenia pomocy producentom
rolnym na dokonanie ponownego
obsiania powierzchni upraw. Stawka pomocy, na dokonanie ponownego obsiewu 1 ha upraw rolnych,
została ustalona w wysokoÊci
100 zł na 1 ha powierzchni uprawy
˝yta, j´czmienia, pszen˝yta, pszeni cy, rzepaku lub rzepiku, trwałych
u˝ytków zielonych i ozimych upraw
nasiennych. B´dzie to pomoc de
minimis, udzielana przez Agencj´
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol nictwa na wniosek producenta rolnego, zło˝ony wraz z jego oÊwiad czeniem o powierzchni upraw rolnych wymagajàcych ponownego
obsiewu, potwierdzonym przez ko misj´, powołanà przez wojewod´,
do kierownika biura powiatowego
Agencji właÊciwego ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania lub siedzib´ producenta rolnego;

• stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg
w podatku rolnym za 2012 r.;
• wprowadzenia mo˝liwoÊci stosowania pomocy w opłacaniu bie˝àcych składek na ubezpieczenie
zdrowotne, na indywidualny wnio sek rolnika, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody spo wodowane przez ujemne skutki
przezimowania.
Przewidziana w projekcie programu pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwach
rolnych powstały szkody, spowodowane przez ujemne skutki przezimowania, b´dzie realizowana z bud˝etu paƒstwa, zgodnie
z przepisami prawa krajowego
i wspólnotowego.
Na dokonanie ponownego obsiewu u˝ytków rolnych łàcznie wydatkowanych zostanie 140 mln zł.
Rolnicy i producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych po wstały szkody, spowodowane wystàpieniem w okresie zimowym
2011/2012 ujemnych skutków
przezimowania, składajà do odpowiednich podmiotów, udzielajàcych
pomocy, niezb´dne informacje według zamieszczonego wzoru na
stronie 5.

Departament Finansów
[ 22 623 20 21
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012
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WZÓR
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si´ o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie
innà ni˝ pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
A. Informacje dotyczàce wnioskodawcy
1) Imi´ i nazwisko albo nazwa

...............................................................................................
2) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

...............................................................................................
...............................................................................................
3)
WielkoÊç wnioskodawcy, zgodnie z załàcznikiem I do rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.,
uznajàcego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego
rozporzàdzenia w sprawie wyłàczeƒ blokowych)(Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3)1)
1) mikroprzedsi´biorstwo
2) małe przedsi´biorstwo
3) Êrednie przedsi´biorstwo
4) przedsi´biorstwo inne ni˝ wskazane w pkt 1-3
B. Informacje o rodzaju prowadzonej działalnoÊci gospodarczej, w zwiàzku z którà wnioskodawca ubiega si´ o pomoc
Rodzaj prowadzonej działalnoÊci:1)
! działalnoÊç w rolnictwie:
! w leÊnictwie
! inna ni˝ w leÊnictwie
! działalnoÊç w rybołówstwie
C. Czy na wnioskodawcy cià˝y obowiàzek zwrotu kwoty, stanowiàcej równowartoÊç udzielonej pomocy publicznej, co do której
Komisja Europejska wydała decyzj´ o obowiàzku zwrotu pomocy?1)
! tak
! nie
D. Informacje dotyczàce otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà, na pokrycie
których wnioskodawca ubiega si´ o pomoc
Lp.

Dzieƒ udzielenia
pomocy1)

Podstawa prawna
udzielenia pomocy

WartoÊç otrzymanej
pomocy

Forma pomocy

Przeznaczenie pomocy

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
ObjaÊnienia:
1. Dzieƒ udzielenia pomocy (kol. 1) – dzieƒ udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej,
np. dzieƒ wydania decyzji o udzieleniu pomocy lub podpisania umowy w sprawie przyznania pomocy.
2. Podstawa prawna udzielenia pomocy (kol. 2) – nale˝y podaç tytuł aktu, na podstawie którego udzielona została pomoc, np. informacja ta jest zawarta w preambule decyzji lub umowie.
3. WartoÊç otrzymanej pomocy (kol. 3) – nale˝y podaç wartoÊç brutto (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartoÊci pomocy publicznej udzielanej w ró˝nych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, z póên. zm.), np. okreÊlonà w decyzji lub umowie.
4. Forma pomocy (kol. 4) – nale˝y okreÊliç form´ otrzymanej pomocy, tj. dotacji, refundacji cz´Êci lub całoÊci wydatków, zwolnienia lub umorzenia w podatkach lub opłatach, lub inne.
5. Przeznaczenie pomocy (kol. 5) - nale˝y wskazaç, czy koszty, które zostały obj´te pomocà, dotyczà inwestycji w gospodarstwie rolnym lub w rybołówstwie, czy działalnoÊci bie˝àcej.

Dane osoby upowa˝nionej do przedstawienia informacji:

.......................
imi´ i nazwisko

.......................
nr telefonu

.......................
data i podpis

1) Zaznaczyç właÊciwà pozycj´ znakiem X.

BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012
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Załàcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 16 grudnia 2010 r. (poz.1704)
Załàcznik nr 2
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Rynki rolne

Targi „Agrotech 2012”

Wiele z prezentowanych na „Agrotechu” maszyn to Êwiatowe
premiery. W tym roku targi odwiedziło 55 tysi´cy osób. W konferencji prasowej uczestniczyli:
(od prawej) minister Marek Sawicki, prezes Zarzàdu Targów Kielce Andrzej Mochoƒ, wiceminister Andrzej Butra

M

i´dzynarodowe
Targi
Techniki Rolniczej „Agro tech” to jedna z najwi´k szych w Europie imprez wystawien niczych poÊwi´conych technice rol niczej. W połowie marca br. odby wała si´, pod patronatem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 18. ju˝
edycja tych targów.
Targi odwiedził minister Marek
Sawicki oraz podsekretarz stanu An drzej Butra. Zainteresowanie nowo czesnà technikà rolniczà stale ro Ênie, co widaç właÊnie tutaj na targach Agrotech w Kielcach. Ciesz´
6

si´, ˝e jest tu tylu młodych ludzi. Targi specjalistycznego sprz´tu, maszyn
i urzàdzeƒ sà dla nich doskonałà
okazjà do spotkaƒ, pozyskiwania
niezb´dnych informacji oraz do
uczestnictwa w wielu ciekawych se minariach i konferencjach – powie dział, minister Marek Sawicki pod czas briefingu, zorganizowanego
w jednej z hal targowych.
Wiceminister Butra podkreÊlił, ˝e
dzi´ki dobremu wykorzystaniu Êrod ków z Programu Rozwoju Obsza rów Wiejskich 2007 – 2013 polscy
rolnicy cały czas modernizujà swo -

je gospodarstwa, wprowadzajàc
do nich nowoczesne maszyny
i technologie.
Podczas targów Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, we współpracy z Targami Kielce oraz Instytutem
Tech no lo gicz no -Przy rod ni czym
w Falentach, zorganizowało konferencj´ pt. „Wykorzystanie biomasy
pochodzenia rolniczego – biogazownie rolnicze (finansowanie, budowa i eksploatacja)”.
Podobnie, jak w latach ubiegłych,
w ramach targów „Agrotech
2012”, zorganizowano 6. Ârodko BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012
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woeuropejskie Forum Młodzie˝y
Wiejskiej, połàczone z finałem Krajowej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Podczas Targów 4.
Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych, IV kadencji.
„Agrotech” to targi, które ch´tnie
odwiedzajà rolnicy z całego kraju
i paƒstw oÊciennych, kontrahenci,

eksperci, zajmujàcy si´ technikà
rolniczà, a tak˝e studenci i uczniowie szkół rolniczych. W tym roku
powierzchnia wystawiennicza targów przekroczyła 50 tysi´cy me trów kwadratowych i w stosunku
do roku ubiegłego zwi´kszyła si´
o ponad 11%. W Targach uczestniczyło około 600. wystawców z 15

krajów z całego Êwiata. Mi´dzynarodowym Targom Techniki Rolniczej
„Agrotech” towarzyszyły Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami LeÊnymi „Las-Expo”.
Departament Unii Europejskiej
i Współpracy Mi´dzynarodowej
[ 22 623 24 71
Zdj´cia: archiwum MRiRW

Polska na Targach
„Alimentaria” w Barcelonie
Organizowane w dwuletnich
cyklach targi „Alimentaria” sà
najwa˝niejszym wydarzeniem
tego typu w bran˝y rolno-spo ˝ywczej w Hiszpanii. Uroczysta
inauguracja odbywała si´
pod przewodnictwem hiszpaƒskiej pary ksià˝´cej. W uroczy stoÊci brał tak˝e udział polski
minister rolnictwa Marek Sa wicki.

P

ara ksià˝´ca podziwiała tak˝e
polskie stoisko narodowe, w
którym na ponad 100 m² wyeksponowano najwy˝szej jakoÊci
przetwory mleczarskie i mi´sne,
a tak˝e Êwie˝e i przetworzone warzy wa i owoce, soki, miody, alkohole
oraz słodycze.
Targi były równie˝ okazjà do mi´ dzynarodowych spotkaƒ. Minister
Marek Sawicki spotkał si´ z hisz paƒskim ministrem rolnictwa Migu elem Arias Canete. Rozmowy doty czyły reformy WPR.
W polskim stoisku minister Sawic ki goÊcił kataloƒskiego ministra rol nictwa Josepha Maria Pelegri Aixut,
który przekazał mu stanowisko
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012

O wspaniałych polskich produktach minister Marek Sawicki (czwarty z lewej) dyskutował podczas wszystkich spotkaƒ,
zarówno z przedstawicielami protokołu dyplomatycznego, jak równie˝ z ministrami rolnictwa: Hiszpanii Miguelem
Ariasem Canete (drugi od prawej) i ministrem rolnictwa Katalonii Josepem Marià Pelegrí Aixut (pierwszy od prawej)

Targi Alimentaria były okazjà do rozmów bilateralnych polskiego ministra rolnictwa Marka Sawickiego (od lewej)
z hiszpaƒskim ministrem rolnictwa Miguelem Arias Canete
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władz regionu Katalonia dotyczàce
przyszłoÊci WPR po 2013.
W trakcie targów realizowany był
projekt Enterprise Europe Network,
współorganizowany z Polskà Agencjà
Rozwoju Przedsi´biorczoÊci dajàcy
szans´ na wymian´ doÊwiadczeƒ
i nawiàzanie kontaktów biznesowych,
a tak˝e oferujàcy szereg mo˝liwoÊci
zapoznania si´, przy okazji udziału
w targach, z nowymi technologiami.
W spotkaniach biznesowych uczestniczyło ponad 20 polskich firm, posiadajàcych produkty ze znakiem „Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç”.
Departament Unii Europejskiej
i Współpracy Mi´dzynarodowej
[ 22 623 24 71
Zdj´cia: archiwum MRiRW

W naszym stoisku minister Marek Sawicki (pierwszy z lewej) i konsul generalna RP w Barcelonie Marzenna Adamczyk
(druga z lewej) prezentowali polskie produkty mleczarskie hiszpaƒskiej parze ksià˝´cej, ksi´˝niczce Leticji (trzecia
z lewej) oraz ksi´ciu Filipowi Burbonowi (pierwszy od prawej) nast´pcy tronu hiszpaƒskiego

Chiny szansà na rozwój
eksportu polskiego mi´sa
Forum Bran˝y Mi´snej pt.: „Chiny szansà na rozwój eksportu polskiego mi´sa” odbyło si´ 27 marca br. w Warszawie. Impreza została ob j´ta patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego.
Forum było skierowane do przedsi´biorców z bran˝y mi´snej, zainteresowanych sprzeda˝à swoich produktów na rynku chiƒskim.

W

Pałacu Prymasowskim
spotkali si´ przedstawicie le zakładów mi´snych,
zwiàzków i organizacji zrzeszajàcych
producentów mi´sa. Organizatorzy
zaprosili do wygłoszenia przemówieƒ
przedstawicieli administracji paƒ stwowej, dyplomacji, instytucji do radztwa prawnego oraz banków, zaj mujàcych si´ rozliczeniami z chiƒski mi partnerami.
Wystàpienie podsekretarza stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

8

Wsi Andrzeja Butra, dotyczyło bie˝à cej, polsko-chiƒskiej współpracy
w dziedzinie rolnictwa i perspektyw jej
rozwoju. Ambasador Chiƒskiej Repu bliki Ludowej Sun Yuxi, przedstawił
zalety chiƒskiego rynku i zach´cał
polskich przedsi´biorców do rozpo cz´cia współpracy z chiƒskimi od biorcami. Kwestie chiƒskich wyma gaƒ weterynaryjnych i stan prac
nad finalizowaniem procedur do puszczenia polskiego mi´sa drobio wego i wieprzowego do rynku chiƒ -

skiego zaprezentował uczestnikom
Główny Lekarz Weterynarii.
Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki omówił sytuacj´ gospodarczych
kontaktów dwustronnych z Chinami,
z uwzgl´dnieniem bran˝y spo˝ywczej,
na tle relacji Polski z innymi krajami
azjatyckimi.
Zdaniem uczestników Forum, warto wykorzystaç panujàcy dobry klimat
w kontaktach dwustronnych i zach´ciç chiƒskich konsumentów do zapoznania si´ z ofertà polskich produktów spo˝ywczych. Niewàtpliwie sprzyjajà temu spotkania wysokiego szczebla. To właÊnie podczas wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego
w Chinach w grudniu 2011 r., Głów ny Lekarz Weterynarii otrzymał raport
po przeprowadzonej kontroli w za BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012
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kładach mi´sa wieprzowego przez
chiƒskie słu˝by weterynaryjne. Niedługo w Polsce b´dzie goÊciç, premier Chiƒskiej Republiki Ludowej
Wen Jiabao. Z pewnoÊcià b´dzie mu
towarzyszyła misja gospodarcza i tym
samym nadarzy si´ okazja do nawiàzywania kontaktów handlowych.
Według Ministerstwa Gospodarki
istnieje realna szansa, aby udział polskich produktów spo˝ywczych w eks porcie do Chin znacznie si´ zwi´kszył. Artykuły rolno -spo˝ywcze stanowiły zaledwie kilka procent polskiego
eksportu do Chin w 2011 r. W przy padku kilku innych krajów regionu

mi´sa, w szczególnoÊci mi´sa wie przowego. Wymogi formalne to podstawowa kwestia, którà powinien
spełniç eksporter. Kolejny krok to nawiàzanie kontaktów biznesowych.
Rynek chiƒski jest rynkiem szczególnym, wcià˝ jeszcze trudnym dla
polskiego przedsi´biorcy. Pomoc
w odnalezieniu si´ w gàszczu informacyjnym oferuje portal internetowy stworzony w ramach strategii
„Go China” (www.gochina.gov.pl).
W realizacj´ strategii, zainicjowanej
przez Ministerstwo Gospodarki, jest
zaanga˝owane tak˝e Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strategia

Wiceminister Andrzej Butra zapewniał uczestników Forum, ˝e sprzeda˝ produktów mi´snych na rynek chiƒski jest
mo˝liwa po spełnieniu okreÊlonych wymogów formalnych

udział ten wyniósł kilkanaÊcie procent. Zdaniem Ministerstwa Gospodarki, podobne wzorce kulturowe
oznaczajà, ˝e eksport polskich produktów rolno -spo˝ywczych do Chin
mógłby równie˝ osiàgnàç kilkunasto procentowy poziom.
Polskie firmy mleczarskie ju˝ sà
obecne na rynku chiƒskim. Firmy
z bran˝y mi´snej mogłyby podà˝yç
w ich Êlady. W tym celu prowadzone
sà prace w kierunku zakoƒczenia
procedur weterynaryjnych.
Ambasador Chiƒskiej Republiki Ludowej stwierdził podczas swojego wy stàpienia, ˝e rozmowa z Chinami
na temat mi´sa jest dosyç prosta.
Chiny sà najwi´kszym konsumentem
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012

ma na celu zach´cenie przedsi´biorców do aktywnoÊci na rynku
chiƒskim i przekazanie niezb´dnych
informacji na temat dost´pu do ryn ku chiƒskiego inwestorom, importe rom i eksporterom.
Forum Bran˝y Mi´snej zakoƒczyło
si´ dyskusjà ekspertów reprezentujà cych poszczególne bran˝e mi´sne.
Udział w dyskusji wziàł tak˝e dr Zdzi sław Góralczyk, były ambasador Pol ski w Chinach.
Ka˝dy z ekspertów scharakteryzował krótko swój rynek i wymienił pro blemy, z jakimi potencjalny eksporter
mo˝e si´ spotkaç na rynku chiƒskim.
Wymieniano trudnoÊci, charakterystyczne dla danego rynku, jak

na przykład poda˝ surowca (zbyt mały potencjał produkcyjny pojedynczych zakładów) i iloÊç, jakà mo˝na przeznaczyç na eksport. Z kolei
kilka kwestii było wspólnych dla
wszystkich. Tutaj wymieniano
wsparcie administracyjne, wskazy wano na niedobór kadr w polskich
placówkach w Chinach, w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Ambasador podkreÊlał znaczenie promowania polskiej marki,
szerzenia ÊwiadomoÊci wÊród chiƒ skich konsumentów. Jako pozytywny
przykład wymieniano otwarcie polskich restauracji w Chinach.
Dyskusja była próbà identyfikacji
najwa˝niejszych problemów dla polskiego eksportu, pojawiły si´ tak˝e
propozycje działaƒ wspierajàcych
eksporterów. Zdaniem uczestników,
brakuje instytucji integrujàcej Êrodowiska i inicjujàcej wspólne działania.
Zwrócono równie˝ uwag´ na mo˝liwoÊci handlowe, wynikajàce ze
szczególnego statusu Hongkongu
(Hongkong jest jednym z najwi´k szych eksporterów wieprzowiny na ry nek chiƒski).
Zgodnie z zamysłem organizato rów, forum powinno daç uczestnikom
odpowiedê na pytanie: Jak eksportowaç polskie mi´so do Chin? Tak precyzyjne podejÊcie do sprawy oraz
obecnoÊç wielu ekspertów i prakty ków z bran˝y mi´snej dało mo˝liwoÊç
wymiany doÊwiadczeƒ i poglàdów
zainteresowanych stron, co usprawni
dalszà współprac´ handlowà z Chiƒskà Republikà Ludowà. Koƒczàca
spotkanie rozmowa panelowa potwierdziła, ˝e zainteresowanie tym tematem jest ogromne, jednak z pewnoÊcià nie został on jeszcze wyczerpany. Wydarzenie mo˝na uznaç
za poczàtek dyskusji na temat mo˝liwoÊci polskich producentów mi´sa
do zaistnienia na rynku chiƒskim.
Departament Unii Europejskiej
i Współpracy Mi´dzynarodowej
[ 22 623 24 71
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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Wsparcie inwestycyjne
w gospodarstwach rolnych

W

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 wdra˝ane sà dwa działania
bezpoÊrednio wspierajàce inwestycje w gospodarstwach rolnych: 112
„Ułatwianie startu młodym rolnikom”
i 121 „Modernizacja gospodarstw
rolnych”. Celem pierwszego z nich
jest stymulowanie zmian strukturalnych poprzez ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw
rolnych przez osoby młode
o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.
O pomoc mo˝e ubiegaç si´ osoba fizyczna, która spełnia nast´pujàce kryteria:
• jest pełnoletnia i w dniu zło˝enia
wniosku o przyznanie pomocy nie
ukoƒczyła 40 roku ˝ycia;
• do dnia zło˝enia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła
działalnoÊci rolniczej i planuje rozpoczàç po raz pierwszy samodzielne prowadzenie gospodarstwa lub
rozpocz´ła ju˝ prowadzenie działalnoÊci rolniczej w gospodarstwie
rolnym;
• je˝eli od dnia rozpocz´cia pro wadzenia działalnoÊci rolniczej
do dnia zło˝enia wniosku o przyznanie pomocy nie upłyn´ło wi´cej
ni˝ 12 miesi´cy, a do dnia wydania
decyzji o przyznaniu pomocy – wi´ cej ni˝ 18 miesi´cy;
• posiada odpowiednie kwalifika cje zawodowe lub zobowiàzuje si´
do ich uzupełnienia w ciàgu 3 lat.
Wnioskodawca jest zobowiàzany
do przedstawienia wraz z wnioskiem
planu rozwoju gospodarstwa (biz nesplanu). Pomoc udzielana w ra -
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mach działania to jednorazowa
premia w wysokoÊci 75 000 zł.
Do koƒca grudnia 2011 r. przyznano premie w łàcznej wysokoÊci 1,616 mld zł dla 23 432 młodych rolników zamieszkujàcych
na terenie 2072 gmin.
Najwi´cej beneficjentów ma siedzib´ gospodarstwa w wojewódz twie mazowieckim (4405) oraz
w województwie wielkopolskim
(4405). Z kolei w województwie lu belskim pomoc przyznano 2880
beneficjentom.
Kolejnym działaniem jest „Modernizacja gospodarstw rolnych”.
Działanie to ma na celu wsparcie
modernizacji gospodarstw w celu
zwi´kszenia ich efektywnoÊci po przez lepsze wykorzystanie czynni-

ków produkcji, w tym wprowadzenie nowych technologii produkcji,
popraw´ jakoÊci produkcji, ró˝nicowanie działalnoÊci rolniczej,
a tak˝e zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami
dotyczàcymi ochrony Êrodowiska
naturalnego, higieny produkcji
oraz warunków utrzymania zwierzàt. Celem działania jest równie˝
zapewnienie producentom rolnym,
prowadzàcym produkcj´ mleczarskà, mo˝liwoÊci dostosowania si´
do zmieniajàcych si´ warunków,
w zwiàzku z przewidzianym wyga Êni´ciem systemu kwot mlecznych
w roku 2015. Pomoc jest udzielana na inwestycje, dotyczàce modernizacji lub rozwoju pierwotnej
produkcji roÊlinnej lub zwierz´cej,

Działanie 112 – Przyznane premie
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012
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z wyłàczeniem produkcji leÊnej
i rybnej. Beneficjentem działania
mo˝e byç osoba fizyczna, osoba
prawna, spółka osobowa, prowadzàca działalnoÊç rolniczà w zakre sie produkcji roÊlinnej lub zwierz´cej. Pomoc ma form´ refundacji
cz´Êci kosztów kwalifikowalnych
operacji. Maksymalna wysokoÊç
pomocy, udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo
rolne, w ramach działania, w okre sie realizacji PROW 2007-2013,
nie mo˝e przekroczyç 300 000 zł.
Do koƒca grudnia 2011r. podpi sano 43 675 umów na ponad
6,075 mld zł z producentami rolny mi, majàcymi swoje siedziby na te renie 2152 gmin (łàcznie w Polsce
jest 2479 gmin, w tym 2173 wiej skich i miejsko -wiejskich. Ârednia
wartoÊç zakontraktowanych Êrodków w jednej gminie wyniosła 2,823 mln zł.
Najwi´ksze kwoty Êrodków zakontraktowano w województwie wielkopolskim (ponad 965 mln zł), w woj.
mazowieckim podpisano umowy
na kwot´ ponad 940 mln zł oraz
w woj. lubelskim na kwot´ ponad
678 mln zł. W czwartym pod wzgl´dem absorpcji Êrodków województwie podlaskim, podpisano umowy
na kwot´ ponad 618 mln zł.
Ponad 5% beneficjentów działania 121 stanowià „młodzi rolnicy”,

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rozwój wsi

Działanie 121 – Zakontraktowane projekty

tj. beneficjenci działania 112 – „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.
Najwi´cej „młodych rolników” jest
w woj. mazowieckim (934 osoby),
woj. lubelskim (416 osób), woj.
wielkopolskim (249 osób) oraz
w woj. podlaskim (204 osoby).
Jak wynika z przedstawionych
w tabeli danych, głównym kierun kiem produkcji w gospodarstwach
obj´tych pomocà, w ramach dzia łaƒ 112 i 121, sà: produkcja
mleczna (37,2%), uprawy polowe

(24,8%) i chów trzody chlewnej
(11,6%).
Analizujàc dane, przedstawione
na wykresie 1, mo˝na zauwa˝yç, ˝e
co trzeci producent mleka, korzystajàcy z działania „Modernizacja go spodarstw rolnych”, posiada gospo darstwo w grupie obszarowej od 20
do 30 ha (Êrednio 24,7 ha i 21,9
ESU). SpoÊród gospodarstw, specjalizujàcych si´ w uprawach polowych,
23% znajduje si´ w grupie obszarowej od 50 do 100 ha (Êred -

Główne kierunki produkcji beneficjentów działania 121 i 112
Beneficjenci
działania 121

Beneficjenci działa nia 121, którzy skorzystali z działania 112

Beneficjenci
działania 112

Produkcja mleczna

37,2%

35,9%

11,7%

Uprawy polowe

24,8%

31,6%

53,6%

Trzoda chlewna

11,6%

7,6%

2,9%

Produkcja mieszana

10,0%

13,0%

22,2%

Ogrodnictwo

8,5%

6,3%

3,8%

Uprawy trwałe

4,2%

3,1%

2,1%

Produkcja mi´sna (pastwiskowe utrzymywanie zwierzàt)

1,4%

1,7%

2,8%

Drób

1,4%

0,4%

0,2%

Winnice

0,0%

0,0%

0,0%

Główny kierunek produkcji

Inne rodzaje produkcji
RAZEM
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012

0,9%

0,4%

0,7%

100,0%

100,0%

100,0%
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nio 71,6 ha i 21,9 ESU). Trzecia
z kolei, najliczniej wyst´pujàca grupa gospodarstw – producenci trzody
chlewnej, najcz´Êciej (23,3%) plasujà si´ w grupie obszarowej od 30
do 50 ha (Êrednio 38,2 ha i 44,6
ESU).
Jak wynika z danych monitoringowych, co 5. złotówka w działaniu 121 – „Modernizacja gospo darstw rolnych”, zakontraktowana jest przez beneficjentów posiada jàcych gospodarstwo w przedziale 30–50 ha (Êrednio 38,2 ha). Spo Êród beneficjentów działania 121,
którzy skorzystali równie˝ z działania 112, prawie 30% zakontrakto wanych Êrodków trafiło do gospodarstw w przedziale 20–30 ha (Êred nia 24,3 ha).
Ponadto, nale˝y podkreÊliç, ˝e
prawie 23% Êrodków zakontraktowali beneficjenci, posiadajàcy gospodarstwo w przedziale od 24
do 40 ESU (Êrednio 30,4 ESU). SpoÊród beneficjentów działania 121,
którzy skorzystali równie˝ z działania 112, prawie co 5. złotówka tra fiła do gospodarstw w przedziale
od 16 do 24 ESU (Êrednia 19,7
ESU).
Do 31 grudnia 2011 r. zrealizowano w całoÊci 31 549 operacji
(ok. 34,87% planowanej liczby)
w 28 099 gospodarstwach (41,14%
wartoÊci docelowej wskaênika).
Kwota, udzielonej pomocy na ope racje ju˝ zakoƒczone, wyniosła 4 063 446 488,90 zł.

Efekty rzeczowe zrealizowanych
projektów
Do dnia 31 grudnia 2011 r., dzi´ki
zrealizowanym 31 549 projektom:
• zakupiono sprz´t ruchomy i ma szyny:
– maszyny rolnicze, narz´dzia,
urzàdzenia do produkcji roÊlinnej
oraz Êrodki transportu (inne ni˝
ciàgniki) do produkcji roÊlinnej,
w tym oprogramowanie (176 059
sztuk),
12

Główne kierunki produkcji w działaniu 121 w podziale na grupy obszarowe gospodarstw

Dystrybucja Êrodków w działaniu 121 w podziale na grupy obszarowe gospodarstw

Dystrybucja Êrodków w działaniu 121 w podziale na wielkoÊç ekonomicznà gospodarstw (ESU)

– elementy wyposa˝enia, elementy
maszyn, narz´dzi, wyposa˝enie dodatkowe, w tym oprogramowanie
(113 309 sztuk),
– ciàgniki (21 341 sztuk),
– maszyny, narz´dzia, urzàdzenia
i wyposa˝enie do produkcji zwierz´ cej, w tym oprogramowanie
(20 495 sztuk);
• wybudowano lub zmodernizowano:
– budynki gospodarcze o po wierzchni prawie 1 647,0 tys. m2
(w tym 50% stanowiły szklarnie, 28%
budynki inwentarskie),
– ponad 258,0 tys. m2 powierzchni
słu˝àcych produkcji i sprzeda˝y bez poÊredniej w gospodarstwach rolni czych,
– 96,1 tys. m3 zbiorników na gno-

jówk´ i gnojowic´ i 73,0 tys. m2 po wierzchni płyt obornikowych,
– 1 948,1 tys. m2 powierzchni placów manewrowych i 38,6 tys. m
dróg dojazdowych;
• zało˝ono plantacje wieloletnie
na 5,0 tys. ha;
• zakupiono 541 sztuk sprz´tu komputerowego.
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
[ 22 623 21 00
Dane zamieszczone w artykule, zostały zaczerpni´te
z Analizy Działanie 121 – „Modernizacja gospodarstw
rolnych” i 112 – „Ułatwianie startu młodym rolnikom” – informacja o rezultatach wdra˝ania w latach 2007-2011, która została opracowana przez Wy dział Ewaluacji i Polityki SpójnoÊci w Departamencie
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szczegółowe informacje
znajdujà si´ na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo ju Wsi, w zakładce PROW 2007-2013 http://www.minrol.gov.pl/pol/Wspar cie -rol nic twa -i -ry bo low stwa/PROW-2007-2013/Do ku men ty-ana li zy-ra por ty/Analizy-i -raporty

BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012

Nowe zasady
sprzeda˝y ziemi rolnej
czone, skierowane do rolników.
Obecnie Agencja zamierza sukcesywnie odwracaç te proporcje. Je˝eli
przetarg ten nie b´dzie skuteczny,
a istnieje zainteresowanie ze strony
innych kategorii osób lub podmiotów, które mogà uczestniczyç
w przetargu ograniczonym, np. oso by posiadajàce kwalifikacje rolnicze
inisterstwo Rolnictwa i Roz- targów ograniczonych. W 2011 ro- lub pracownicy PGR, zamierzajàcy
woju Wsi przedstawiło kie - ku, na 93 tys. przetargów zorganizo- utworzyç gospodarstwo rodzinrunki polityki pryne – Agencja organizuje
watyzacji paƒstwowych grunprzetarg ograniczony równie˝
§ Wszystkie nieruchomoÊci o powierzchni
tów b´dàcych w Zasobie
dla tych osób. Je˝eli i ten rów powy˝ej
1
ha,
przeznaczone
w
planie
lub
WłasnoÊci Rolnej Skarbu
nie˝ oka˝e si´ nieskuteczny,
studium na cele rolne, poło˝one
Paƒstwa.
kolejny b´dzie ju˝ przetarSzczególnà uwag´ zwróciło poza granicami miast, nie b´dàce
giem nieograniczonym.
na koniecznoÊç zwi´kszenia atrakcyjnymi pod wzgl´dem mo˝liwoÊci
Zmieniajà si´ równie˝ zasaoferty gruntów na powi´ksze- wykorzystania inwestycyjnego, przeznaczane dy, dotyczàce okreÊlania ponie ju˝ istniejàcych i tworzenie b´dà do sprzeda˝y w trybie przetargu
wierzchni gruntów wystawianowych gospodarstw rodzin nych do przetargu. Wynika
ograniczonego
dla
rolników
indywidualnych
nych. W zwiàzku z tym Agencja
z nich, ˝e powierzchnia wystaNieruchomoÊci Rolnych 5 mar - powi´kszajàcych gospodarstwa rodzinne.
wianej nieruchomoÊci nie poca br. wprowadziła nowe zasawinna przekraczaç Êredniej
dy sprzeda˝y nieruchomoÊci rolnych.
powierzchni gospodarstwa rolnego
Zakładajà one organizowanie wanych przez Agencj´, tylko nieca- w danym województwie lub Êredniej
zdecydowanie wi´kszej liczby prze - łe 800 stanowiły przetargi ograni- krajowej (10,36 ha) lub 150% tej
powierzchni (Êrednie powierzchnie
ogłaszane sà corocznie przez Prezesa ARiMR).
Przy ustalaniu powierzchni gruntów, wystawianych do sprzeda˝y
w przetargu ograniczonym, b´dzie
równie˝ brana pod uwag´ struktura
obszarowa okolicznych gospodarstw
rolnych oraz zapotrzebowanie miej scowych rolników.
Agencja b´dzie tak˝e w wi´kszym
ni˝ dotychczas stopniu współpracowaç w procedurach sprzeda˝y z izbami rolniczymi. Z nimi uzgadniany b´dzie zamiar wystawienia na przetargi
nieruchomoÊci rolnych niezabudoWprowadzone przez ANR nowe zasady sprzeda˝y gruntów rolnych na przetargach sà bardzo korzystne dla rolników
wanych o powierzchni przekraczajàzainteresowanych powi´kszeniem gospodarstw rodzinnych

Agencja NieruchomoÊci Rolnych wprowadziła nowe zasady
sprzeda˝y gruntów rolnych na przetargach, które sà bardzo ko rzystne dla rolników zainteresowanych powi´kszeniem gospodarstw rodzinnych. Agencja b´dzie organizowała zdecydowanie
wi´cej przetargów ograniczonych, oferujàc rolnikom działki
mniejsze, uwzgl´dniajàce struktur´ obszarowà okolicznych gospodarstw.

M
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Ârednia wielkoÊç powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2011 r.

Województwo

Ârednia wielkoÊç powierzchni gruntów
rolnych w gospodarstwie rolnym
w 2011 r. (w ha)

DolnoÊlàskie

16,01

Kujawsko-pomorskie

15,04

Lubelskie

7,46

Lubuskie

20,82

Łódzkie

7,49

Małopolskie

3,86

Mazowieckie

8,52

Opolskie

18,00

Podkarpackie

4,54

Podlaskie

12,22

Pomorskie

19,00

Âlàskie

7,01

Âwi´tokrzyskie

5,49

Warmiƒsko -mazurskie

23,07

Wielkopolskie

13,47

Zachodniopomorskie

30,70

èródło: ARiMR

cej 150% powierzchni gospodarstwa
w województwie lub krajowej. Opiniowane b´dà przez izby równie˝
nieruchomoÊci zabu-dowane o po wierzchni powy˝ej 100 ha, wystawiane do przetargów. JeÊli Agencja z ja kichÊ przyczyn b´dzie chciała wystawiç nieruchomoÊci od 2 do 5 ha
od razu do przetargu nieograniczo-

14

nego – zamiar taki równie˝ b´dzie
wymagał uzgodnienia z izbà rolniczà.

Przetarg ograniczony dla nieruchomoÊci niezabudowanych
Agencja b´dzie sprzedawaç w trybie
przetargowym nieruchomoÊci wolne,
nieobcià˝one umowà dzier˝awy. JeÊli

chodzi o nieruchomoÊci rolne niezabudowane o powierzchni wi´kszej
ni˝ 1 ha, przeznaczone głównie
na utworzenie lub powi´kszenie gospodarstw rodzinnych, pierwszy prze targ b´dzie w ka˝dym przypadku
przetargiem ograniczonym. B´dzie
skierowany do rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów
o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzajàcych powi´kszyç gospodarstwo rodzinne, je˝eli mieszkajà oni
w gminie, w której poło˝ona jest nieruchomoÊç wystawiona do przetargu
lub w gminie, graniczàcej z tà gminà, lub do osób posiadajàcych kwalifikacje rolnicze, okreÊlone w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzajàcych utworzyç gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych
przepisów.
Tylko wtedy, jeÊli pierwszy przetarg
(ograniczony) oka˝e si´ nieskuteczny,
kolejne przetargi mogà byç przetargami nieograniczonymi. JeÊli jednak
przetarg ograniczony wyłonił kandydata na nabywc´, lecz nie zawarł on
umowy z ANR, wówczas Agencja organizuje kolejny przetarg ograniczony.

Przetarg ograniczony dla nieru chomoÊci zabudowanych
NieruchomoÊci rolne zabudowane
o powierzchni u˝ytków rolnych od 1
do 300 ha Agencja b´dzie przeznaczaç w pierwszej kolejnoÊci na utworzenie lub powi´kszenie gospo -
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darstw rodzinnych, a wi´c tak˝e
w tym przypadku pierwszy przetarg
b´dzie przetargiem ograniczonym,
natomiast kolejne mogà byç przetargami nieograniczonymi.
W przypadku, gdy powierzchnia
nieruchomoÊci zabudowanej przekracza 100 ha, nale˝y uzyskaç opi ni´ wojewódzkiej izby rolniczej odnoÊnie przedmiotu planowanej
sprzeda˝y. JeÊli na podstawie tej opinii nieruchomoÊç podlega dalszej
restrukturyzacji
(podziałom),
w pierwszej kolejnoÊci przeznacza
si´ do sprzeda˝y nieruchomoÊç zabudowanà. Je˝eli dwa kolejne przetargi na sprzeda˝ tej nieruchomoÊci
(w przypadku nieruchomoÊci
do 300 ha u˝ytków rolnych – pierw szy ograniczony, drugi nieograniczo ny; w przypadku nieruchomoÊci powy˝ej 300 ha u˝ytków rolnych – dwa
przetargi nieograniczone) oka˝à si´
nieskuteczne, do nieruchomoÊci tej
przyłàcza si´ wydzielone wczeÊniej,
w zwiàzku z opinià wojewódzkiej
izby rolniczej, działki niezabudowane i przeznacza do sprzeda˝y w postaci sprzed restrukturyzacji (podziałów). Agencja przy ustalaniu powierzchni nieruchomoÊci rolnej za budowanej, przeznaczanej do sprzeda˝y, weêmie pod uwag´ przede
wszystkim potrzeb´ racjonalnego
wykorzystania istniejàcych budynków, uwzgl´dniajàc ich liczb´, powierzchni´, kubatur´, stan technicz ny i funkcjonalny.
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Przetarg nieograniczony
Agencja w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z wojewódzkà izbà rolniczà, mo˝e przeznaczyç
do sprzeda˝y nieruchomoÊci rolne
(zabudowane i niezabudowane)
o powierzchni od 1 do 5 ha
na przetargach nieograniczonych.
W tym trybie sprzedawane te˝ b´dà
nieruchomoÊci rolne (zabudowane
i niezabudowane) do 1 ha, nieruchomoÊci rolne zabudowane o powierzchni u˝ytków rolnych powy˝ej 300 ha oraz nieruchomoÊci nierolne, a tak˝e nieruchomoÊci mieszane (w cz´Êci rolne w cz´Êci nie rolne). Pod poj´ciem „nieruchomoÊci rolne” nale˝y rozumieç równie˝,
wchodzàce w skład nieruchomoÊci
rolnej, grunty leÊne i przeznaczone
pod zalesienie.

Pierwszeƒstwo w nabyciu
Sprzeda˝ nieruchomoÊci w ramach
pierwszeƒstwa w nabyciu odbywa
si´ w trybie bezprzetargowym. Przysługuje ono m.in.: byłemu właÊcicielowi zbywanej nieruchomoÊci lub
jego spadkobiercom, je˝eli nieruchomoÊç została przej´ta na rzecz
Skarbu Paƒstwa przed 1 stycz nia 1992 r. lub dzier˝awcy zbywanej
nieruchomoÊci, je˝eli dzier˝awa
trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat.
Agencja przeznacza do sprzeda˝y
w pierwszej kolejnoÊci działki zabudowane oÊrodkami gospodarczy-

mi. Najpierw zawiadamia osoby,
którym przysługuje pierwszeƒstwo
w nabyciu, czyli byłego właÊciciela
lub jego spadkobierców, a nast´pnie dzier˝awc´.
Je˝eli dzier˝awca nie korzysta
z przysługujàcego mu pierwszeƒstwa w nabyciu danej nieruchomoÊci, to oddział terenowy (filia),
w odniesieniu do nieruchomoÊci
obj´tej umowà dzier˝awy wygasajà cà w cià gu naj bli˝ szych
3 lat – koƒczy na tym etapie rozpocz´tà procedur´ sprzeda˝y tej nieruchomoÊci oraz nie przedłu˝a ju˝
umowy dzier˝awy (dzier˝awa ta
trwa do czasu jej wygaÊni´cia,
po czym grunty wraz z ich cz´Êcia mi składowymi wracajà do dyspo zycji Agencji). Natomiast dla nieruchomoÊci, obj´tej umowà dzier˝awy, wygasajàcà po upływie 3
lat – kontynuuje rozpocz´tà procedur´ sprzeda˝y tej nieruchomoÊci
(tj. przeznacza t´ nieruchomoÊç
do sprzeda˝y w drodze przetargu
nieograniczonego w postaci, jaka
była oferowana uprawnionym
na podstawie prawa pierwszeƒstwa
w nabyciu).
Procedury sprzeda˝y, dotyczàce
przetargów ogłoszonych przed 5
marca br., sà kontynuowane
na dotychczasowych zasadach.
Biuro Rzecznika Prasowego ANR
[ 22 635 54 98
Zdj´cia: archiwum MRiRW
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Dopłaty
do materiału siewnego

J

ed nym z pod sta wo wych czyn ników, gwa ran ut àj cych zwi´k szenie plo nów oraz ich ja ko Êci, jest
wy ko rzy sta nie do sie wu lub sa dzenia eli at r ne go bàdê kwa il if ko wa nego ma et ria uł siew ne go. Od 2007 r.,
zgod nie z usta wà z 11 mar ca 2004
ro ku o Agen cji Ryn ku Rol ne go i or ga ni za cji nie któ rych ryn ków rol nych
(Dz.U. z 2007 roku Nr 231,
poz. 1702, z póên. zm.) oraz prze pi sów roz po rzà dze nia Ko mi sji (WE)
nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w spra wie za sto so wania art. 87 i 88 Trak at ut WE w od nie sie niu do po mo cy de mi ni mis
w sek ot rze pro duk cji rol nej (Dz. U.
UE L 337 z 21.12.2007, str. 35-41
z póên. zm.), Agen cja Ryn ku Rol ne- Zakup z dopłatà materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany ma na celu zwi´kszenie iloÊci stosowanego
go pro wa dzi dzia ał nia re kom pen- materiału siewnego w polskich gospodarstwach
su àj ce rol ni kom cz´ Êci kosz ót w zaAgencja realizuje dopłaty do po ku pu ma et ria uł siew ne go ka et go rii teriałem siewnym kategorii elitarny
eli at r ny lub kwa il if ko wa ny, ma àj ce lub kwalifikowany, wyniosła w ubie- wierzchni gruntów ornych, obsiana ce ul zwi´k sze nie ilo Êci sto so wa- głym roku 812,4 tys. ha i wzrosła nych lub obsadzonych elitarnym
ne go ma et ria uł siew ne go w pol- w porównaniu do 2007 r. – bli- lub kwalifikowanym materiałem
skich go spo dar stwach. Pod sta wà sko 3-krotnie. WartoÊç wsparcia siewnym nast´pujàcych gatunków
roÊlin uprawnych: pszenicy
do stwo rze nia po wy˝ sze go
zwyczajnej, ˝yta (popula sys et mu wspar cia był opra cocyjnego, syntetycznego,
wa ny w Mi ni ster stwie Rol nic- § W 2012 r., wnioski o przyznanie dopłaty
mieszaƒcowego), j´czmietwa i Roz wo uj Wsi „Pro gram z tytułu zu˝ytego do siewu lub sadzenia
nia, pszen˝yta, owsa, łubipo pra wy ja ko Êci pro duk ót w materiału siewnego kategorii elitarny lub
rol nych po przez zwi´k sze nie
kwalifikowany, majàcej charakter pomocy de nu (˝ółtego, wàskolistnego
lub białego), grochu siewzu ˝y cia kwa il if ko wa ne go ma minimis w rolnictwie, mo˝na składaç
nego, bobiku, wyki siewnej
te ria uł siew ne go”.
Od 2007 r. ob ser wu ej si´ w oddziałach terenowych Agencji w terminie i ziemniaków. Dopłatami
nie sà obj´te uprawy przeten den cj´ wzro sto wà za rów no od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 r.
znaczone na przedplon lub
pod wzgl´ dem po wierzch ni
poplon.
upraw, ob ´j et j do pła at mi, jak
W celu ułatwienia procesu wypełi war ot Êci udzie al ne go wspar cia fi - udzielonego producentom rolnym
formularzy
wniosków
nan so we go (z nie znacz nym za ha - w 2011 r. (91 440 tys. zł), była wy˝ - niania
mo wa niem w 2009 r.). Ob ´j at do - sza o 18,7% ni˝ w 2010 r. i 4,7 ra - w 2012 r., Agencja udost´pniła
pła at mi po wierzch nia grun ót w or - zy wy˝sza w porównaniu z kwotà specjalny system ELF (dost´pny
pod adresem https://elf.arr.gov.pl),
nych, ob sia na lub ob sa dzo na ma - dopłat zrealizowanych w 2007 r.
16
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który dzi´ki zastosowaniu
szeregu sprawdzeƒ pomo˝e § O dopłaty mogà ubiegaç si´ równie˝
wnioskodawcy wyelimino - rolnicy poszkodowani z powodu wystàpienia
waç potencjalne bł´dy we w okresie zimowym niekorzystnych
wniosku.
warunków atmosferycznych, którzy nie tylko
W 2012 r. ARR realizuje mogà otrzymaç dopłat´ do wymro˝onych
dopłaty do zło˝onych wnioupraw zbó˝ ozimych, ale tak˝e mogà
sków według stawek: 100
zł/ha – w przypadku zbó˝ ubiegaç si´ o dopłaty do upraw gatunków
i mieszanek zbo˝owych lub roÊlin obj´tych dopłatà, (zło˝onych
pastewnych, 160 zł/ha – do z materiału siewnego kategorii elitarny lub
roÊlin stràczkowych i 500 kwalifikowany) w miejsce zniszczonych
zł/ha do ziemniaków (roz - upraw.
porzàdzenie Rady Ministrów
z 12 paêdziernika 2007 r., zmienio- nego z tytułu dopłat wypłaciła prone rozporzàdzeniem Rady Mini- ducentom rolnym Êrodki w wysokostrów z 24 lipca 2009 r. (Dz.U. Êci ponad 9,5 mln zł.
Nr 123, poz. 1021). Do dnia
Dopłata ma charakter pomocy
06.04.2012 r. Agencja Rynku Rol - de minimis w rolnictwie. W zwiàzku

z tym, w okresie 3 lat podat kowych, łàczna kwota pomocy dla producenta rolnego
nie mo˝e przekroczyç 7500
euro.
Szczegółowe informacje
na temat dopłat do materiału
siewnego, w tym warunki
uczestnictwa oraz formularze
wniosków wraz z instrukcjà,
mo˝na uzyskaç na stronie in ternetowej www.arr.gov.pl lub
w Oddziałach Terenowych
Agencji Rynku Rolnego.
Bartłomiej Kulisz
Biuro Produktów RoÊlinnych ARR
[ 22 661 78 35
Zdj´cie: archiwum MRiRW

Szklanka mleka
– szklanka zdrowia
Od poczàtku realizacji programu, dzieci ucz´szczajàce do szkół
i przedszkoli wypiły ponad 1,2 miliarda szklanek mleka. Program
„Szklanka Mleka” cieszy si´ w Polsce niezmiennie rosnàcà popu larnoÊcià.

go 2007/2008 Polska jest liderem
wÊród krajów UE, realizujàcych
program „Szklanka Mleka”. IloÊç
mleka i przetworów mlecznych do starczanych do placówek oÊwiato-

C

elem programu jest kształtowanie wÊród dzieci i mło dzie˝y dobrych nawyków ˝ywieniowych poprzez promowanie
spo ˝y cia mle ka i prze two rów
mlecznych.
W latach szkolnych 2004/2005–
2005/2006 Polska mieÊciła si´
w pierwszej dziesiàtce krajów UE
pod wzgl´dem iloÊci mleka i prze tworów mlecznych, dostarczonych
do placówek oÊwiatowych w ra mach programu. Od roku szkolne Od uruchomienia programu dzieci i uczniowie wypili
ponad 1 miliard szklanek mleka
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012
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wych i kwota Êrodków finansowych, Placówki oÊwiatowe i uczniowie w programie „Szklanka mleka”
pozyskiwanych z UE przez Polsk´,
jest wi´ksza ni˝ w krajach starej
Unii (takich jak: Francja, Wielka
Brytania, Niemcy, Szwecja i Finlandia), w których program jest realizowany od ponad 20 lat. Mleko
i przetwory mleczne, w ramach programu, spo˝ywa ok. 2,4 mln dzieci
z ok. 14,5 tys. placówek oÊwiatowych. Ka˝de dziecko, ucz´szczajàce do placówki oÊwiatowej, mo˝e
otrzymaç za ka˝dy dzieƒ nauki
szkolnej obj´ty dopłatà – 0,25 litra
mleka lub przetworu mlecznego
(w ekwiwalencie mleka), tj.:
• mleko, mleko smakowe,
• jogurty naturalne i smakowe, jo- * Według wniosków o dopłaty rozliczonych na dzieƒ 13.04.2012 r.
gurty z owocami,
• twarogi, twaro˝ki, serki
topione, sery – naturalne
i smakowe.
W
roku
szkolnym
2011/2012, podobnie jak
w poprzednim roku szkolnym, tj. 2010/2011, ucznio wie najch´tniej pijà mleko
białe (ok. 82% ogółu mleka
i przetworów mlecznych spo˝ywanych w placówkach
oÊwiatowych), nast´pnie
mleko smakowe (ok. 16%)
oraz jogurty i sery (ok. 2%).
W
roku
szkolnym
2011/2012 z programu
korzysta ok. 14,5 tys. placówek oÊwiatowych, a mleko i przetwory mleczne,
w ramach programu, spo ˝ywa ok. 2,4 mln dzieci, po dobnie jak w poprzednim
roku szkolnym tj. 2010/
2011 (na podstawie wniosków
zło˝onych
do
30.03.2012 roku)
Program „Szklanka Mle ka” jest finansowany
z trzech êródeł:
• ze Êrodków unijnych, któ re obejmujà dostarczanie
Jako ekwiwalent szklanki mleka ka˝de dziecko ucz´szczajàce do placówki oÊwiatowej
mleka i jego przetworów do mo˝e wybraç: mleko smakowe, jogurty naturalne i smakowe, jogurty z owocami,
wszystkich rodzajów upraw - twarogi, twaro˝ki, serki topione, sery naturalne i smakowe
18

nio nych pla có wek oÊwia ot wych, tj. przed szko il, szkół
pod sta wo wych, gim na zjów
i szkół po nad gim na zjal nych
(z wy àł cze niem szkół wy˝szych) w ro ku szkol nym (tj.
w okre sie wrze sieƒ–czer wiec),
• ze Êrod ków kra oj wych
(tzw. do pła at kra oj wa), które obej mu àj do star cza nie
mle ka i je go prze w
t o rów
do szkół pod sta wo wych
w okre sie paê dzier nik–maj
ro ku szkol ne go przez 3 dni
na uki szkol nej w ty go dniu,
• ze Êrod ków Fun du szu
Pro mo cji Mle ka, któ re
obej mu àj
do star cza nie
mle ka i je go prze w
t o rów
do przed szko il i gim na zjów
w ro ku szkol nym (tj. w okresie wrze sieƒ– czer wiec).
IloÊç Êrod ków, prze znaczo nych na pro gram
„Szklan ka mle ka” ro ku
szkol nym 2011/2012, to
ok. 163 mln zł.
Biu ro Wspie ra nia
Kon sump cji ARR
[ 22 661 79 79
Zdj´cia: archiwum MRiRW i ARiMR
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Realizacja wsparia
dla przedsi´biorców
Liczby i praktyka

L

imit Êrodków, przeznaczony
w PROW 2007-2013 dla
Działania 123 „Zwi´kszanie
wartoÊci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leÊnej”, wynosi 932
mln euro, przyjmujàc kurs euro
na poziomie 4 zł – limit dla działania wynosi około 3,728 mld zł.
W ramach działania 123 nabory
wniosków przeprowadzono w 4 ko lejnych latach:
• 2008 rok (kwiecieƒ);
• 2009 rok (kwiecieƒ i grudzieƒ);
• 2010 rok (sierpieƒ);
• 2011 rok (paêdziernik i listopad).
W naborach 2009 i 2010 roku
zostały wprowadzone preferencje
przy składaniu wniosków dla grup
producentów rolnych, polegajàce
na pierwszeƒstwie w składaniu
wniosków. Nabór z paêdziernika 2011 roku został ograniczony
do projektów, majàcych na celu
konsolidacj´ przetwórstwa oraz budow´ centrów handlu hurtowego,
w drugiej cz´Êci naboru wnioski
mogły składaç równie˝ grupy producentów rolnych i spółki b´dàce
ich własnoÊcià.
Ogółem w latach 2008-2011
zło˝ono 2844 wnioski o przyznanie
pomocy na kwot´ 7,9 mld zł, czyli
ponad dwukrotnie wi´cej od do st´pnego limitu (Wykres 1). Po twierdza to tez´ o bardzo du˝ym
zainteresowaniu krajowego prze mysłu przetwórczego zapropono wanà formà pomocy.
O du˝ym, wcià˝ niezaspokojo nym popycie na Êrodki pomocowe
Êwiadczà m.in. liczne pytania
przedsi´biorców o kolejne nabory
wniosków.
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012

Wykres 1. Liczba zło˝onych wniosków, kwoty pomocy, koszty inwestycji
19 456
mln zł
20 000

Liczba [szt.]

15 000

WartoÊç pomocy
łàcznie [mln zł]
7 901
6 448

10 000
2 844
5 000

1 354

3 728

2 447

Limit pomocy
[mln zł]

3 728

WartoÊç operacji
làcznie [mln zł]
0
Zło˝one wnioski

Podpisane umowy
Etap oceny

Szybkie tempo oceny wniosków
o przyznanie pomocy przez ARiMR
pozwoliło do dnia 27 marca 2012
roku oceniç 2 585 wniosków, z czego: pozytywnie oceniono 1 441
wniosków o przyznanie pomocy na
kwot´ 2,71 mld zł, co stanowi
ok. 73% limitu Êrodków dla tego
działania. Dotychczas zawarto 1354
umowy przyznania pomocy na kwo t´ 2,45 mld zł, co stanowi około 66%
wykorzystania kwoty limitu dost´pnych Êrodków na działanie 123.

Najwi´cej wniosków o przyznanie
pomocy i opiewajàcych na najwy˝sze kwoty pomocy zło˝yły przedsi´biorstwa z bran˝y przetwórstwa
mi´sa, drugie miejsce zajmuje
przetwórstwo owoców i warzyw
oraz produkcja soków (Wykres 2).
W stosunku do poprzednich programów, wspierajàcych działania
inwestycyjne w sektorach przetwórstwa rolno -spo˝ywczego, zmniejszył
si´ udział bran˝y mleczarskiej w absorpcji pomocy, natomiast zwi´k -

Wykres 2. Wnioskowane kwoty pomocy przez główne sektory
wspieranej działalnoÊci [%]
Produkcja mleka
19%

27%

Przetwórstwo mleka

10%
3%

Przetwórstwo owoców
i warzyw i produkcja soków
Produkcja olejów
i tłuszczów
Sprzeda˝ hurtowa

18%

18%

Produkcja alkoholu

5%
Inne
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Wykres 3. Ârednia wartoÊç zautoryzowanych projektów
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6%
19%

41%
0–300 tys.
300 tys. – 1 mln
1 mln – 3 mln
pow. 3 mln

34%

szył si´ udział przedsi´biorstw, zajmujàcych si´ sprzeda˝à hurtowà – głównie za sprawà rozszerzenia tego segmentu, o mo˝liwoÊç
dofinansowania operacji w zakre sie sprzeda˝y hurtowej zbo˝a i rzepaku oraz mleka i przetworów
mlecznych, a poprzez ostatnià nowelizacj´ przepisów wykonawczych,
równie˝ mi´sa i wyrobów z mi´sa.

najwy˝szà kwot´ pomocy – ponad 509 mln zł. Ârednia wartoÊç
refundacji wniosku o płatnoÊç wyniosła 909 tys. zł, zaÊ Êrednia wielkoÊç kosztów inwestycji wynosiła
ok. 3,5 mln zł. WÊród rozliczonych
projektów najliczniejszà grup´ stanowiły inwestycje, w których wiel koÊç wypłaconej pomocy nie przekraczała 1 mln zł (Wykres 3).

Wykres 4. Struktura wypłat wg bran˝y [kwoty]
3,29%
13,00%

26,49%

Produkcja mi´sa
Przetwórstwo owoców
i warzyw i produkcja soków
Przetwórstwo mleka

17,20%
Inne
Sprzeda˝ hurtowa

15,60%

Dotychczas beneficjenci działa nia „Zwi´kszanie wartoÊci dodanej
podstawowej produkcji rolnej i le Ênej” zło˝yli 1 172 wnioski o płat noÊç. Wypłacono 1 213 mln zł,
z tego 950 mln zł w ramach refundacji kosztów inwestycji po autory zacji zło˝onych wniosków o płat noÊç oraz dokonano wypłaty 263
mln zł zaliczek, które znaczàco uła twiajà realizacj´ zadaƒ inwestycyj nych w przedsi´biorstwach. W ro ku 2011 beneficjentom wypłacono
20

24,42%

Produkcja olejów
i tłuszczów

WÊród rozliczonych projektów
znalazły si´ tak˝e inwestycje,
na które beneficjenci wydali po nad 50 mln zł. Wsparcie na kwot´,
przekraczajàcà 10 mln zł, otrzyma ło 3 beneficjentów. Najwi´cej Êrod ków wypłacono dotychczas przed si´biorstwom z sektora przetwór stwa mi´snego (Wykres 4).
Najwy˝szà kwot´ wsparcia na je den projekt otrzymał beneficjent
z bran˝y produkcji soków i prze twórstwa owoców.

Dobre praktyki – przykłady
przedsi´wzi´ç
Przytoczone dane statystyczne, dotyczàce realizacji Działania 123,
mało mówià o konkretnych efektach realizacji sfinansowanych inwestycji w przedsi´biorstwach bran˝y spo˝ywczej, które skorzystały ze
wsparcia oferowanego w PROW
2007-2013. A współfinansowane
inwestycje były bardzo ró˝norodne,
co ilustrujà opisane dalej przykłady.
Biurkom-Flampol Spółka z o.o.
działa na terenie województwa zachodniopomorskiego od roku
1992. Poczàtkowo specjalizowała
si´ w przetwórstwie mi´sa dziczyzny,
a od roku 1999 zajmuje si´ rów nie˝ przetwórstwem owoców i wa rzyw. Produkcja zlokalizowana jest
w dwóch odr´bnych zakładach –
w Bazie Eksportu Dziczyzny w Szeli gowie (BEDz), w której prowadzona jest produkcja chłodzonych
i mro˝onych elementów mi´sa
z dziczyzny oraz w Przetwórni Owo ców i Warzyw w Szczecinku, produ kujàcej mro˝one owoce i warzywa
(głównie truskawki, porzeczki, czarny bez, jagody, jarz´bina, rabarbar,
cebula). Wyprodukowane w zakładzie w Szeligowie wyroby sà sprze dawane głównie na rynek unijny,
elementy mi´sa dziczyzny stanowià 95% eksportu.
Projekt inwestycyjny opracowano
z uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci realizacji przy udziale Êrodków z Działa nia 123, PROW 2007-2013. Przedmiotem inwestycji były roboty budowlane oraz zakup specjalistycznych maszyn i urzàdzeƒ.
Zakres robót budowlanych obejmował modernizacj´ pomieszczeƒ
produkcyjnych, rozbudow´ zaplecza
socjalno -bytowego dla załogi,
utwardzenie placów manewrowych
i dróg komunikacyjnych, wykonanie
elewacji i doku.
W ramach zakupu wyposa˝enia
zakładu wykonano instalacj´ chłodniczà i zainstalowano urzàdzenia
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012

Roboty budowlane obejmowały m.in. modernizacj´ pomieszczeƒ produkcyjnych, rozbudow´ zaplecza socjalnobytowego, utwardzenie placów manewrowych, dróg, a tak˝e zmian´ elewacji

Wyroby produkowane w nowoczesnym zakładzie „Biurkom-Flampol” Sp. z o.o. w Szczecinku znajdujà bez problemu
odbiorców na wymagajàcym rynku

chłodnicze wraz z automatycznym
systemem sterowania, zakupiono regały magazynowe, urzàdzenie
do rozładunku tusz z samochodu
oraz samochód – chłodni´ hakowà.
Inwestycj´ zrealizowano w okresie
od kwietnia 2010 roku do sierp nia 2011 r. Koszt całkowity inwesty cji to 1,52 mln zł, z czego 40%
(ok. 493,76 tys. zł) zostało zrefundowane ze Êrodków PROW 20072013.
Głównym celem realizacji operacji
była szeroko poj´ta poprawa efek tywnoÊci funkcjonowania oraz kon kurencyjnoÊci Spółki. Cel ten został
w pełni zrealizowany, osiàgni´to
wzrost wartoÊci dodanej produkcji.
Ponadto zrealizowano cele dodatko we: wprowadzono nowe systemy
chłodnictwa, obni˝ono jednostkowe
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012

koszty produkcji oraz popraw´ warunków sanitarno-higienicznych produkcji i magazynowania, popraw´
jakoÊci produktów finalnych oraz popraw´ warunków ochrony Êrodowiska poprzez obni˝enie energochłonnoÊci instalacji chłodniczych, rozwój
i zró˝nicowanie asortymentu produk cji, poszerzenie i utrwalenie współ pracy z dostawcami i odbiorcami.
Wzrost mocy przerobowych, osià gni´ty dzi´ki uzyskanym funduszom
z PROW na lata 2007-2013, po zwolił na zatrudnienie dodatkowych
pracowników.
Dzi´ki uzyskanej pomocy Spółka
mogła w dynamiczny sposób rozwi nàç swój potencjał produkcyjny
i utrwaliç pozycj´ krajowego lidera
na rynku skupu i przetwórstwa mi´sa
z dziczyzny.

Green Factory Spółka z o.o. spe cjalizuje si´ w produkcji i przetwórstwie sałat ci´tych i mytych, pakowanych w opakowania jednostkowe
o ró˝nych gramaturach. W ofercie
jest szeroka gama warzyw Êwie˝ych,
ci´tych i dokładnie umytych, przeznaczona głównie dla sieci restauracji. Ponadto produkcja obejmuje
szeroki wachlarz wieloskładnikowych kompozycji sałatkowych oraz
sałaty typu „baby leaf”. Oferowane
przez Spółk´ sałatki to produkty łàczàce atrakcyjnoÊç sensorycznà i wysokà jakoÊç.
Firma przywiàzuje szczególnà wa g´ do jakoÊci bazy surowcowej.
Uprawy warzyw prowadzone sà
na ekologicznych terenach skarpy
wiÊlanej, oddalonych od oÊrodków
przemysłowych. Do produkcji trafia
wyłàcznie surowiec o najwy˝szych
parametrach jakoÊciowych, pochodzàcy ze specjalnie wyselekcjonowanych odmian, charakteryzujàcych
si´ najwy˝szà przydatnoÊcià technologicznà, odpornoÊcià na choroby,
a co najwa˝niejsze wyjàtkowym
smakiem. Zarówno produkcja warzyw ci´tych jak i uprawy warzyw,
przeznaczonych do produkcji sałatek, spełniajà wszelkie wymogi, nie zb´dne do uzyskania certyfikatów
potwierdzajàcych zdolnoÊç producenta do produkcji zgodnej z zasadami ISO 22000 i GLOBALGAP.
Podstawowym celem projektu, zrealizowanego w ramach Działania 123, był wzrost udziału sałat
przetworzonych w strukturze sprzeda˝y ogółem. Zało˝ono popraw´ efektywnoÊci funkcjonowania, w drodze
przetworzenia surowca na cieszàce
si´ coraz wi´kszym uznaniem produkty z grupy „convenience foods”,
w opakowaniach o gramaturze
od 100 do 300 g, przeznaczonych
do handlu detalicznego – gotowe
do spo˝ycia sałatki oraz popraw´ ja koÊci produktów, popraw´ rentow noÊci i rozszerzenie oferty o nowà
gam´ mieszanek warzywnych.
21
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Dzi´ki finansowemu wsparciu otrzymanemu z ARiMR firma „Green Factory” Sp. z o.o. kupiła maszyny i urzàdzenia
najnowszej generacji, m.in. instalacje do mycia i suszenia sałaty, lini´ wa˝àcà i pakujàcà

Realizacja przedsi´wzi´cia wymagała przebudowy istniejàcego zakładu w Zakroczymiu w celu wydzielenia pomieszczeƒ produkcyjnych
i magazynowych z zachowaniem
jednokierunkowoÊci procesu, podziału na strefy sanitarne tzw. wysokiego i niskiego ryzyka, umo˝liwiajàcego bezkolizyjny przepływ surowców, produkcji w toku wyrobów gotowych oraz komunikacj´ personelu
produkcyjnego. Przebudowa miała
na celu zwi´kszenie powierzchni
produkcyjnej, na której mo˝na było
dokonaç instalacji wysokowydajnych linii o gabarytach wielokrotnie
przekraczajàcych wielkoÊç dotych czas u˝ytkowanych ciàgów techno logicznych.
W ramach operacji zakupiono li ni´ produkcyjnà o wydajnoÊci
1 500 kg/h sałaty lodowej ci´tej.
Kompleksowe rozwiàzanie linii pro dukcyjnej, przetwarzajàcej sałat´,
zawiera trzypoziomowy stół inspek cyjny na 12 stanowisk roboczych,
gdzie górny przenoÊnik jest prze znaczony do odbioru półproduktu,
Êrodkowy do transportu surowca
w skrzynkach 60 x 40 x 23cm.
22

W skład linii wchodzà równie˝ instalacje do mycia i suszenia sałaty
lodowej. Zainstalowano wysokowy dajne myjki, zapewniajàce efektywne mycie i system filtracji wody
technologicznej, natomiast suszenie odbywa si´ w sposób zautomatyzowany, dzi´ki wprowadzeniu sys temu buforowania produktu przed
procesem wirowania.
Zakupiono tak˝e lini´ wa˝àcà
i pakujàcà, dla ró˝nych typów ci´tych warzyw liÊciastych, zapewniajàcà produktom właÊciwy wyglàd. Pro dukt finalny, automatycznie pakowany, ma zdecydowanie wy˝szà trwałoÊç, uzyskanà przez bardziej wyrów nany i odpowiedni poziom gazów
ochronnych w torbach.
Realizacja inwestycji wpłyn´ła
na umocnienie pozycji rynkowej
przedsi´biorstwa. Poziom mocy pro dukcyjnej wzrósł o kilkaset procent.
W ofercie spółki pojawiły si´ nowe
produkty, estetycznie i bezpiecznie
zapakowane (efekt pakowania
w formie tzw. pillow pack, przy któ rym produkt zyskał charakter profe sjonalnie i bezpiecznie zapakowanej
˝ywnoÊci, gdzie wypełnienie gazami

ochronnymi stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi delikatnego produktu wewnàtrz opakowania).
Dzi´ki zastosowaniu maszyn i urzàdzeƒ najnowszej generacji oraz
zautomatyzowanego systemu nadzoru produkcji uzyskano istotne ograniczenie powstajàcych odpadów.
Całkowita wartoÊç przeprowadzo nych inwestycji wynosiła 3,56 mln zł,
a z tej kwoty wypłacono 1,17 mln zł
w ramach Działania 123 PROW
2007-2013.
Zakłady Jajczarskie „Ovopol” Sp.
z o. o., z siedzibà w Nowej Soli, powstały w roku 1994 w wyniku prze kształcenia Paƒstwowych Zakładów
Jajczarskich, które istniały od 1952
roku. Sà obecnie najwi´kszym za kładem specjalizujàcym si´ w prze twórstwie jaj. Zakład intensywnie si´
rozwija dzi´ki badaniom i rozbudo wywaniu oraz modernizacji bazy
technologiczno-produkcyjnej. Zakłady Jajczarskie „Ovopol” Sp.
z o.o. stawiajà na nowoczesnoÊç
technologii i wysokà jakoÊç produk tów. Do produkcji proszkowanych
i płynnych przetworów jajecznych
u˝ywane sà wyłàcznie jaja atestowane. Zakład dziennie przetwarza po nad 1 mln szt. jaj na trzech zmia nach produkcyjnych.
Spółka posiada nowoczeÊnie wyposa˝one laboratorium, które pozwala na szybkie i precyzyjne wyko nywanie analiz laboratoryjnych pod
kàtem funkcjonalnoÊci, wymagaƒ
mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych. W wyniku finansowania
projektów badawczo-rozwojowych
spółka stosuje kompleksowà pro dukcj´ izolowanych składników jaj,
przydatnych m.in. w gospodarce pa szowej.
Celem projektu, zrealizowanego
w ramach Działania 123, była po prawa pozycji konkurencyjnej Zakładów Jajczarskich „Ovopol” Sp.
z o.o. poprzez modernizacj´ zakła du (zakup linii produkcyjnej wraz
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012

W ramach projektu zainstalowano te˝ silosy do przechowywania skorup jaj

skanie poprawy standardów,
zapewniajàcych
bezpieczeƒstwo ˝ywo Êci – rozdział produkcji
białka, albuminy i ˝ółtka
w proszku.
W ramach projektu za kupiono i zainstalowano
urzàdzenie do wybijania
jaj, urzàdzenia pomocnicze, urzàdzenie do transportu, wyposa˝enie laboratorium. Koszty inwestycji wyniosły 7,44 mln zł,
z czego dofinansowanie
z PROW 2007-2013 stanowiło 2,44 mln zł.
Dzi´ki zastosowaniu
badaƒ naukowych w procesie produkcji, wykorzystaniu wyników prac ba dawczych w zakresie
zmniejszenia wskaênika
uzysku masy jajowej nie -

Nowoczesna linia do transportu kupiona przez Zakłady Jajczarskie „Ovopol” Sp. z o.o.

z urzàdzeniami pomocniczymi).
Przedsi´biorstwo uzyskało wsparcie
na realizacj´ inwestycji, zmierzajàcej
do rynkowego ukierunkowania pro dukcji i wykorzystania istniejàcej „ni szy rynkowej”, tj. zmiany struktury
produkcji albuminy oraz białka
w proszku. Celem zakładu jest uzy BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012

podzielonej z ok. 20,0% do wartoÊci 5,0 do 9,0%, co w efekcie zwi´k sza odpowiednio udział białka
w proszku i ˝ółtka w proszku, przed si´biorstwo zwi´kszyło efektywnoÊç
wykorzystania surowca. Dzi´ki zre alizowanej inwestycji wzrosła konkurencyjnoÊç Zakładów Jajczarskich

„Ovopol” Sp. z o.o., uwarunkowana wzrostem wartoÊci dodanej, jakoÊcià produkcji, obni˝eniem kosztów oraz rozwojem nowych produktów, procesów i technologii produkcji, jak równie˝ poprawa warunków
produkcji w odniesieniu do obowià zujàcych standardów.
Vitroflora Grupa Producentów
Spółka z o.o. powstała w 2006 roku. Celem Grupy jest bezpoÊrednia
sprzeda˝ materiału siewnego, rozmno˝eniowego (nasiona, siewki, sadzonki roÊlin ozdobnych, rolniczych
i zielarskich) dla odbiorców hurto wych oraz organizowanie sprzeda˝y
i promocji materiału siewnego i roz mno˝eniowego wÊród klientów indy widualnych. DziałalnoÊç Grupy polega na sprzeda˝y sadzonek pochodzàcych z gospodarstw ogrodni czych nale˝àcych do jej członków
udziałowców.
Inwestycja, zrealizowana w ramach Działania 123, obejmowała
budow´ Centrum Dystrybucji Sadzo nek, wyposa˝onego w ciennik z pa kowniami i cz´Êcià ekspedycyjnà
wraz z dokami załadunkowymi
na powierzchni prawie 3 hektarów,
podwójne ekrany energetyczne, in stalacj´ elektrycznà, ogrzewanie sterowanie klimatem, system nawodnieniowy, zbiornik na deszczówk´
z pompami, system doÊwietlenia
(lampy), a tak˝e rozbudow´ infrastruktury: kontenery i system transportu, doki załadunkowe i ekspedycja, place i drogi, transport oraz system do pakowania.
Konstrukcja budynku Centrum,
o powierzchni blisko 30 tys. m2, jest
oparta na najnowoczeÊniejszej technologii budowy obiektów magazynowych. W budynku zastosowano
wiele nowoczesnych rozwiàzaƒ. Zamontowano sterowane komputero wo zasłony zaciemniajàco-energooszcz´dne, słu˝àce do przechowywania roÊlin w warunkach optymalnych do czasu wysyłki. W tunelach
podwieszono ekrany energetyczne
23
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w celu poprawy warunków ciepl nych. Zainstalowano nowoczesnà
instalacj´ grzewczà, wyposa˝onà
w 4 strefy klimatyczne. èródłem wody dla tego systemu jest woda deszczowa. Zastosowanie zbiornika
na deszczówk´, jako głównego êródła zasilania obiektu w wod´, jest
rozwiàzaniem proekologicznym, poniewa˝ zmniejsza zapotrzebowanie
i wykorzystanie wody studziennej.
Zainstalowano sterowany komputerowo system nawo˝enia, niezb´dnego w procesie przechowywania
i przygotowywania do sprzeda˝y.
System funkcjonuje w obiegu zamkni´tym bez sterylizacji powracajàcej po˝ywki. Cały obiekt podzielono
na dwie identyczne jednostki,
a w ka˝dej z nich mo˝na u˝ywaç
dwóch ró˝nych po˝ywek. Podawanie
po˝ywki na stoły realizowane jest
przez mieszalnik nawozowy zasilany
mieszankà po˝ywki, która powróciła
z obiegu i czystej wody. Proporcje
mieszania sterowane sà w sposób
automatyczny.
Zastosowanie nowoczesnych rozwiàzaƒ zwi´kszyło u˝ytecznoÊç
obiektu oraz zapewniło jego jak najlepsze wykorzystanie. Dotychczas to
producenci przygotowywali ostateczny produkt do sprzeda˝y. Obecnie w Centrum Dystrybucji odbywa
si´ gromadzenie sadzonek, ich kondycjonowanie, pakowanie i ekspedycja. Odcià˝one zostały gospodarstwa producentów z przygotowania
roÊlin do sprzeda˝y oraz organizacji
całego procesu sprzeda˝y, w tym
marketingu i transportu.
Nowoczesne wyposa˝enie oraz
system pakowania sà kluczowymi
elementami rozwoju firmy. Stworze nie nowoczesnego i funkcjonalnego
Centrum Dystrybucji Sadzonek
umo˝liwiło firmie polepszenie jakoÊci
produktu poprzez gromadzenie sadzonek w jednym miejscu, ich odpo wiednià segregacj´ i selekcj´ oraz
przygotowanie przed sprzeda˝à.
Dzi´ki budowie nowoczesnego
24

Sadzonki roÊlin ozdobnych firmy „Vitroflora Grupa Producentów” Sp. z o.o. trafiajà do odbiorców hurtowych oraz
klientów indywidualnych

Jednym z nowoczesnych rozwiàzaƒ firmy „Vitroflora Grupa Producentów” Sp. z o.o. jest połàczenie procesu
gromadzenia sadzonek, kondycjonowania, pakowania i ich ekspedycji w jednym Centrum Dystrybucji

Centrum Dystrybucji, rozbudowie in frastruktury oraz zakupie nowocze snych Êrodków transportu uzyskano:
polepszenie jakoÊci sprzedawanej
sadzonki poprzez zapewnienie opty malnych warunków w okresie po przedzajàcym sprzeda˝, obni˝enie
kosztów pakowania i ekspedycji
przy jednoczesnym podniesieniu ja koÊci tego procesu, zwi´kszenie
mo˝liwoÊci produkcyjnych przez
członków Grupy, poprzez zwi´ksze -

nie zbytu w oparciu o pozyskane
przez Grup´ nowe rynki.
Inwestycje te nie były tanie – cał kowity koszt wyniósł 25,53 mln zł,
ale dzi´ki przyznanej z PROW 20072013 pomocy w wysokoÊci 10,45
mln zł, były mniej obcià˝ajàce dla
bud˝etu firmy.
Departament Oceny
Projektów Inwestycyjnych
[ 22 318 47 70
Zdj´cia: archiwa producentów, archiwum ARiMR
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Modernizacja
gospodarstw mleczarskich

P

olska nale˝y do znaczàcych
producentów mleka w UE,
jednoczeÊnie mleczarstwo
stanowi jeden z podstawowych sektorów polskiego rolnictwa. Jego
udział w strukturze towarowej pro dukcji zwierz´cej kształtował si´
w latach 2000-2010 na zbli˝onym
poziomie (w 2010 r. udział ten wy nosił 32,1%). W tym samym okre sie wzrosła produkcja mleka z 11,5
do 11,9 mld litrów, przy jednocze snym spadku pogłowia krów
z 3,098 do 2,657 mln sztuk. Było
to mo˝liwe dzi´ki znacznemu
zwi´kszeniu mlecznoÊci krów, od powiednio z 3 668 do 4 382 litrów
w konsekwencji poniesienia przez
gospodarstwa mleczarskie znaczà cych wydatków zwiàzanych z ko niecznoÊcià realizacji inwestycji
unowoczeÊniajàcych produkcj´
oraz dostosowujàcych jà do standardów unijnych. Istotnà rol´ w ich
sfinansowaniu odgrywajà Êrodki
unijne.
Wsparcie produkcji mleka z udzia łem Êrodków UE rozpocz´ło si´
w jeszcze w okresie przedakcesyjnym
w ramach Programu SAPARD.
Na wsparcie to przeznaczony był je den ze schematów Działania 2 In westycje w gospodarstwach rolnych,
tj. schemat 2.1 Restrukturyzacja pro dukcji mleka. Wsparcie to, jeszcze
wtedy relatywnie małe, pozwoliło
na dofinansowanie realizacji 1 017
projektów w łàcznej wysokoÊci 77,6
mln zł.
W pierwszym okresie po akcesji,
wsparcie, w omawianym zakresie,
było realizowane poprzez działa nie 1.1 Inwestycje w gospodar BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012

Koszty kwalifikowalne obejmowały m.in. modernizacj´ budynków gospodarskich

stwach rolnych, obj´te Sektorowym
Programem Operacyjnym „Restruk turyzacja i modernizacja sektora
˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Jego
efektem było dofinansowanie
5 836 projektów na łàcznà kwo t´ 548,7 mln zł, zrealizowanych
przez beneficjentów prowadzàcych
gospodarstwa rolne, w których
główny kierunek produkcji stanowił
chów bydła mlecznego. Liczby te
stanowiły odpowiednio: 24,2%
ogólnej liczby zrealizowanych pro jektów oraz 22,7 % wypłaconej
kwoty pomocy w ramach ww. dzia łania.
W obecnym okresie programowania wsparcie inwestycji, zwiàza nych z produkcjà mleka, realizowa ne jest w ramach PROW 20072013 poprzez działanie 121 Mo dernizacja gospodarstw rolnych.

Dotychczas zostały przeprowadzone trzy nabory wniosków o przy znanie pomocy, tj. w 2007, 2009
oraz w styczniu 2011 r. W przypadku dwóch pierwszych naborów
wsparcie, udzielane producentom
mleka, mo˝na oceniaç podobnie,
jak w przypadku działania 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych
w poprzednim okresie programo wania, na podstawie kwot przyzna nych na realizacj´ inwestycji w gospodarstwach, w których głównym
kierunkiem produkcji jest chów by dła mlecznego. Z ogólnej liczby
43 235 zło˝onych w ramach pierwszych dwóch naborów wniosków
12 501 (27,87%) dotyczyło tej właÊnie grupy gospodarstw. Według
stanu na dzieƒ 31 marca br.
w przypadku 10 627 z nich zostało
przyznane wsparcie na łàcznà kwot´ w wysokoÊci 1,385 mld zł.
25
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Nowe budynki i polepszenie warunków chowu zwierzàt wpłyn´ło na wzrost mlecznoÊci krów

Trzeci nabór, przeprowadzony
w styczniu 2011 r., ró˝nił si´ zasad niczo w tym zakresie od dwóch po przednich. W zwiàzku z sytuacjà,
w jakiej rolnictwo europejskie znaj dzie si´ po wygaÊni´ciu w 2015 r.
systemu kwot mlecznych, Minister stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod j´ło działania majàce na celu
wsparcie podmiotów działajàcych
w sektorze mleczarskim, w celu
umo˝liwienia im nale˝ytego dosto sowania si´ do jak˝e ju˝ nieodległych, nowych warunków funkcjo nowania. Dlatego te˝ zgodnie
z art. 16a ust. 1 rozporzàdzenia
Rady (WE) nr 1698/2005 w spra wie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obsza rów Wiejskich (EFRROW), Polska
26

włàczyła do Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20072013 rodzaje operacji, ukierunko wanych na realizacj´ priorytetu
okreÊlonego jako „Êrodki towarzyszàce restrukturyzacji sektora mle czarskiego”. Operacje, realizowane w ramach tego priorytetu, mu szà prowadziç do rozwoju produk cji mleczarskiej albo do zmiany
profilu prowadzonej działalno Êci rolniczej, wià˝àcej si´ z całkowi tym zaprzestaniem prowadzenia
produkcji mleczarskiej.
W konsekwencji powy˝szych
uwarunkowaƒ, w przypadku trze ciego naboru, zastosowano okre Êlone preferencje dla wniosków
zwiàzanych z restrukturyzacjà sekto ra mleczarskiego. Wyra˝ały si´ one
w przyjmowaniu:

• w terminie od 3 do 17 stycznia 2011 r. wyłàcznie wniosków
zwiàzanych z restrukturyzacjà sektora mleczarskiego, przy czym w szeÊciu województwach, tj. lubuskim,
opolskim, podlaskim, pomorskim,
warmiƒsko -mazurskim i zachodniopomorskim, nabór ograniczył si´
tylko do tej grupy wniosków,
• dopiero w kolejnym terminie, tj.
od 17 do 28 stycznia 2011 r.,
wniosków niezwiàzanych z restruk turyzacjà sektora mleczarskiego, co
miało miejsce w przypadku pozostałych województw.1
JednoczeÊnie, w przypadku drugiej grupy województw, wnioski
zwiàzane z restrukturyzacjà sektora
mleczarskiego majà pierwszeƒstwo,
w kolejnoÊci przysługiwania pomocy, przed wnioskami dotyczàcymi
pozostałych rodzajów operacji.
W ramach trzeciego naboru zło˝ono ogółem 12 216 wniosków
o przyznanie pomocy na operacje
zwiàzane z restrukturyzacjà sektora
mleczarskiego na łàczna kwot´ dofinansowania w wysokoÊci 1,834
mld zł. Do koƒca marca br. podpisanych zostało 7 070 umów przyznajàcych pomoc w wysokoÊci
1,039 mld zł., tj. Êrednio 147,0 tys.
zł na 1 operacj´. W przypadku
6 931 z tych umów operacja jest
zwiàzana z rozwojem produkcji
mleczarskiej.
W strukturze beneficjentów, według formy prawnej prowadzonej
działalnoÊci, dominujà osoby fizyczne, które stanowià 99,2% ogółu beneficjentów. Prawie połowa
z nich, tj. 48,1% w momencie skła dania wniosków nie przekroczyła 40 roku ˝ycia, 32,4% natomiast
mieÊci si´ w przedziale 40-50 lat.
Przeci´tny obszar gospodarstwa
wynosi 42,3 ha u˝ytków rolnych
w posiadaniu samoistnym i zale˝ nym, w tym przypadku beneficjen tów – osób fizycznych wynosi
35,0 ha. W strukturze obszarowej
gospodarstw najwi´kszy udział maBIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012

jà gospodarstwa w grupie 1030 ha (54,3%), natomiast gospodarstwa powy˝ej 30 ha stano wià 42,8%. Kwota mleczna, przy sługujàca beneficjentowi w mo mencie składania wniosku, wynosiła Êrednio 148,8 tys. kg, w tym
osobom fizycznym – 136,5 tys. kg.
Du˝y obszar gospodarstw w istotny sposób determinuje ich wielkoÊç
ekonomicznà. W wi´kszoÊci, tj.
73,2% gospodarstw rolnych bene ficjentów, wielkoÊç ta kształtuje si´
na poziomie powy˝ej 16 ESU. Âredni wskaênik ˝ywotnoÊci dla całej
omawianej grupy beneficjentów
wynosi 29,9 ESU, w tym w przypadku osób fizycznych 26,3 ESU.
Koszty kwalifikowalne w omawianej grupie operacji wynoszà Êrednio 300,3 tys. zł. Głównà i domi nujàcà ich pozycj´ (93,0%) stanowi
zakup maszyn, urzàdzeƒ lub narz´dzi do produkcji rolnej. W tej sytu acji inne pozycje struktury tych
kosztów majà niewielki udział, tj.:
• budowa lub remont, połàczony z modernizacjà budynków i bu dowli – 2,4%,
w tym obory – 0,7%,
• inne elementy infrastruktury technicznej wpływajàce bezpoÊrednio
na warunki prowadzenia działalnoÊci rolniczej – 2,2%,
• nakłady na wprowadzanie nowych technik – 1,9%.
W ramach omawianej grupy
umów zostało ju˝ zrealizowanych
i zakoƒczonych szereg bardzo cieka wych operacji, których trzy przykłady
przedstawiono poni˝ej. Czwarty
przykład przedstawia operacj´ zre alizowanà w ramach naboru wnio sków o przyznanie pomocy przepro wadzonego w 2009 r.
Przykład 1
Gospodarstwo rolne beneficjenta
zlokalizowane jest w gminie Purda
(woj. warmiƒsko -mazurskie), ma
powierzchni´ 365 ha u˝ytków rol nych i specjalizuje si´ w produkcji
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012

Robot udojowy (inwestycja dotyczàca przykładu 1)

mleka w oparciu o stado krów liczàce 305 sztuk.
W zwiàzku z rozwojem produkcji
mleka w tym gospodarstwie beneficjent zaplanował zakup robota
udojowego. Technologia oraz rozwiàzania, zastosowane w robocie
udojowym sprawiajà, i˝ jest to jeden z najlepszych systemów udoju
na Êwiecie. Jest to przykład inwestowania w nowe technologie i automatyzacj´, dajàce natychmiasto we efekty. Beneficjent otrzymał
299 500 zł dofinansowania w ra-

mach Działania 121 PROW 20072013.
Przykład 2
W ramach rozwoju produkcji
mleka beneficjent z gminy Witonia
(woj. łódzkie) etapowo realizował
modernizacj´ gospodarstwa. Zakres I etapu obejmował budow´
dwóch silosów na kiszonk´, zbiornika na odcieki z silosów, hali
na składowanie słomy oraz zakup
maszyn i urzàdzeƒ zwiàzanych
z produkcjà roÊlinnà i wewn´trznym

Hala do składowania słomy (inwestycja dotyczàca przykładu 2)
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transportem produktów paszowych,
tj. kultywatora podorywkowego, kosiarki dyskowej, gł´bosza zawieszanego (3-z´bnego), pompy wyporowej. W ramach II etapu zakupiono
przenoÊnik pneumatyczny do ziar na, pras´ zwijajàcà, pneumatyczny
siewnik do kukurydzy punktowy (4sekcyjny), ładowark´ teleskopowà
oraz opryskiwacz polowy. Zakres
rzeczowy uzasadnia du˝a skala
i kierunek produkcji zwierz´cej oraz
koniecznoÊç zapewnienia odpowiednio du˝ej iloÊci, wysokiej jakoÊci pasz obj´toÊciowych.
Beneficjent prowadzi gospodar stwo o powierzchni 45,8 ha, spe cjalizujàce si´ w produkcji mleka.
Stado krów mlecznych liczy 65 szt.
Beneficjent dysponuje kwotà mlecznà w wysokoÊci 449 453 kg. Otrzy mał 300 000 zł dofinansowania
z PROW 2007-2013, z działa nia 121.
Przykład 3
Kolejny przykład to operacja
ukierunkowana na likwidacj´ produkcji mleka i zmiana kierunku
produkcji w gospodarstwie beneficjenta.
Gospodarstwo zlokalizowane jest
w gminie Głowno (woj. łódzkie).
Przed operacjà beneficjent prowadził gospodarstwo o powierzchni 26,2 ha u˝ytków rolnych, które
specjalizowało si´ w produkcji mle ka (14 szt, krów mlecznych). JednoczeÊnie beneficjent uprawiał na po wierzchni 4 ha czarne porzeczki, co
stanowiło dodatkowe êródło do chodu. W wyniku operacji zrezy gnował całkowicie z produkcji mle ka na rzecz rozwoju produkcji czar nej porzeczki, planujàc powi´ksze nie powierzchni jej uprawy do
15,5 ha.
Operacja realizowana była
w dwóch etapach. W ramach
pierwszego, rozliczonego ju˝ etapu,
zakupione zostały maszyny i urzà dzenia niezb´dne do prowadzenia
28

Pneumatyczny siewnik do kukurydzy (inwestycja dotyczàca przykładu 2)

Belka herbicydowa i opryskiwacz sadowniczy (inwestycja dotyczàca przykładu 3)

Rolnik zrezygnował z produkcji mleka i przestawił gospodarstwo na upraw´ czarnej porzeczki (inwestycja dotyczàca
przykładu 3)
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012

Ciàgnik rolniczy (inwestycja dotyczàca przykładu 4)

Dziesi´ciostanowiskowa hala udojowa (inwestycja dotyczàca przykładu 4)

produkcji czarnej porzeczki, w tym:
kombajn do zbioru porzeczek, sadzarka do krzewów, podcinacz
do porzeczek, opryskiwacz sadow niczy, belka herbicydowa, rozsiewacz nawozów, ładowacz czołowy
usprawniajàce przebieg procesu
zwiàzanego z uprawami trwałymi.
W ramach drugiego etapu utwardzono teren podwórza, dzi´ki cze mu ułatwiony został dojazd do budynków gospodarczych i usprawniony transport produktów i Êrod ków do produkcji rolnej.
Kwota dofinansowania operacji
z PROW 2007-2013 wyniosła
162 423 zł.
Przykład 4
Celem opisanej dalej operacji
była poprawa sytuacji w zakresie
bezpieczeƒstwa i higieny produkcji
oraz utrzymania zwierzàt w gospodarstwie, w którym głównym kierunkiem produkcji jest chów bydła
mlecznego. Gospodarstwo znajdu je si´ w gminie Obrowo (woj. kujawsko-pomorskie).
W momencie ubiegania si´
o wsparcie, Beneficjent prowadził
gospodarstwo o powierzchni 34,4
ha u˝ytków rolnych, specjalizujàce
si´ w chowie bydła mlecznego. Po głowie bydła liczyło łàcznie 95 szt.,
w tym 42 krowy mleczne.
Zakres rzeczowy dofinansowywanej, ze Êrodków PROW 20072013, operacji obejmował zakup
hali udojowej 10-stanowiskowej,
wygród, prasy zwijajàcej, schładzalnika do mleka, ciàgnika rolniczego, zgrabiarki rotacyjnej, kosiarki dyskowej, wozu paszowego.
Rolnik otrzymał na te inwestycje 270 481 zł dofinansowania.
Departament Działaƒ Inwestycyjnych
[ 22 318 47 00
Zdj´cia: archiwum ARiMR

Wóz paszowy (inwestycja dotyczàca przykładu 2)
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012

1 Z wyjàtkiem województwa wielkopolskiego, w przypadku którego w 2011 r. nabór nie był przeprowadzony.
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Grupy producentów
owoców i warzyw w latach
2004-2011
Wdro˝enie mechanizmów pomocy finansowej, w ramach wspól nej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej, miało istotny wpływ na wzrost liczby wst´pnie uznanych grup produ centów, a tym samym przyczyniło si´ do stabilizacji sektora
i wi´kszego zorganizowania rynku owoców i warzyw w naszym
kraju.

rzyw, zrzeszajàcych ogółem 3013
członków – producentów owoców
i warzyw.
Wykres 2. Liczba wst´pnie uznanych
grup producentów owoców i warzyw
w Polsce, w podziale na województwa
(stan na 31 grudnia 2011 r.)
Województwo

P

omoc finansowa z bud˝etu
UE przyznawana jest grupom
producentów, które uzyskały
status wst´pnego uznania, nadawany do dnia 31 grudnia 2005 r.
przez wojewod´, natomiast od
dnia 1 stycznia 2006 r. przez marszałka województwa właÊciwego ze
wzgl´du na siedzib´ grupy producentów owoców i warzyw.
Przed przystàpieniem Polski do
Unii Europejskiej, w oparciu o prze pisy krajowe, status wst´pnego

uznania posiadało 8 grup produ centów owoców i warzyw.
Na przestrzeni lat 2004-2011
odnotowano dynamiczny wzrost
liczby wst´pnie uznanych grup producentów owoców i warzyw. W ro ku 2004 status wst´pnego uznania
posiadały 24 grupy producentów,
w roku 2005 funkcjonowało 45,
a w 2009 roku 155 takich podmiotów. Natomiast na koniec 2011 r.
działało 236 wst´pnie uznanych
grup producentów owoców i wa -

Wykres 1. Liczba wst´pnie uznanych grup producentów owoców i warzyw
w Polsce w latach 2004-2011 (dane narastajàco wg stanu na 31 grudnia ka˝dego roku)
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Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007 Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Najwi´cej grup producentów
owoców i warzyw, bo a˝ 80, po wstało na terenie województwa
mazowieckiego (co stanowi 33,8%
wszystkich wst´pnie uznanych podmiotów), w województwie wielkopolskim 31 oraz w kujawsko-po morskim 30.
Pomoc finansowa Unii Europejskiej udzielana jest wst´pnie uzna BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012

nym grupom producentów w celu wsparcia do chodzenia tych podmiotów do statusu uznanej or ganizacji producentów.
Sposób i przebieg osiàgni´cia statusu uznanej
organizacji producentów,
grupa
producentów
przedstawia w planie dochodzenia do uznania.
Od 1 maja 2004 roku
do 31 grudnia 2007 roku
wst´pnie uznane grupy
producentów
owoców
i warzyw mogły otrzymywaç pomoc finansowà
na pokrycie kosztów, zwiàzanych z utworzeniem grupy producentów i prowa - Na koniec 2011 r. 236 wst´pnie uznanych grup producentów owoców i warzyw zrzeszało 3013 członków
dzeniem działalnoÊci administracyjnej – według stawki ry- korzystaç z pomocy finansowej na w zatwierdzonym planie dochodze czałtowej na podstawie rocznej war - pokrycie kosztów zwiàzanych z utwo - nia do uznania, która wynosi 75%
toÊci produktów sprzedanych, która rzeniem grupy i prowadzeniem dzia- poniesionych kosztów inwestycji
wynosiła w poszczególnych latach łalnoÊci administracyjnej, wypłaca- (25% kosztów inwestycji grupa prorealizacji planu odpowiednio 5%, nej według stawki ryczałtowej na ducentów pokrywa ze Êrodków wła5%, 4%, 3% i 2% wartoÊci produk- podstawie rocznej wartoÊci produk- snych).
tów sprzedanych, nie przekraczajà- tów sprzedanych grupy, która wynoW Êwietle przepisów, obowiàzujàcej 1 000 000 euro, lub odpowied- si w poszczególnych latach realizacji cych na dzieƒ 3 kwietnia 2012 ro nio 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% i 1,5% planu odpowiednio 10%, 10%, 8%, ku, kwalifikowanymi kosztami inwe wartoÊci produktów sprzedanych, 6% i 4% wartoÊci produktów sprze- stycji, uj´tymi w zatwierdzonym pla przekraczajàcej 1 000 000 euro. danych, nie przekraczajàcej równo- nie dochodzenia do uznania,
Górna wartoÊç pomocy dla po- wartoÊci 1 000 000 euro, lub odpo- do których wst´pnie uznane grupy
szczególnych grup producentów nie wiednio 5%, 5%, 4%, 3% i 2% producentów owoców i warzyw
mogła przekraczaç 100 000 euro wartoÊci produktów sprzedanych, mogà otrzymaç pomoc finansowà,
równowartoÊç sà m.in. koszty:
za pierwszy rok, 100 000 euro za przekraczajàcej
1
000
000
eu
ro.
Na
tomiast limit • zakupu, budowy, rozbudowy,
drugi, 80 000 euro za trzeci,
60 000 euro za czwarty i 50 000 pomocy dla poszczególnych grup przebudowy i remontu budynków
euro za piàty rok realizacji planu do - producentów wynosi 100 000 euro oraz budowli przeznaczonych
za ka˝dy rok realizacji planu docho - do przechowywania, magazynowachodzenia do uznania.
nia lub przygotowania owoców
Natomiast od 1 stycznia 2008 dzenia do uznania.
JednoczeÊnie od lutego 2006 ro- i warzyw do sprzeda˝y, z wyłàcze roku wdro˝ona została reforma
wspólnej organizacji rynków owo - ku po zaimplementowaniu stosow - niem kosztów rozbiórki i unieszko ców i warzyw Unii Europejskiej, nych przepisów krajowych, wst´p - dliwienia materiałów szkodliwych
w ramach której zwi´kszono wspar- nie uznane grupy producentów pochodzàcych z rozbiórki;
cie, kierowane do grup producen- owoców i warzyw mogà otrzymy - • zakupu i monta˝u infrastruktury
tów owoców i warzyw, na pokrycie waç pomoc finansowà na pokrycie technicznej zwiàzanej z u˝ytkowakosztów zwiàzanych z ich zakłada - cz´Êci kwalifikowanych kosztów in - niem budynków oraz budowli,
niem i prowadzeniem działalnoÊci westycji zwiàzanych ze zbiorem, o których była mowa, oraz ich techprzechowywaniem, magazynowa- nicznego wyposa˝enia, w zakresie
administracyjnej.
Zatem od 2008 roku wst´pnie niem lub przygotowaniem owoców niezb´dnym dla potrzeb przecho uznane grupy producentów mogà i warzyw do sprzeda˝y, uj´tych wywania, magazynowania lub przyBIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012
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Wykres 3. Liczba wst´pnie uznanych grup producentów owoców i warzyw
korzystajàcych z pomocy finansowej w latach 2004-2011
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

(stan na 31 grudnia ka˝dego roku)
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èródło: dane ARiMR

gotowania owoców i warzyw
do sprzeda˝y;
• zagospodarowania terenu w zakresie niezb´dnym do zapewnienia
właÊciwego dojazdu, eksploatacji
i zabezpieczenia inwestycji w cz´Êci
uzasadniajàcej ich wykorzystanie
bezpoÊrednio w procesie technologicznym, słu˝àcym przechowywaniu, magazynowaniu, sortowaniu
lub przygotowaniu owoców i wa rzyw do sprzeda˝y;
• zakupu gruntu przeznaczonego
pod budow´ lub rozbudow´ budynków i budowli oraz zagospoda rowanie terenu;
• zakupu narz´dzi oraz zakupu
i monta˝u maszyn oraz urzàdzeƒ
przeznaczonych do przechowywa nia, magazynowania lub przygotowania owoców i warzyw do sprze da˝y, w szczególnoÊci przeznaczo nych do ich mycia, czyszczenia,
sortowania, pakowania, konfek cjonowania, krojenia, ci´cia, szat kowania, obierania lub drylowa nia;
• zakupu narz´dzi oraz zakupu
i monta˝u maszyn oraz urzàdzeƒ
przeznaczonych do zbioru owoców
i warzyw, z wyłàczeniem ciàgników
i przyczep rolniczych;
• zakupu samochodów ci´˝aro wych o dopuszczalnej masie całko32

witej powy˝ej 3,5 tony, z wyłàcze niem samochodów przeznaczonych
do przewozu osób;

• zwiàzane z przygotowaniem i re alizacjà inwestycji, w szczególnoÊci
dotyczàcych prac budowlanych.
W latach 2004-2011 stwierdzono znaczny wzrost liczby wst´pnie
uznanych grup producentów owo ców i warzyw korzystajàcych z ww.
mechanizmu pomocy.
W 2004 roku nie odnotowano
wypłat pomocy wst´pnie uznanym
grupom producentów owoców
i warzyw, gdy˝ od 1 maja 2004 ro ku pierwsze, wst´pnie uznane grupy, dopiero rozpocz´ły realizacj´
swoich planów dochodzenia do
uznania, natomiast najkrótszym
okresem rozliczeniowym, za który
mo˝na przyznaç pomoc finansowà,
jest półroczny okres realizacji planu.
Zatem pierwsze wypłaty pomocy finansowej zrealizowano w 2005 ro-

Wykres 4. Kwoty wypłaconej pomocy finansowej wst´pnie uznanym grupom
producentów owoców i warzyw w latach 2004-2011 (w mln zł)
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0,00
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Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011
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Pomoc na inwestycje
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0,00

0,00

1 703 234,04

0,00

1 703 234,04

4 133 668,06

3 296 562,29

7 430 230,35

2007

6 364 855,40

21 835 659,04

28 200 514,44

2008

11 008 834,40

65 535 012,11

76 543 846,51

2009

22 713 545,68

294 382 827,31

317 096 372,99

2010

37 488 736,03

631 443 657,68

668 932 393,71

2011

49 461 242,41

1 045 927 183,14

1 095 388 425,55

suma

132 874 116,02

2 062 420 901,57

2 195 295 017,59

èródło: dane ARiMR
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012

ku i skorzystało z nich 21 grup producentów. W 2006 roku z pomocy
skorzystało 36 grup, natomiast
w roku 2009 pomoc finansowà
otrzymało ju˝ 107 takich podmiotów. W 2011 roku z pomocy finansowej, z tytułu realizacji planu dochodzenia do uznania, skorzystały 172 grupy producentów owoców
i warzyw. Natomiast od dnia akcesji
Polski do Unii Europejskiej do koƒ ca 2011 roku z pomocy finansowej,
dla wst´pnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, skorzystało ogółem 206 podmiotów.
Wzrost zainteresowania grup
producentów mechanizmami pomocy finansowej, w ramach wspólnej organizacji rynków owoców
i warzyw w okresie od 2004 roku
do 2011 roku, skutkował du˝ym
wzrostem wartoÊci wypłaconych
kwot pomocy.
Pierwsze wypłaty pomocy zrealizowano w 2005 roku w wysokoÊci
ogółem 1,70 mln zł (wyłàcznie
na pokrycie kosztów zwiàzanych
z utworzeniem grupy producentów
i prowadzeniem działalnoÊci administracyjnej). W 2006 roku wypłacono wsparcie ogółem w kwo cie 7,43 mln zł, z czego urucho miono pierwsze wypłaty pomocy
na pokrycie cz´Êci kwalifikowanych
kosztów inwestycji, uj´tych w za twierdzonym planie dochodzenia
do uznania, w wysokoÊci 3,30 mln
zł. Wypłaty pomocy finansowej zacz´ły gwałtownie rosnàç, poczyna jàc od roku 2007, aby na koniec
roku 2011 osiàgnàç poziom
1 095,39 mln zł (z czego 1 045,93
mln zł na pokrycie cz´Êci kwalifiko wanych kosztów inwestycji, uj´tych
w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania, oraz 49,46 mln zł
na pokrycie kosztów, zwiàzanych
z utworzeniem grupy producentów
i prowadzeniem działalnoÊci admi nistracyjnej). W 2012 roku nale˝y
spodziewaç si´ kolejnego wzrostu
wypłat pomocy finansowej.
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012

Od dnia akcesji Polski do Unii
Europejskiej do 31 grudnia 2011
roku, Agencja wypłaciła pomoc finansowà, wst´pnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw, na łàcznà kwot´ 2 195,30
mln zł w tym:
• na pokrycie kosztów zwiàzanych
z utworzeniem grupy producentów
i prowadzeniem działalnoÊci administracyjnej – 132,87 mln zł,
• na pokrycie cz´Êci kwalifikowanych kosztów inwestycji, uj´tych
w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania – 2 062,42 mln zł.
Kwoty wypłaconej pomocy finansowej
wst´pnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw w podziale
na województwa
(stan na 31 grudnia 2011 r.).
Województwo

Kwota

Mazowieckie

814 022 302,13

Wielkopolskie

311 069 816,06

Kujawsko-pomorskie

305 077 084,06

Pomorskie

155 529 519,85

Lubelskie

131 019 815,70

Małopolskie

100 170 346,31

Łódzkie

93 351 664,59

Lubuskie

73 274 936,51

DolnoÊlàskie

59 234 566,71

Warmiƒsko-mazurskie

47 410 121,08

Âlàskie

35 175 578,72

Âwi´tokrzyskie

33 569 748,86

Opolskie

22 437 895,10

Zachodniopomorskie

7 868 954,49

Podlaskie

5 240 387,19

Podkarpackie

842 280,23

èródło: dane ARiMR

Tabela prezentuje wysokoÊç pomocy finansowej, z jakiej skorzysta ły grupy w poszczególnych województwach. Najwi´ksze kwoty po mocy wypłacono w województwie
mazowieckim – 814,02 mln zł, co
stanowi 37% łàcznej pomocy finan sowej wypłaconej do dnia 31 grud-

nia 2011 roku. Na województwo
wielkopolskie i kujawsko-pomorskie przypada po 14% łàcznej kwoty pomocy.
Reasumujàc, nale˝y stwierdziç, ˝e
w wyniku uruchomienia przez
ARiMR instrumentów pomocy finansowej, w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw
Unii Europejskiej, od dnia akcesji
znacznie wzrosła liczba grup producentów owoców i warzyw, co pozytywnie wpływa na stabilizacj´ polskiego rynku owoców i warzyw.
Ponadto, nale˝y zauwa˝yç, ˝e
w poszczególnych latach 20042011 odnotowano znaczny wzrost
wykorzystania, przez grupy producentów owoców i warzyw, Êrodków
finansowych, w szczególnoÊci przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji, realizowanych w ramach
planów dochodzenia do uznania,
co wzmacnia konkurencyjnoÊç
i pozycj´ rynkowà tych podmiotów.
Dzi´ki uzyskanemu dofinansowaniu, grupy producentów owoców
i warzyw dysponujà specjalistycznym, spełniajàcym najwy˝sze Êwiatowe standardy, wyposa˝eniem
do zbioru, magazynowania, przechowywania oraz przygotowania
owoców i warzyw do sprzeda˝y.
Majà własne siedziby, bazy prze chowalnicze, centra logistyczne,
wyposa˝one w najnowoczeÊniejsze
urzàdzenia do mycia, czyszczenia,
sortowania, pakowania i konfekcjonowania owoców i warzyw oraz
Êrodki transportu, umo˝liwiajàce
dostawy produktów do odbiorców,
z zachowaniem ich jakoÊci. Pozyskanie przez grupy producentów
ww. infrastruktury technicznej z wła snych Êrodków, bez mo˝liwoÊci ko rzystania ze wsparcia finansowego,
w wi´kszoÊci przypadków byłoby
niemo˝liwe.
Departament Działaƒ Społecznych
i Ârodowiskowych
[ 22 318 49 00
Zdj´cia: archiwum MRiRW
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Korekty powierzchni działek
w bazie LPIS

34

sà doÊç opieszale wprowadzane
do cz´Êci wektorowej ewidencji
gruntów i budynków i tylko dzi´ki
materiałom dostarczanym przez
rolników – Agencji udało si´ uzyskaç niezb´dne informacje do ustalenia w sposób prawidłowy powierzchni kwalifikowalnej do płat noÊci (PEG). Najwi´cej zmian zostało wprowadzonych w województwie lubelskim, w którym dla 1367
działek ewidencyjnych rolnicy dostarczyli informacj´ na podstawie
danych z PODGiK, a dla 5018 dostarczyli inny dokument, potwier -

miast najni˝szà liczb´ zweryfikowanych rozbie˝noÊci zanotowano
w województwie lubuskim (203
i 357) i Êlàskim (232 i 606), w któ rych sytuacja ta mo˝e wynikaç z wy sokiego poziomu aktualnoÊci danych w urz´dowym rejestrze ewidencji gruntów i budynków.
Nale˝y pami´taç równie˝, i˝ wraz
z wnioskiem spersonalizowanym
Agencja poinformowała rolników
o stanie bazy LPIS: wartoÊci powierzchni ewidencyjno-gospodarczej, czy przebiegu zagospodarowania pól.

Wykres 1. Liczba działek ewidencyjnych, których powierzchni´ skorygowano
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W

roku 2011, w celu aktualizacji bazy danych
LPIS, w ARiMR wdro˝ono proces umo˝liwiajàcy rolnikom
wyjaÊnianie i skorygowanie wszystkich zgłaszanych przez nich rozbie˝noÊci, dotyczàcych powierzchni
kwalifikowanej,
bezpoÊrednio
„od r´ki”, w biurach powiatowych
ARiMR. Zało˝enia teoretyczne
omówione zostały w ubiegłym roku
w artykule „Modernizacja zarzàdzania systemem LPIS+”, opubli kowanym w Biuletynie Informacyjnym nr 1-2/2011. Teraz chcieliby Êmy przybli˝yç Czytelnikom t´ te matyk´ od strony ich praktycznej
realizacji.
PodkreÊliç nale˝y doskonałà
współprac´ rolników z pracownika mi Agencji w zakresie wymiany informacji, dotyczàcych zmian w ewi dencji gruntów i budynków (wprowadzony podział, scalenie czy mo dernizacja). Wykres 1 obrazuje liczb´ działek ewidencyjnych w kam panii 2012, w stosunku do których
rolnicy dostarczyli Agencji dokument w postaci pomiaru uprawnio nego geodety lub oficjalny doku ment od paƒstwowej administracji
geodezyjnej o dokonanych zmia nach.
Na podstawie tych informacji
pracownicy ARiMR dokonali zmian
w bazach referencyjnych LPIS/GIS,
tak ˝e stały si´ one dost´pne i prak tycznie wykorzystane w kontroli ad ministracyjnej.
Jak widaç z wykresu 1 istniejà
województwa, w których zmiany,
po stronie słu˝b geodezyjnych,

DolnoÊlàskie OR01
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Liczba działek ewidencyjnych, do których rolnicy dostarczyli informacj´ na podstawie danych z PODGiK
Liczba działek ewidencyjnych, do których rolnicy dostarczyli inny dokument potwierdzajàcy faktyczne u˝ytkowanie

dzajàcy faktyczne u˝ytkowanie.
Na drugim miejscu plasuje si´ wo jewództwo mazowieckie (odpo wiednio 1 293 i 1 1742). Nato -

W przypadku stwierdzenia jakiej kolwiek rozbie˝noÊci treÊci materia łu graficznego w stosunku do stanu
faktycznego na gruncie, rolnik miał
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012
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Liczba działek ewidencyjnych, co do których ARiMR udost´pniła informacj´ o PEG rolnikowi bezpoÊrednio w BP ARiMR

sób potwierdziç, deklarowanà
przez niego powierzchni´ do płatnoÊci.
W roku 2012, wzorem ubiegłych
kampanii, w przypadku, gdy da na działka ewidencyjna jest deklarowana do płatnoÊci po raz pierwszy, rolnik mo˝e pozyskaç dane
o powierzchni maksymalnego kwa-

lifikowalnego obszaru (PEG) w biurach powiatowych lub oddziałach
regionalnych ARiMR oraz dostarczyç wraz z wnioskiem spersonalizowany dokument w postaci pomiaru geodety uprawnionego lub
oficjalny dokument od paƒstwowej
administracji geodezyjnej o dokonanych zmianach tak, aby zmiany
w bazach referencyjnych LPIS mogły byç przeprowadzone jak naj szybciej.
Bazujàc na doÊwiadczeniach
kampanii 2011 roku mo˝na Êmiało
stwierdziç, i˝ tryb bezpoÊredniej
współpracy rolnika z pracownikiem
biura, zajmujàcym si´ LPIS, wpłynàł
korzystnie na popraw´ danych,
skrócenie czasu aktualizacji oraz
rozpatrywania sprawy.
Mamy nadziej´, ˝e kontynuowane przez ARiMR w roku 2011
i 2012 działania, w zakresie aktualizacji baz referencyjnych LPIS,
wpłynà na jeszcze lepszà współpra c´ rolników z Agencjà.

Departament Baz Referencyjnych
Dzi´ki Systemowi Identyfikacji Działek Rolnych LPIS mo˝liwe jest dokładne okreÊlenie powierzchni kwalifikowanej do
płatnoÊci obszarowych
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2012
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Wykres 2. Liczba działek ewidencyjnych, o których informacje
biura powiatowe ARiMR udost´pniły bezpoÊrednio rolnikom

DolnoÊlàskie OR01

obowiàzek oznaczyç i opisaç sto sownym komentarzem na materiale
graficznym. Ponadto rolnik miał
obowiàzek sprawdzenia wartoÊci
powierzchni maksymalnego kwalifikowalnego obszaru (PEG), okreÊlonego w kolumnie nr 3 Informacji
dotyczàcej działek deklarowanych
do płatnoÊci. Ewentualne wàtpliwoÊci, co do tego zakresu, rolnicy
mieli mo˝liwoÊç wyjaÊniç bezpoÊrednio z pracownikiem, zajmujàcym si´ LPIS w danym biurze powiatowym ARiMR, który po prze prowadzeniu post´powania wyjaÊniajàcego, ustalał nowà powierzchni´ kwalifikowalnà. Jak wynika z wykresu 2, najwi´cej informacji ARiMR udzieliła rolnikom
w województwie podkarpackim
(5 812),
kujawsko -pomorskim
(5 564) i małopolskim (5 227);
najmniej w województwie zachod niopomorskim (456) i Êwi´tokrzyskim (850). Nie bez znaczenia jest
tu wielkoÊç województwa, jak równie˝ struktura agrarna.
Wszystkie informacje, które zostały wniesione przez rolnika, pozwoliły w bardziej precyzyjny spo -
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PROW 2004-2006 dla
dobra Êrodowiska i zwierzàt
Podsumowanie

W

latach 2004-2011 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
przyjmowała wnioski o przyznanie
płatnoÊci w ramach działania
„Wspieranie przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierzàt”. Celem tego działa nia było zach´cenie rolników
do przestrzegania zasad zwykłej,
dobrej praktyki rolniczej w celu poprawienia jakoÊci Êrodowiska naturalnego oraz dobrostanu posiada nych przez nich zwierzàt. W zakresie tych praktyk były realizowane
wymagania dotyczàce:
• stosowania nawozów i ich prze chowywania,
• rolniczego wykorzystania Êcieków
na terenie gospodarstwa rolnego,
• rolniczego wykorzystania komunalnych osadów Êciekowych,
• stosowania i przechowywania
Êrodków ochrony roÊlin,
• utrzymywania czystoÊci i porzàdku w gospodarstwie rolnym,
• ochrony siedlisk przyrodniczych,
• ochrony gleb,
• gospodarki wodnej.
Ponadto celem programu było:
• promowanie systemów produkcji
rolniczej, prowadzonych w sposób
zgodny z wymogami naturalnego
Êrodowiska (przeciwdziałanie za nieczyszczeniom wód, erozji gleb),
• ochrona i kształtowanie krajo brazu oraz ochrona siedlisk gatun ków dzikiej flory i fauny, zagro˝o nych wygini´ciem,
• ochrona zasobów genetycznych
zwierzàt gospodarskich,
36

• poprawa stanu ÊwiadomoÊci
ekologicznej wÊród społecznoÊci
wiejskiej.
Pierwsze, pi´cioletnie zobowiàzania w programie rolnicy podejmowali w 2004 roku, a ostatnie zobowiàzania w tym zakresie zostały zakoƒczone z koƒcem lutego 2012
roku. Z pomocy łàcznie skorzysta ło 75,7 tys. rolników, a łàczna kwota pomocy, jaka została przyznana rolnikom z tego działania, wynosi 3,45 mld zł.
Z tytułu realizacji przedsi´wzi´ç
rolnoÊrodowiskowych i poprawy
dobrostanu zwierzàt, w ramach
PROW 2004-2006, rolnicy mogli
ubiegaç si´ o płatnoÊci w zakresie
siedmiu pakietów, połàczonych ze
sobà w ró˝nych wariantach, uzale˝-

nionych m.in. od profilu produkcji
w danym gospodarstwie oraz poło˝enia gospodarstwa (Tabela 1.).
Wnioskodawca tego działania,
w granicach poszczególnych pakietów, miał łàcznie do wyboru 42 warianty.
Jak przedstawiono w Tabeli 2.
stawki płatnoÊci w programie były
bardzo zró˝nicowane. I tak najwi´ksza płatnoÊç za 1 ha u˝ytków
rolnych przysługiwała w pakiecie 2.
w wariancie „Uprawy sadownicze
w tym jagodowe” (bez certyfikatu
zgodnoÊci). Najmniejsza stawka
płatnoÊci obowiàzywała w pakiecie
S01 „Rolnictwo zrównowa˝one”.
W pakiecie K02 stawki płatnoÊci
dotyczà 1 mb, a w pakiecie G01
jednej sztuki zwierz´cia.

Tabela 1.Stawki płatnoÊci dla poszczególnych pakietów działania „Wspieranie
przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierzàt”
(PROW 2004-2006)
Pakiet

WysokoÊç stawek płatnoÊci
w ramach pakietu

S01 – Rolnictwo zrównowa˝one

160 zł/ha

S02 – Rolnictwo ekologiczne

od 260 zł/ha do 1 800 zł/ha w zale˝noÊci
od wariantu

P01 – Utrzymanie łàk ekstensywnych

od 400 zł/ha do 1 030 zł/ha w zale˝noÊci
od wariantu

P02 – Utrzymanie pastwisk ekstensywnych

od 230 zł/ha do 560 zł/ha w zale˝noÊci od wa riantu

K01 – Ochrona gleb i wód

od 330 zł/ha do 570 zł/ha w zale˝noÊci od wa riantu

K02 – Tworzenie stref buforowych

od 0,18 zł/mb do 0,64 zł/mb w zale˝noÊci
od wariantu

G01 – Ochrona lokalnych ras zwierzàt gospo darskich

od 310 zł/szt. do 1300 zł/szt. w zale˝noÊci
od wariantu
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Najwi´ksza liczba wniosków
o przyznanie płatnoÊci w ramach
Działania „Wspieranie przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych i po prawy dobrostanu zwierzàt” wpły n´ła do ARiMR w roku 2007,
w którym o płatnoÊci ubiegało si´
ponad 70 tys. rolników (Wykres 1.).
Powodem zmniejszania si´ liczby
wniosków, w kolejnych latach, był
fakt rozpocz´cia w 2008 roku naboru wniosków o przyznanie płatnoÊci rolnoÊrodowiskowych w ra mach nowej perspektywy PROW
2007-2013, a jednoczeÊnie umo˝ liwienie rolnikom, posiadajàcym
jeszcze niezakoƒczone zobowiàzania rolnoÊrodowiskowe w ramach
PROW 2004-2006, przejÊcia na

okres programowania PROW
2007-2013.
Najwi´kszym zainteresowaniem
cieszył si´ program wspierania
przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych
i poprawy dobrostanu zwierzàt
w województwie lubelskim, gdzie
rolnicy wnioskowali głównie o przyznanie płatnoÊci w ramach pakietu
K01 „Ochrona gleb i wód”, ponad 10 tys. wniosków, jak równie˝
S02 „Rolnictwo ekologiczne” oraz
pakiety P01 i P02 „Utrzymanie eks tensywnych łàk i pastwisk” ponad 3
tys. wniosków.
Najwi´kszym zainteresowaniem
wÊród rolników cieszyła si´ realizacja wariantów w Pakiecie „Ochrona gleb i wód”, a zwłaszcza warian -

Wykres 1. Liczba wniosków rolnoÊrodowiskowych zło˝onych przez rolników
w ramach PROW 2004-2006
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ty K01b „Mi´dzyplon ozimy” oraz
K01c „Mi´dzyplon Êcierniskowy”
(Tabela 2.). Dzi´ki tak du˝emu zainteresowaniu tym programem, osiàgni´to du˝à popraw´ kultury gleby,
ograniczono spływ azotu z pól
do wód gruntowych i powierzchnio wych oraz zapewniono ptakom (np.
skowronkom, trznadlom) i zajàcom
mo˝liwoÊci gniazdowania i ˝erowa nia. Wzbogacona została równie˝
ró˝norodnoÊç botaniczna regionów
z dominacjà pól ornych, a tak˝e
znacznie wzmocniła si´ ochrona gleby przed jej degradacjà i erozjà. W ramach całego pakietu rolni cy otrzymali płatnoÊci w łàcznej kwocie 1,807 mld zł.
Tabela 2. prezentuje liczb´ rolni ków (w tysiàcach), ubiegajàcych si´
o płatnoÊci rolnoÊrodowiskowe
PROW 2004-2006 w zakresie poszczególnych pakietów powierzchniowych.
Du˝ym zainteresowaniem cieszył
si´ równie˝ pakiet S02 „Rolnictwo
ekologiczne”. Mo˝liwoÊç ubiegania
si´ o płatnoÊci rolnoÊrodowiskowe
w zakresie rolnictwa ekologicznego
przyczyniła si´ do zwi´kszenia liczby
gospodarstw ekologicznych w Polsce, co doprowadziło do wzrostu poda˝y płodów rolnych, pochodzàcych
z tych gospodarstw. Zaletà produktów, pochodzàcych z gospodarstw
ekologicznych, jest m.in. smak i bezpieczeƒstwo ich spo˝ycia, wynikajàce
z zakazu stosowania nawozów
sztucznych i chemicznych Êrodków
ochrony roÊlin przy ich produkcji.
Dzi´ki realizacji pakietów P01
i P02 ochroniono na terenie Polski
wiele bezcennych pastwiskowych łàk
i pastwisk o cennych walorach bota nicznych i faunistycznych. Wypromowano zrównowa˝ony sposób u˝ytkowania pastwiskowego, co ograniczyło nadmierne wypasanie zwierzàt
oraz zapobiegło przekształcaniu pastwisk ekstensywnych (tradycyjnych)
w pastwiska intensywne lub grunty
orne. Realizacja działania pozwoliła
37
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Tabela 2.Liczba rolników (w tysiàcach), ubiegajàcych si´ o płatnoÊci rolnoÊrodowiskowe z PROW 2004-2006, w zakresie po szczególnych pakietów powierzchniowych oraz wypłacone kwoty płatnoÊci w mln zł za rok 2007
Nazwa pakietu
S01

Liczba zło˝onych wniosków
oraz wypłacona kwota
płatnoÊci

S02

P02

K01

K02

Wnioski
(tys.
szt.)

kwota
w mln

Wnioski
(tys.
szt.)

kwota
w mln

Wnioski
(tys.
szt.)

kwota
w mln

Wnioski
(tys.
szt.)

kwota
w mln

Wnioski
(tys.
szt.)

kwota
w mln

Wnioski
(tys.
szt.)

kwota
w mln

2,1

8,6

26,4

180,6

16,5

120

1,4

5,5

58

375

0,16

0,23

równie˝ skutecznie chroniç wiele gatunków ptaków, zwierzyny płowej
i ich siedlisk, a tak˝e miała wpływ
na ocalenie od wygini´cia wielu gatunków bezkr´gowców.
Poprzez realizacj´ pakietu S01
„Rolnictwo zrównowa˝one” (stosowanie metod przyjaznych Êrodowisku), ograniczony został negatywny
wpływ rolnictwa na Êrodowisko poprzez wprowadzenie integrowanej
ochrony roÊlin oraz planu nawo˝e nia, opartego na bilansie azotowym.
Wprowadzono i rozpropagowano
planowanie Êrodowiskowe w zakresie prawidłowej gospodarki rolnej,
a tak˝e poprzez wdra˝anie zasad
zwykłej, dobrej praktyki rolnej,
znacznie zredukowano poziom zanieczyszczeƒ pochodzàcych z pro dukcji rolnej.
Stosunkowo niewielkim zainteresowaniem cieszył si´ pakiet K02
„Tworzenie stref buforowych”. Jego
celem było unikni´cie ska˝enia wód
powierzchniowych w otwartych cie kach wodnych, prowadzàcych wod´
przynajmniej przez 9 miesi´cy w ro -
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P01

ku oraz tworzenie miedz Êródpolnych, które miały na celu przeciwdziałanie erozji gruntów ornych
i zwi´kszenie ró˝norodnoÊci biologicznej terenów rolnych. Niemniej
jednak jego wdro˝enie w PROW
2004-2006 pozwoliło na zebranie
wielu cennych doÊwiadczeƒ, które
wykorzystano w tworzeniu tego pakietu w ramach obecnej perspektywy
PROW 2007-2013, a jego efekty
Êrodowiskowe i finansowe przyczyniły si´ do wzmocnienia zainteresowania ze strony rolników tym pakietem.
Pakietem, nie zwiàzanym z płatnoÊciami do powierzchni, był pakiet
G01 „Ochrona lokalnych ras zwierzàt gospodarskich”. W ramach tego
pakietu rolnicy mogli ubiegaç si´
o przyznanie płatnoÊci do takich ga tunków, jak: bydło, konie i owce.
Rolnicy, posiadajàcy m.in. stada bydła polskiego czerwonego lub białogrzbietego, konika polskiego, konia
huculskiego, małopolskiego lub ko nia rasy Êlàskiej, którzy zostali obj´ci
programem ochrony, realizowanym
w ramach umowy z Instytutem Zoo -

techniki-PIB w Balicach, mogli liczyç
na wsparcie nawet do 1300 zł/szt.
zwierz´cia. Najwi´kszym zakresem
pomocy zostali obj´ci rolnicy, hodujàcy owce rasy wrzosówka, Êwiniarka, olkuska, owce górskie odmiany
barwnej, merynos barwny, uhruskie,
wielkopolskie, ˝elaênieƒskie, owce
korideil, kamienieckie i pomorskie.
Dzi´ki programowi uchroniono,
obj´te nim rasy, przed zast´powa niem ich rasami wysoko wydajnymi.
Program rolnoÊrodowiskowy został rozszerzony o nowe pakiety i jest
kontynuowany na terenie Polski
z du˝ym sukcesem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, czego dowodem
jest fakt, ˝e w 2011 roku ponad 86
tys. rolników zło˝yło wnioski o przy znanie płatnoÊci w ramach tego
działania, a do koƒca czerwca 2012 roku Agencja planuje realizacj´ płatnoÊci w kwocie ponad 1,06 mld zł.
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 318 49 60
Zdj´cia: archiwum ARiMR
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ARiMR odpowiada
Tegoroczna zima spowodowała
du˝e spustoszenie w zasiewach ozi mych w naszej okolicy (woj. kujawsko -pomorskie – przypis Redakcji).
Wymarzły wszystkie plantacje rzepaków, pszenic, a tak˝e j´czmienia ozi mego. Du˝e sà straty równie˝ w ja godnikach, na łàkach i pastwiskach.
Ja w swoim gospodarstwie jestem
zmuszony dokonaç przesiewów
wszystkich ozimin, a tak˝e dokonaç
ponownego zagospodarowania pola po doszcz´tnie wymarzni´tej lucernie. Jak mam post´powaç, czym
dokonywaç przesiewów, po znisz czonych plantacjach, by nie naru szyç wymaganych zasad zmianowa nia i w jaki sposób zgłaszaç
do ARiMR (na jakich dokumentach
i do kiedy) dokonywane zmiany
w zasiewach, ˝eby nie utraciç dopłat bezpoÊrednich i płatnoÊci nale˝nych z tytułu uczestnictwa w programie rolnoÊrodowiskowym? Czy
zmiany w uprawach trzeba z kimÊ
uzgadniaç?
Warunki przyznania płatnoÊci w ra mach systemów wsparcia bezpoÊredniego okreÊlone zostały w usta wie z 26 stycznia 2007 r. o płatnoÊciach w ramach systemów wsparcia bez-
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poÊredniego (Dz.U. z 2008 r.
Nr 170, poz. 1051, ze zm.). Jednym
z nich jest prowadzenie działalnoÊci
rolniczej na gruntach rolnych, jak
równie˝ utrzymanie gruntów rolnych
zgodnie z normami.
Obowiàzujàce wymogi zostały
uregulowane w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19
marca 2009 r. w sprawie wykazu wymogów okreÊlonych w przepisach
Unii Europejskiej z uwzgl´dnieniem
przepisów krajowych wdra˝ajàcych
te przepisy (M. P. Nr 17, poz. 224, ze
zm.), natomiast minimalne normy
okreÊla rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju z 11 marca 2010 r.
w sprawie minimalnych norm (Dz.U.
Nr 39, poz. 211).
Rolnik zobowiàzany jest wypełniç
wniosek o przyznanie płatnoÊci
zgodnie ze stanem faktycznym, we
wniosku, podajàc powierzchni´ grupy upraw, nale˝y uwzgl´dniç powierzchnie uprawy roÊlin w plonie
głównym. W przypadku, gdy jesie nià 2011 roku rolnik dokonał zasie -

wu gatunków zbó˝ ozimych, natomiast na skutek wymarzni´cia w roku 2012 zamierza zasiaç gatunki
zbó˝ jarych, w załàczniku VIII
do wniosku o przyznanie płatnoÊci
na rok 2012 (OÊwiadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych)
nale˝y zadeklarowaç t´ upraw´ jako
grup´ upraw: JPO oraz UPO.
Przypominamy, ˝e zgodnie z rozporzàdzeniem
Komisji
(WE)
nr 1122/2009, w przypadku, gdy
rolnik z własnej inicjatywy poinformuje kierownika biura powiatowego ARiMR, ˝e dane zawarte we
wniosku sà nieprawidłowe lub dane
wykazane we wniosku zdezaktualizowały si´ od czasu jego zło˝enia
(o ile nie został powiadomiony o zamiarze przeprowadzenia kontroli
na miejscu oraz nie został poinformowany o nieprawidłowoÊciach we
wniosku), nie stosuje si´ pomniejszenia płatnoÊci. Poinformowanie
kierownika biura powiatowego dokonywane jest na formularzu zmiany wniosku.
Nale˝y jednoczeÊnie zaznaczyç, ˝e
w przypadku wystàpienia nadzwyczajnych okolicznoÊci lub przypadków działania siły wy˝szej, rolnicy
powinni poinformowaç o tym fakcie
na piÊmie kierownika biura powiatowego ARiMR, w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub
upowa˝niona przez niego osoba
sà w stanie dokonaç takiej czynnoÊci oraz dostarczyç dowód
potwierdzajàcy wystàpienie
nadzwyczajnych okolicznoÊci – wykaz na str. 40.
Przypadki działania siły wy˝szej lub wystàpienia nadzwyczajnych
okolicznoÊci, okreÊlone
zostały w art. 31 rozporzàdzenia Rady (WE)
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nr 73/2009 i obejmujà w szczególnoÊci:
a) Êmierç rolnika;
b) długookresowà niezdolnoÊç rol nika do pracy;
c) powa˝nà kl´sk´ ˝ywiołowà
w znacznym stopniu dotykajàcà
grunty rolne gospodarstwa;
d) zniszczenie budynków inwentarskich gospodarstwa w drodze wy padku;
e) epidemi´ dotykajàcà cz´Êç lub
cały inwentarz rolnika.
Dowodami,
potwierdzajàcymi
działanie siły wy˝szej lub wystàpienie
nadzwyczajnych okolicznoÊci, mogà
byç, m. in.:
• protokół oszacowania szkód
w uprawach rolnych, spowodowanych przez susz´, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódê,
huragan, piorun, obsuni´cie si´ ziemi lub lawin´ w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rol nych i zwierzàt gospodarskich, sporzàdzony przez komisj´ powołanà
przez wojewod´ właÊciwego ze
wzgl´du na miejsce wystàpienia
szkód, o której mowa w przepisach
w sprawie realizacji niektórych zadaƒ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
• dokument, potwierdzajàcy wystàpienie szkody w uprawach rolnych,
z którego wynika powierzchnia
upraw, na których wystàpiła szkoda
spowodowana przez susz´, grad,
deszcz nawalny, ujemne skutki prze zimowania, przymrozki wiosenne,
powódê, huragan, piorun, obsuni´ cie si´ ziemi lub lawin´, w rozumie niu przepisów o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierzàt gospodar skich, sporzàdzony przez zakład
ubezpieczeƒ, z którym rolnik zawarł
umow´ ubezpieczenia upraw co naj mniej od jednego z tych ryzyk;
• pisemne oÊwiadczenia, potwierdzajàce wystàpienie szkody w upra wach rolnych, spowodowanej przez
susz´, grad, deszcz nawalny, ujemne
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skutki przezimowania, przymrozki
wiosenne, powódê, huragan, piorun,
obsuni´cie si´ ziemi lub lawin´,
w rozumieniu przepisów o ubezpie czeniach upraw rolnych i zwierzàt
gospodarskich, sporzàdzone przez
dwóch Êwiadków, którzy nie sà do mownikami rolnika, w rozumieniu
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników – w przypadku, gdy
komisja, powoływana przez woje wod´ właÊciwego ze wzgl´du
na miejsce wystàpienia szkód, o któ rej mowa w przepisach w sprawie
realizacji niektórych zadaƒ Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie została powołana oraz
uprawy nie zostały obj´te umowà
ubezpieczenia;
• pisemne oÊwiadczenie rolnika
o poło˝eniu gospodarstwa rolnego
na obszarze, na którym został wpro wadzony stan kl´ski ˝ywiołowej
na podstawie przepisów o stanie kl´ ski ˝ywiołowej.
Kierownik biura powiatowego
ARiMR jest właÊciwà instancjà
w sprawach uznania siły wy˝szej lub
wystàpienia nadzwyczajnych okolicznoÊci. Uznanie danego przypadku
za działanie siły wy˝szej lub wystàpienie nadzwyczajnych okolicznoÊci albo odmowa takiego uznania nast´puje w decyzji w sprawie przyznania
płatnoÊci. Je˝eli rolnik dostarczy
do dnia wydania decyzji dowody,
potwierdzajàce działanie siły wy˝szej
lub wystàpienie nadzwyczajnych
okolicznoÊci i zostanà one uznane
przez kierownika BP za stanowiàce
podstaw´ do uznania wystàpienia si ły wy˝szej lub nadzwyczajnych oko licznoÊci, rolnik zachowuje prawo
do uzyskania płatnoÊci w ramach
systemów wsparcia bezpoÊredniego.
Natomiast, zgodnie z rozporzà dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwo ju z 11 marca 2010 r. w sprawie mi nimalnych norm, w odniesieniu
do pszenicy, ˝yta, j´czmienia i owsa,
ten sam gatunek roÊliny mo˝e byç
uprawiany na tej samej powierzchni,

w ramach działki ewidencyjnej, nie
dłu˝ej ni˝ 3 lata. Nale˝y przy tym za znaczyç, ˝e uprawa tego samego
gatunku roÊliny (pszenica, ˝yto,
owies, j´czmieƒ) na tej samej powierzchni, w ramach działki ewidencyjnej, b´dzie mogła byç prowadzona tak˝e w czwartym i piàtym roku,
pod warunkiem wczeÊniejszego wykonania przez rolnika jednego z nast´pujàcych zabiegów: przyorania
słomy lub mi´dzyplonów lub nawo˝enia obornikiem w iloÊci co najmniej 10 ton na hektar, albo w upra wie uproszczonej: wymieszania słomy z glebà lub wymieszania mi´dzyplonów, lub sà prowadzone uprawy
mi´dzyplonów. Trzeba jednak pami´taç, aby w takim przypadku
do kierownika biura powiatowego
ARiMR zło˝yç oÊwiadczenie o wyko naniu okreÊlonego zabiegu w termi nie do dnia 9 czerwca roku:
• poprzedzajàcego rok, w którym
zamierza si´ wykonaç taki zabieg
wiosnà;
• w którym zamierza si´ wykonaç zabieg jesienià.
W kolejnym, piàtym roku uprawy,
tego samego gatunku, nale˝y spełniç identyczne warunki, jak w czwartym roku.
Natomiast, w przypadku ubiegania si´ o płatnoÊç rolnoÊrodowiskowà (PROW 2007-2013), we wniosku o przyznanie płatnoÊci nale˝y
wpisaç gatunek roÊliny uprawianej
w plonie głównym, np.: pszenica ozima, pszenica jara, lucerna. W przy padku wymarzni´cia uprawy roÊliny,
ka˝da zmiana gatunku uprawianej
roÊliny musi byç skonsultowana z doradcà rolnoÊrodowiskowym, który
naniesie stosowne zmiany w planie
działalnoÊci rolnoÊrodowiskowej.
Przedmiotowe zmiany muszà byç
zgodne z wymogami dla danego pakietu płatnoÊci rolnoÊrodowiskowej.
Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: archiwum ARiMR
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Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i kl´skowych udzielanych przez Banki
od 10 maja 2012 r. (wysokoÊç stopy redyskonta weksli - 5%)
Oprocentowanie p∏acone bankowi przez kredytobiorc´
w liniach kredytowych:
Lp.

nIP

nMR, nKZ,
nGR, nGP,
nNT,nBR/10,
nBR/13,
nBR/14,
nBR/15

nKL01,
nKL02
– ubezpieczeni

nKL01,
nKL02
– nieubezpieczeni

4,0000

2,0000

0,1000

4,0500

Banki wspó∏pracujàce z ARiMR

1

Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A.

2

Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A.

3

SGB – Bank S.A.

4

Bank BPH S.A.

5

ING Bank Âlàski S.A.

6

Bank Zachodni WBK S.A.

7

Bank PEKAO S.A.

oznaczenia symboli linii kredytowych:
nIP
nMR
nKZ
nGP

nGR
nNT
nBR/10
nBR/13
nBR/14
nBR/15
nKL/01
nKL/02

– kredyty na realizacj´ inwestycji w gospodarstwach rolnych, dzia∏ach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów
rolnych oraz na zakup akcji lub udzia∏ów
– kredyty na utworzenie lub urzàdzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukoƒczy∏y 40 roku ˝ycia
– kredyty na zakup u˝ytków rolnych
– kredyty na realizacj´ inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udzia∏ów przez
grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 roku o grupach producentów
rolnych i ich zwiàzkach oraz o zmianie innych ustaw
– kredyty na zakup u˝ytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powi´kszenie gospodarstwa rodzinnego
w rozumieniu ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kszta∏towaniu ustroju rolnego
– kredyty na realizacj´ inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniajàcych wysokà jakoÊç
produktu
– kredyty na realizacj´ inwestycji w ramach „Bran˝owego programu rozwoju wspólnego u˝ytkowania maszyn i urzàdzeƒ
rolniczych”
– kredyty na realizacj´ inwestycji w ramach „Bran˝owego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobi´
w Polsce”
– kredyty na realizacj´ inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemys∏u mi´snego,
ch∏odnictwa sk∏adowego i przetwórstwa jaj w Polsce”
– kredyty na realizacj´ inwestycji w ramach „Bran˝owego programu mleczarstwa”
– kredyty kl´skowe inwestycyjne
– kredyty kl´skowe obrotowe
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