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„Jest w moim kraju zwyczaj, ˝e w dzieƒ wigilijny
Przy wejÊciu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie
Ludzie gniazda wspólnego łamià chleb biblijny
Najtkliwsze przekazujàc uczucia w tym chlebie”
Cyprian Kamil Norwid

Z okazji nadchodzàcych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia składamy
najserdeczniejsze ˝yczenia spokoju, zdrowia oraz radoÊci z przyjÊcia na Êwiat
Bo˝ej Dzieciny i ze Êwiatła Gwiazdy Betlejemskiej, które otwiera drzwi
do dobra, prawdy i miłoÊci. W ten błogosławiony czas Bo˝ego Narodzenia,
niech symbolika tego Âwi´ta i chleba biblijnego napełni nasze serca siłà
i miłoÊcià, a Bo˝a Dziecina błogosławi w ˝yciu rodzinnym i zawodowym
dajàc dobrà nadziej´ na nadchodzàcà przyszłoÊç. Niech Opłatek
i staropolska Kol´da połàczà nasze myÊli, a nadchodzàcy Nowy Rok b´dzie
êródłem prawdziwej radoÊci i szcz´Êcia dla Ojczyzny i naszych rodzin.
Kierownictwo i pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zdaniem ministra

Stanisław Kalemba
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowni Paƒstwo!
Pod koniec listopada odbył si´ w Warszawie V Kongres
SpółdzielczoÊci. Obrady przypadły w szczególnym momencie i to z dwóch powodów. Po pierwsze mamy Mi´dzynarodowy Rok SpółdzielczoÊci, który proklamowała Organizacja Narodów Zjednoczonych, a po drugie – polska
spółdzielczoÊç wymaga zmian – mówiàc wprost – musi
wróciç do swych korzeni.
Mamy ponad 150. letnie tradycje i choç przyjmuje si´,
˝e kolebkà ruchu spółdzielczego była Anglia, gdzie
w 1843 roku powstała jedna z pierwszych spółdzielni, to
ja uwa˝am, ˝e takim prekursorem była Polska, a właÊciwie
Stanisław Staszic, który w 1816 roku zało˝ył w swoich dobrach Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie.
Niestety, w okresie PRL-u brakowało właÊciwej polityki
paƒstwa wobec ruchu spółdzielczego, ale – co z przykroÊcià stwierdzam – brakuje jej te˝ po przemianach
w ostatnich dwudziestu latach. Tymczasem to idea
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sprawdzona w Êwiecie i w Unii Europejskiej, szczególnie w starych jej paƒstwach, które mogà słu˝yç
za wzór do naÊladowania.
ÂwiadomoÊç w zakresie spółdzielczoÊci jest niska.
Aby ten problem rozwiàzaç potrzebne jest dobre prawo, którego jeszcze nie ma, chocia˝ w 1994 roku,
na wniosek klubu PSL, uchwaliliÊmy ustaw´, która
obroniła spółdzielczoÊç. Najwa˝niejszym zapisem tej
ustawy było to, ˝e majàtek spółdzielczy stanowi prywatnà własnoÊç jej członków. Był to kluczowy zapis,
dzi´ki któremu obroniliÊmy mleczarnie, do dzisiaj cieszàce si´ wielkà renomà. ObroniliÊmy banki spółdzielcze, ale nie poszliÊmy dalej. Było gotowe sprawozdanie, które miał poddaç pod głosowanie ówczesny
marszałek sejmu, w okresie, gdy byłem szefem podzespołu do spraw banków spółdzielczych. Były tam dobre zapisy, jak poczyniç dalsze ułatwienia, znieÊç podwójne opodatkowanie, wprowadziç pewne zwolnienia z podatków, by bran˝a spółdzielcza mogła si´ rozwinàç. Niestety pan marszałek nie poddał projektu
pod głosowanie, tłumaczàc, ˝e bud˝et mo˝e straciç
kilkaset milionów złotych.
Musimy zabiegaç o zmian´ nastawienia wi´kszoÊci
elit w Polsce i samych rolników do spółdzielczoÊci, bo
to mo˝e byç bardzo wa˝ny, trzeci segment naszej gospodarki, oprócz prywatnej i paƒstwowej. Szczególnie
poza du˝ymi miastami ta forma działalnoÊci daje miejsca pracy, rozwój gospodarczy, konsolidacj´ i eksport
naszej znakomitej ˝ywnoÊci, a tak˝e bezpieczeƒstwo
obrotu.
W ministerstwie ju˝ trwajà prace nad zmianà statutu. Uwa˝am, ˝e potrzebna jest wyodr´bniona komórka, która zajmowałaby si´ spółdzielczoÊcià.
Zamierzamy te˝ przygotowywaç rozwiàzania prawne dotyczàce spółdzielczoÊci wiejskiej, rolniczej, a tak˝e
wprowadziç do programów szkół rolniczych przedmiot
o spółdzielczoÊci. B´dziemy si´ starali wprowadziç taki
przedmiot we wszystkich szkołach, które kształcà rolników,
ale w pierwszym rz´dzie w tych czterdziestu pi´ciu, które
podlegajà resortowi rolnictwa. Tam mamy szans´ zrobiç to
szczególnie szybko. Poniewa˝ ten segment gospodarki nie
jest dzisiaj dobrze rozumiany, to – według mojej wiedzy – nie ma ani jednej wy˝szej uczelni, która zajmuje si´
kształceniem na kierunku spółdzielczoÊci. Je˝eli chcemy
ten sektor zbudowaç, to muszà istnieç nie tylko szkoły
Êrednie, które uczà spółdzielczoÊci i do tej idei zapalajà
młodych ludzi, ale te˝ i kierunki studiów. Zamierzam o to
zabiegaç.
Do idei spółdzielczoÊci nale˝y równie˝ przekonywaç samych rolników. Wiem, ˝e gdy trzeba zaanga˝owaç prac´,
jakieÊ Êrodki własne, spotyka si´ to z du˝à nieufnoÊcià, ale
innego kierunku nie widz´. Wspólnie z Krajowà Radà
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Spółdzielczà zamierzamy promowaç zakładanie spółdzielni rolników, grup producenckich, klastrów, czy nawet – je˝eli te formy nie budzà zaufania – spółek. Pasuje tutaj
pi´kny cytat z Witosa, który cz´sto powtarzam, i który wywołuje zainteresowanie: „Łatwiej zrobiç z sieczki powrósło,
ni˝ chłopów zach´ciç do wspólnego działania”. Czas to
zmieniç i pokazaç, ˝e mo˝na połàczyç rolników.
Warto pokazaç wszystkim, ˝e spółdzielczoÊç ma ogromne znaczenie w rozwoju ekonomicznym i społecznym
Êwiata oraz uÊwiadomiç jej rol´ w tworzeniu miejsc pracy,
a tym samym w eliminowaniu ubóstwa i łagodzeniu skutków kryzysu, zrównowa˝onym rozwoju, bezpieczeƒstwie
obrotu. Nie do przecenienia jest tak˝e rola w budowaniu
obywatelskiej samorzàdnoÊci i solidarnoÊci.
Pod koniec listopada odbyło si´ te˝ posiedzenie Rady
Ministrów Unii Europejskiej AGRIFISH, w czasie którego
miała miejsce, zaproponowana przez Prezydencj´ cypryjskà, podsumowujàca dyskusja na temat zmian WPR
po 2013 r.
Debata wykazała, ˝e nadal jest wiele kwestii do uzgodnienia, a kompromis jest odległy, zwłaszcza w zakresie dopłat bezpoÊrednich, Êrodków na modernizacj´ i infrastruktur´ wiejskà. PodkreÊlaliÊmy potrzeb´ prostych rozwiàzaƒ,
przejrzystych dla rolników zwłaszcza w zakresie tzw. zazielenienia Wspólnej Polityki Rolnej. Obecne propozycje nie
spełniajà tych oczekiwaƒ.
W zakresie wspólnej organizacji rynków rolnych rozmowy skupiały si´ na kwestii utrzymania kwot produkcyjnych.
W zakresie regulacji rynku cukru przewa˝yły głosy (14 krajów – w tym Polska, Niemcy, Francja) za utrzymaniem kwot
cukrowych do 2020 r., wbrew propozycji Komisji Europejskiej, mówiàcej o likwidacji tych kwot od wrzeÊnia 2015 r.
Po raz kolejny zgłosiłem potrzeb´ utrzymania kwot mlecznych. Jednak kwoty mleczne majà mniejsze poparcie
wÊród ministrów rolnictwa UE, którzy postulujà dalsze prace nad Êrodkami zabezpieczenia tego rynku przed sytuacjami kryzysowymi.
W zakresie rozwoju obszarów wiejskich wielu ministrów
apelowało o odpowiedni bud˝et na te działania. W dyskusji du˝o uwagi poÊwi´cono nowym zasadom wsparcia dla
obszarów o trudnych warunkach gospodarowania. Znaczna cz´Êç paƒstw proponuje oddalenie w czasie wprowadzania nowej delimitacji tych obszarów. Strona polska postulowała równie˝, aby w ramach
wymaganych limitów (25%) na programy rolnoÊrodowiskowe, mo˝na było
finansowaç szerszy katalog usług
Êrodowiskowo-klimatycznych np.
wsparcie dla obszarów Natura 2000, zalesienia itp.
Jak widaç rozmowy sà bardzo trudne. Nie ułatwia sprawy
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brak uzgodnionego bud˝etu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Szkoda, ˝e najsilniejsi we wspólnocie zapominajà o tym, ˝e w czasach, kiedy oni modernizowali
swoje rolnictwo, to z całego bud˝etu UE na WPR przeznaczano 90%. DziÊ jest to tylko 40%, a cały unijny bud˝et,
o który toczà si´ dziÊ spory, to zaledwie ok. 1% PKB całej
Unii. Przed nami jeszcze wiele dyskusji i sporów. Najwa˝niejsze jednak jest wypracowanie najlepszych rozwiàzaƒ.
Wcià˝ uwa˝am, ˝e jest to mo˝liwe, i o to cały czas si´ staram, aby polscy rolnicy mieli płatnoÊci bezpoÊrednie przynajmniej na poziomie Êredniej unijnej.

Szanowni Paƒstwo!
To ju˝ ostatni w tym roku numer Biuletynu Informacyjnego. Z perspektywy koƒca roku Êmiało mo˝na powiedzieç,
˝e choç w gospodarce Êwiatowej wcià˝ mamy do czynienia z kryzysem, to dla naszego rolnictwa jest to dobry rok.
Wyniki w mi´dzynarodowej wymianie handlowej produktami rolno-spo˝ywczymi sà rekordowe. To pokazuje, ˝e
w Polsce rolnictwo jest niezwykle wa˝nym działem gospodarki, jest wr´cz jej kołem zamachowym. Warto je wspieraç i rozwijaç.
Radosnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia i pomyÊlnego Nowego Roku 2013.
˚adne inne nie majà tej atmosfery i bardzo osobistego,
rodzinnego charakteru. Zachowajmy jak najdłu˝ej urok
tych chwil i pami´tajmy te˝ na co dzieƒ o naszym zwykłym
chlebie, i o tych, dzi´ki którym wcià˝ go mamy na swoich
stołach.
˚ycz´ Paƒstwu wielu łask Bo˝ych i wszelkiej pomyÊlnoÊci. Pierwsi przy narodzonym Jezusie byli pasterze, czyli
jedni z nas.
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Prosto z gabinetu

Grupa Wyszehradzka
o przyszłoÊci WPR
Na zaproszenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi, w zwiàzku
z trwajàcym przewodnictwem Polski w Grupie Wyszehradzkiej,
w połowie listopada do Warszawy przybyły delegacje ministerstw
rolnictwa Czech, Słowacji, Rumunii, Słowenii, W´gier i Bułgarii.
Rozmawiano na temat unijnego bud˝etu w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym na temat bud˝etu Wspólnej Polityki Rolnej, płatnoÊci bezpoÊrednich, Êrodków na rozwój obszarów wiejskich oraz zazielenienia.

S

potykamy si´ w bardzo wa˝nym momencie dyskusji nad
kształtem przyszłych ram finansowych unijnych polityk, w tym tak˝e
Wspólnej Polityki Rolnej – powiedział minister Stanisław Kalemba,
rozpoczynajàc dyskusj´, której głównym celem było wypracowanie
oÊwiadczenia w kwestii przyszłoÊci
unijnej polityki rolnej.
Ministrowie uzgodnili wspólne podejÊcie do wa˝nych kwestii finansowania, a mianowicie wyrównywania
dopłat bezpoÊrednich tak, by były
one sprawiedliwe i nie zakłócały warunków działania sektora rolnego na
jednolitym rynku unijnym. Zarówno
minister Stanisław Kalemba jak i szefowie zagranicznych delegacji podkreÊlali, ˝e mówienie jednym głosem
daje szans´ na to, aby stanowisko
i potrzeby regionu były dostrzegane
i słyszalne w całej Europie.
– Pragniemy, aby ÊciÊlejsza współpraca zaowocowała zwi´kszeniem
naszej skutecznoÊci w trakcie rozmów
i negocjacji w Europie. JesteÊmy
zgodni w kwestii wysokoÊci bud˝etu,
popieramy propozycj´ Komisji Europejskiej i b´dziemy dà˝yç do tego, by
bud˝et na lata 2014-2020 był zbie˝ny z tym, co zaproponowała Komisja
Europejska. Natomiast krytycznie
oceniamy zarówno projekt cypryjskiej
4

Prezydencji jak i przewodniczàcego
Rady Europejskiej Hermana Van
Rompuya – powiedział polski minister. Stanisław Kalemba dodał, ˝e

opowiedzieli si´ za uproszczeniem
polityki rolnej, w tym kontynuacjà
SAPS oraz redukcjà wymogów dla
rolników, zaproponowanych przez
Komisj´ Europejskà w ramach zasady zazielenienia WPR.
Zdaniem uczestników dyskusji,
fundusz rozwoju obszarów wiejskich
powinien odzwierciedlaç dystans
rozwojowy danego paƒstwa członkowskiego oraz zapewniç paƒstwom
odpowiednià elastycznoÊç w programowaniu polityki rozwoju obszarów
wiejskich.

Minister Stanisław Kalemba (drugi od lewej) podczas konferencji prasowej zorganizowanej po zakoƒczeniu obrad

podpisanie wspólnego oÊwiadczenia
paƒstw Grupy Wyszehradzkiej oraz
Rumunii, Bułgarii i Słowenii, daje
szans´ na to, aby na najbli˝szym posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa
i Rybołówstwa zaprezentowaç na forum całej UE wspólne oczekiwania.
Minister Kalemba zaapelował
o poparcie polskiego stanowiska
dotyczàcego poziomu płatnoÊci
w wysokoÊci Êredniej unijnej z roku 2013. Ministrowe jednoznacznie

W programie wizyty znalazły si´
spotkania towarzyszàce, które zawsze sà dodatkowà okazjà do przedyskutowania najbardziej istotnych
kwestii, a gospodarzom dajà mo˝liwoÊç prezentacji kraju. Tym razem
delegacje zaproszono do odwiedzenia Zamku Królewskiego.
Biuro Prasowe
[ 22 623 18 38
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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Salon Smaku w Turynie
Ju˝ po raz trzeci Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie było
organizatorem polskiego stoiska podczas Mi´dzynarodowych Targów Slow Food – Salone del Gusto, które odbyły si´ w dniach
25-29 paêdziernika 2012 r. w Turynie. To najwi´ksze targi ˝ywnoÊci wysokiej jakoÊci, podczas których prezentowane sà mi´dzy innymi produkty oraz potrawy z produktów zarejestrowanych przez
Komisj´ Europejskà jako Chronione Nazwy Pochodzenia (ChNP),
Chronione Oznaczenia Geograficzne (ChOG) lub Gwarantowane
Tradycyjne SpecjalnoÊci (GTS), a tak˝e aplikujàce do ww. systemów.

W

dziewiàtej edycji udział
wzi´ło ponad 1000 wystawców z całego Êwiata,
a liczba odwiedzajàcych wyniosła
ponad 220 000 (wi´cej o 10% ni˝
w poprzedniej edycji). Podczas
Targów odbyło si´ szereg konferencji, warsztatów i seminariów
dotyczàcych produktów regionalnych i tradycyjnych, w których
uczestniczyło ok. 16 000 osób.
Zorganizowany został tak˝e Mi´dzynarodowy Kongres Slow Food,
w którym wzi´ło udział 650 delegatów z 95 krajów.
W polskim stoisku prezentowane
były produkty regionalne i tradycyjne, ze szczególnym uwzgl´dnieniem produktów uczestniczàcych
w unijnym systemie jakoÊci ChNP,
ChOG i GTS oraz w systemie rolnictwa ekologicznego. Odbywały
si´ tak˝e degustacje produktów
i ró˝ne animacje m.in. pokaz pucenia oscypka, tłoczenie soków
z owoców. Najwi´kszym zainteresowaniem cieszyły si´ pokazy kulinarne przygotowywane przez polskich
szefów kuchni. Odwiedzajàcy polskie stoisko mogli spróbowaç mi´dzy innymi: borowików duszonych
w Êmietanie z oscypkiem, rydzów
z kiełbasà lisieckà na klarowanym
maÊle oraz piero˝ków z jabłkiem
łàckim w syropie z ˝urawiny. Polskie
BIULETYN INFORMACYJNY 12/2012

bà odwiedzajàcych i zainteresowanych goÊci.
Na Targach swoje stoisko miał
równie˝ Urzàd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, na którym prezentowane były produkty
charakterystyczne dla tego regionu.
W stoisku organizacji „Slow Food Polska” promowano mi´dzy innymi sery owcze i krowie oraz miody pitne.
Departament Promocji i Komunikacji

stoisko z uwagi na jednolity wizerunek i specyficzny charakter przyciàgało uwag´ i cieszyło si´ du˝à licz-

[ 22 623 12 04
Zdj´cia: archiwum MRiRW

Tegoroczny Salon Smaku goÊcił ponad 220 tys. zwiedzajàcych

Pokazy kulinarne przygotowywane przez polskich szefów kuchni cieszyły si´ ogromnym zainteresowaniem

5

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Prosto z gabinetu

12_2012 srodki v5_Layout 1 14.12.2012 14:20 Strona 6

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Prosto z gabinetu

SIAL PARY˚ 2012

M

i´dzynarodowe Targi ˚ywnoÊci SIAL to jedne z najwi´kszych i najbardziej
presti˝owych targów rolno-spo˝ywczych na Êwiecie, przyciàgajàce tysiàce wystawców i zwiedzajàcych.
Tegoroczna edycja odbyła si´
w dniach 21-25 paêdziernika
2012 r. w Pary˝u.
Wydarzenie skierowane było do
producentów, dystrybutorów i konsumentów artykułów spo˝ywczych zarówno z Francji, jak i z zagranicy. Organizowane w dwuletnich cyklach
targi SIAL PARIS sà najwa˝niejszym
wydarzeniem tego typu w bran˝y rolno-spo˝ywczej we Francji.
Produkty polskich firm cieszyły si´
bardzo du˝ym zainteresowaniem
wÊród zwiedzajàcych nie tylko z Europy, ale równie˝ z Azji, Afryki czy
obu Ameryk. W stoisku Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbywały
si´ degustacje polskich produktów
najwy˝szej jakoÊci, które otrzymały
znak Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç. Było
ono równie˝ miejscem spotkaƒ biznesowych polskich producentów
˝ywnoÊci z mi´dzynarodowymi kontrahentami. Ze stoiskiem MRiRW sàsiadowały stoiska Agencji Rynku Rolnego oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Agencja Rynku Rolnego realizowała program promocji bran˝y polskich specjalnoÊci ˝ywnoÊciowych,
natomiast w stoisku Polskiej Agencji
Informacji i Inwestycji Zagranicznych, zaprezentowano firmy z bran˝y rolno-spo˝ywczej z pi´ciu województw Polski Wschodniej w ramach
Projektu Promocji Gospodarczej
Polski Wschodniej.
Doskonałe walory naszej ˝ywnoÊci
mógł oceniç francuski Minister delegowany ds. rolno-spo˝ywczych Guillaume Garot, który odwiedził pol6

skie stoiska w towarzystwie Ambasadora RP we Francji Tomasza Orłowskiego, gdzie spróbował daƒ przygotowanych z najlepszych polskich
produktów. Uznanie Ministra zyskała
pieczona pol´dwica wołowa oraz
polskie miody pitne. Pokazy gotowania na ˝ywo i pieczenia chleba przyciàgały rzesze odwiedzajàcych, którzy mogli spróbowaç polskich specjałów.
W trakcie targów Polska Agencja
Rozwoju Przedsi´biorczoÊci (PARP)
zorganizowała giełd´ kooperacyjnà
dla firm z bran˝y spo˝ywczej. Giełda
przeznaczona była dla producen-

tów, importerów i dystrybutorów
oraz jednostek naukowych działajàcych w szeroko poj´tej bran˝y. Było
to doskonałe miejsce do dyskusji
na temat wspaniałych polskich smaków, wymiany doÊwiadczeƒ oraz nawiàzania nowych kontaktów biznesowych.
Targi SIAL Pary˝ 2012 były doskonałà okazjà do popularyzacji polskich artykułów spo˝ywczych nie tylko we Francji, a tak˝e na całym
Êwiecie, z uwagi na mi´dzynarodowy wymiar targów Sial.
Nast´pna edycja targów odb´dzie
si´ w dniach 19-23 paêdziernika 2014 r. w Pary˝u.
Departament Promocji i Komunikacji
[ 22 623 12 04
Zdj´cia: archiwum MRiRW

Polska ˝ywnoÊç zyskała uznanie francuskiego Ministra ds. rolno-spo˝ywczych Guillaume Garot (drugi od prawej), którego po ekspozycji oprowadzał Ambasador RP we Francji Tomasz Orłowski (pierwszy od prawej)

Targi SIAL sà doskonałà okazjà do promocji polskich artykułów rolno-spo˝ywczych we Francji
BIULETYN INFORMACYJNY 12/2012
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Ustawa o nasiennictwie

S

ejm RP uchwalił, 9 listopada
br., przedło˝onà przez Prezydenta RP ustaw´ o nasiennictwie. Ustawa wdra˝a przepisy dyrektyw: 2008/90/WE regulujàcej kwestie zwiàzane z obrotem materiałem
szkółkarskim roÊlin sadowniczych,
2009/145/WE regulujàcej kwestie
zwiàzane z populacjami miejscowymi oraz tradycyjnymi odmianami
warzyw i 2010/60/UE regulujàcej
wprowadzanie do obrotu mieszanek roÊlin pastewnych dla ochrony
Êrodowiska. Terminy wdro˝enia tych
dyrektyw ju˝ upłyn´ły, co oznacza,
˝e jednoczeÊnie z wdro˝eniem prawa wspólnotowego nie ma zagro˝enia nało˝enia kar wynikajàcych
z ich nieterminowej implementacji.
Nowa ustawa zapewnia hodowcom
odmian roÊlin, przedsi´biorcom nasiennym oraz u˝ytkownikom materiału siewnego takie same prawa
i obowiàzki jak podmiotom nasiennych w innych paƒstwach Unii Europejskiej. Tym samym mo˝na oczekiwaç zwi´kszenia konkurencyjnoÊci
polskich firm nasiennych na jednolitym rynku. Natomiast odbiorcy materiału siewnego b´dà mieli dost´p
do wyprodukowanego w Polsce, wg
nowych zasad, materiału szkółkarskiego roÊlin sadowniczych, tradycyjnych odmian warzyw oraz mieszanek roÊlin pastewnych dla ochrony Êrodowiska.
W kwestii GMO ustawa wykonuje wyrok Europejskiego Trybunału
SprawiedliwoÊci z 16 lipca 2009 r.
(sprawa C-165/08), tym samym
znosi zakazy rejestracji odmian
i obrotu materiałem siewnym odmian GMO, jako przepisów uznanych wyrokiem ETS za niezgodne
z prawem UE.
Zniesienie zakazów nie oznacza
zmiany podejÊcia do zagadnieƒ
BIULETYN INFORMACYJNY 12/2012

Ustawa umo˝liwi kontrolowanie upraw, na których mógłby byç zastosowany genetycznie zmodyfikowany materiał
siewny

Na podstawie przegłosowanej przez Sejm 9 listopada br. ustawy o nasiennictwie, zostanà wydane rozporzàdzenia
wprowadzajàce zakaz stosowania materiału siewnego odmian modyfikowanej genetycznie kukurydzy i ziemniaków

GMO. Po wejÊciu ustawy w ˝ycie,
na podstawie art. 104 ust. 9 zostanà wydane przez Rad´ Ministrów
dwa rozporzàdzenia wprowadzajàce zakaz stosowania materiału
siewnego kukurydzy MON 810
i ziemniaka Amflora.
Nowa ustawa rozszerza kompetencje Paƒstwowej Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa w zakresie
sprawowania nadzoru nad stoso-

waniem materiału siewnego. Oznacza to poddanie kontroli upraw,
które mogà pochodziç z zastosowania materiału siewnego genetycznie
zmodyfikowanego i w konsekwencji
nało˝enie sankcji pieni´˝nych oraz
nakaz zniszczenia uprawy.
Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ 22 623 21 51
Zdj´cia: fotolia
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GMO
– obalamy mity
Przegłosowana przez Sejm RP ustawa nasienna wcale nie otwiera drzwi genetycznie modyfikowanym organizmom. Obalamy
mity, które narosły wokół ustawy o nasiennictwie. Oto odpowiedzi na najcz´Êciej zadawane pytania.
1 Jakie jest stanowisko polskiego rzàdu ws. GMO?
Polska ma byç krajem wolnym
od GMO. Ju˝ w 2008 r. zostało to
zapisane w ramowym stanowisku
rzàdu RP w sprawie GMO.

1 Czy w Polsce w przyszłoÊci
b´dzie mo˝na uprawiaç GMO?
Nie. Ustawa o nasiennictwie
stworzy właÊnie mo˝liwoÊç, aby zakazaç stosowania materiału siewnego odmian GMO w Polsce. Zakaz taki b´dzie w praktyce ozna-

1 Co dokładnie zmienia w kwestii GMO ustawa o nasiennictwie
przegłosowana przez Sejm 9 listopada 2012 r.?
Kluczowe jest to, ˝e na podstawie
tej ustawy zostanà wydane dwa rozporzàdzenia Rady Ministrów, wprowadzajàce zakaz stosowania materiału siewnego odmian modyfikowanej genetycznie kukurydzy
i ziemniaków. Ustawa umo˝liwi te˝
kontrolowanie upraw, na których
mógłby byç zastosowany genetycznie zmodyfikowany materiał siewny,
co w konsekwencji pozwoli na stosowanie kar łàcznie z nakazem
zniszczenia takich upraw.
1 Jakie odmiany zostanà zakazane w rozporzàdzeniu Rady
Ministrów? Czy zostanà zakazane wszystkie uprawy GMO
w Polsce?
Rozporzàdzenia b´dà dotyczyç
zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
i ziemniaka Amflora. Zakazy dotyczà wyłàcznie odmian kukurydzy
MON 810 i ziemniaka Amflora,
gdy˝ tylko one dopuszczone sà
do uprawy w UE.
8

Przegłosowana ustawa o nasiennictwie stwarza
mo˝liwoÊç zakazania stosowania materiału siewnego
kukurydzy MON 810

czaç zakaz wysiewu odmian kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora, co w praktyce przeło˝y si´
na zakaz uprawy.
1 A dlaczego ustawa nie mogła
od razu i wprost zakazaç obrotu
nasionami genetycznie modyfikowanych roÊlin i ich uprawy tylko potrzebne sà odr´bne rozporzàdzenia?
Poniewa˝ byłoby to niezgodne
z prawem unijnym.
Zgodnie z wyrokiem Trybunału
SprawiedliwoÊci UE nie mo˝na
wprowadzaç generalnego zakazu
obrotu materiałem siewnym, gdy˝
narusza to zasad´ swobodnego
obrotu towarów na obszarze UE.
Mo˝liwe jest jednak wprowadzenie
zakazu stosowania materiału siewnego konkretnej roÊliny GM lub
poszczególnych jej odmian.
1 Czy sà w Europie kraje, które
całkowicie zakazały upraw
GMO?
Sà w Europie kraje, które zakazały w ró˝nych formach stosowania
niektórych odmian roÊlin GMO.
Rozwiàzaniem, o które zabiega
m.in. Polska jest przyznanie paƒstwom członkowskim prawa do
ograniczania lub zakazywania
upraw GMO na ich terytoriach.
Polska w czasie prezydencji podj´ła
inicjatyw´ przełamania impasu
w unijnych rozmowach na temat
GMO – jednak podziały w stanowiskach krajów członkowskich sà nadal
bardzo mocne i trudno przewidzieç,
kiedy i w jaki sposób, mo˝e si´ zakoƒczyç unijna debata na ten temat.
Zgodnie z przepisami UE (Dyrektywa 2002/53/WE z dnia
BIULETYN INFORMACYJNY 12/2012
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13 czerwca 2002 r. w sprawie
wspólnego katalogu odmian gatunków roÊlin rolniczych) w ˝adnym
kraju członkowskim nie mo˝na wprowadziç takiego generalnego zakazu. Kraje mogà jednak sto-

ganizmów zmodyfikowanych genetycznie. Dla wprowadzenia w Polsce zakazów w oparciu o art. 23
Dyrektywy konieczna byłaby jednak
zmiana ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

organizmów genetycznie zmodyfikowanych. W Polsce obowiàzuje
ponadto ustawa o GMO, która zawiera przepis odnoszàcy si´
do znakowania produktu GMO.
Kontrol´ ˝ywnoÊci pod kàtem za-

Kontrola ˝ywnoÊci trafiajàcej do ràk polskiego konsumenta pod kàtem zawartoÊci GMO prowadzona jest przez Paƒstwowà Inspekcj´ Sanitarnà

sowaç wyłàczenia dla okreÊlonych
odmian ze wzgl´du na ich nieprzydatnoÊç do uprawy w danym paƒstwie lub gdy stanowià one zagro˝enie dla zdrowia ludzi, zwierzàt,
roÊlin oraz dla Êrodowiska. Dlatego chcemy jak najszybciej wprowadziç dwa rozporzàdzenia dotyczàce kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora. Podobnie zrobiły ju˝
wczeÊniej takie kraje jak np. Francja, Austria, W´gry, Niemcy. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e te kraje
wprowadziły zakazy w oparciu
o innà podstaw´ prawnà, a mianowicie o art. 23 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do Êrodowiska orBIULETYN INFORMACYJNY 12/2012

1 Czy w innych krajach zakazy
dotyczà konkretnych gatunków
roÊlin?
W wielu paƒstwach obowiàzujà
takie zasady, jakie my właÊnie
wprowadzamy, tzn. zakaz obejmuje
konkretne odmiany roÊlin. Wszystkie zakazy dotyczà wyłàcznie odmian kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora, gdy˝ tylko te produkty sà dopuszczone do uprawy
w krajach UE.
1 Czy rzàd przygotowuje prawo, które b´dzie nakazywało
specjalne znakowanie produktów GMO?
W UE istnieje obowiàzek znakowania produktów GMO. Przepisy te
precyzuje rozporzàdzenie UE, które
dotyczy identyfikacji i oznakowania

wartoÊci GMO prowadzi Paƒstwowa Inspekcja Sanitarna. Dokonuje
ona tzw. monitoringu ˝ywnoÊci.
Tak˝e Inspekcja Handlowa mo˝e
sprawdzaç etykiety umieszczane
na produktach ˝ywnoÊciowych
pod kàtem zawartoÊci na nich informacji dotyczàcych GMO.
1 Czy GMO zagra˝a zdrowiu
człowieka?
Jest to stosunkowo nowa dziedzina, powinniÊmy wi´c zachowaç
przezornoÊç, jeÊli chodzi o zapewnienie bezpieczeƒstwa ludzi, zwierzàt i Êrodowiska.
Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ 22 623 21 51
Zdj´cia: fotolia
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Stawki płatnoÊci
bezpoÊrednich w 2012 roku
Zwi´kszenie udziału bud˝etu unijnego znajduje odzwierciedlenie
w wysokoÊci wsparcia bezpoÊredniego i uzupełniajàcego w przeliczeniu na jednostk´. W praktyce
oznacza to, i˝ wzrostowi stawki Jednolitej PłatnoÊci Obszarowej towarzyszy stopniowe zmniejszanie stawek płatnoÊci uzupełniajàcych.
Dodatkowym czynnikiem wpływajàcym na wysokoÊç wszystkich
onadto, korzystajàc z mo˝li- nia krajowego w roku 2012 mo˝e płatnoÊci bezpoÊrednich jest kurs
woÊci przewidzianej prawem wynieÊç 10% pełnego poziomu wymiany PLN/EUR. Ze wzgl´du
na fakt, i˝ przedmiotowe wsparcie
wspólnotowym, Polska stosu- płatnoÊci.
W zwiàzku ze zmianà przepisów w znacznej cz´Êci pochodzi z buje uzupełniajàce krajowe płatnoÊci
bezpoÊrednie (z ang. Complemen- unijnych, w roku 2013 mo˝liwe b´- d˝etu Unii Europejskiej, jego wysotary National Direct Payments – dzie stosowanie przejÊciowego koÊç pierwotnie ustalana jest w euCNDP). WysokoÊç tego uzupełnie- wsparcia krajowego. Wsparcie to ro. Przeliczenie stawki płatnoÊci
na walut´ krajowà odbywa
nia krajowego jest uzale˝si´ na podstawie kursów
niona od sytuacji bud˝e§ W zwiàzku ze zmianà przepisów unijnych,
wymiany
ogłaszanych
towej kraju i mo˝e wyw
ro
ku
2013
mo˝
li
we
b´
dzie
sto
so
wa
nie
przej
w Dzienniku Urz´dowym
nieÊç do 30% pełnego
Unii Europejskiej, natopoziomu okreÊlonego dla Êciowego wsparcia krajowego.
miast terminem operacyjPolski (100%). Dzi´ki temu, ˝e płatnoÊci uzupełniajàce sto- b´dzie mogło byç przyznawane nym dla kursu wymiany jest ostatni
sowane sà w Polsce na maksymal- w sektorach, w których stosowano kurs ustalony przez Europejski
nym dopuszczonym poziomie, ju˝ krajowe płatnoÊci uzupełniajàce Bank Centralny przed dniem
od 2010 r. łàczna kwota płatnoÊci w 2012 r., na takich samych wa- 1 paêdziernika roku, dla którego
unijnych i krajowych osiàga po- runkach, na jakich przyznawano pomoc została przyznana. W przyziom 100%. JednoczeÊnie, z uwagi krajowe płatnoÊci uzupełniajàce padku kampanii 2012 r. był to
na stopniowe zwi´kszanie udziału na rok 2012. Maksymalna wyso- dzieƒ 28 wrzeÊnia, a kurs okreÊlobud˝etu unijnego (90% w 2012 r.) koÊç tego wsparcia mo˝e wynieÊç ny na ten dzieƒ przez EBC wymaksymalna wysokoÊç uzupełnie- nawet ok. 480 mln euro.
niósł 4,1038 zł za 1 euro.

Zgodnie z Traktatem Akcesyjnym płatnoÊci stosowane w Polsce
w ramach wsparcia bezpoÊredniego podlegajà, podobnie jak
i w innych nowych paƒstwach członkowskich, stopniowemu dochodzeniu do pełnego poziomu (zasada phasing-in). W zwiàzku
z tym ich poziom wzrasta corocznie (do momentu osiàgni´cia
wartoÊci 100%, tj. w przypadku Polski do roku 2013) i poczàwszy
od 2004 r. kształtował si´ w sposób nast´pujàcy: 25%, 30%,
35%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, a w 2012 r. wynosi 90% pełnego poziomu płatnoÊci okreÊlonego dla Polski

P
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WysokoÊç kursu wymiany w kolejnych latach została przedstawiona na wykresie, z którego wynika,
˝e najwy˝szy kurs wymiany przyj´ty
do wyliczeƒ obowiàzywał w roku 2004 i wynosił 4,7352 zł za
1 euro. Kurs z wrzeÊnia br., choç
ni˝szy od kursu ubiegłorocznego
o 6,84%, jest jednak wy˝szy
od Êredniego kursu z okresu 20042011 (4,0517 zł/euro).

wowa – do powierzchni innych roÊlin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roÊlin: 211,80 zł/ha;
1 płatnoÊç do powierzchni roÊlin
przeznaczonych na pasz´, uprawianych na trwałych u˝ytkach zielonych (płatnoÊç zwierz´ca): 306,99
zł/ha;
1 płatnoÊç uzupełniajàca do powierzchni uprawy chmielu, do któ-

WysokoÊç stawek poszczególnych płatnoÊci okreÊlana jest corocznie w stosownym rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w porozumieniu z Ministrem
Finansów. Równie˝ w roku bie˝àcym uzgodnienia takie zostały
przeprowadzone.
W ich wyniku ustalono, ˝e wysokoÊci stawek płatnoÊci bezpoÊrednich1 w kampanii roku 2012 b´dà
nast´pujàce:
1 Jednolita PłatnoÊç Obszarowa: 732,06 zł/ha;
1 uzupełniajàca płatnoÊç podsta-

rej przyznano płatnoÊç uzupełniajàcà do powierzchni uprawy chmielu
za 2006 r. (płatnoÊç niezwiàzana z produkcjà): 1276,38 zł/ha;
1 płatnoÊç niezwiàzana w sektorze skrobi: 463,39 zł/ton´;
1 płatnoÊç niezwiàzana w sektorze tytoniu: 5,62 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Wirginia
oraz 3,93 zł/kg tytoniu jasnego
odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz
tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z mo˝liwoÊcià dosuszenia
i w´dzenia;

BIULETYN INFORMACYJNY 12/2012

1 oddzielna płatnoÊç z tytułu owoców i warzyw (płatnoÊç do pomidorów): 162,09 zł/ton´;
1 oddzielna płatnoÊç z tytułu owoców mi´kkich: 2670,66 zł/ha;
1 płatnoÊç cukrowa: 52,44 zł/ton´;
1 płatnoÊç do krów: 584,79
zł/szt.;
1 płatnoÊç do owiec: 123,11
zł/szt.;
1 specjalna płatnoÊç obszarowa
do powierzchni uprawy roÊlin
stràczkowych i motylkowatych drobnonasiennych: 672,56 zł/ha.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e w zwiàzku
ze zwi´kszeniem puli Êrodków finansowych na realizacj´ poszczególnych instrumentów w ramach
wsparcia specjalnego, w porównaniu do roku poprzedniego znacznie wzrosły stawki: płatnoÊci
do krów (o 42,3%), płatnoÊci
do owiec (o 19,5%) oraz specjalnej płatnoÊci obszarowej do powierzchni uprawy roÊlin stràczkowych i motylkowatych drobnonasiennych (o 206,4%).
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 623 12 34
Zdj´cie: fotolia

1

Przedstawione w niniejszym artykule stawki płatnoÊci bezpoÊrednich na 2012 odpowiadajà wartoÊciom podanym w przygotowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektach stosownych rozporzàdzeƒ. Do ustalenia wysokoÊci nale˝nych rolnikowi płatnoÊci pod uwag´ brane sà
stawki z opublikowanych rozporzàdzeƒ.
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Dobrostan zwierzàt
Wymogi wzajemnej zgodnoÊci w 2013 roku

O

d 1 stycznia 2013 roku b´dzie obowiàzywaç kolejny
obszar wymogów wzajemnej zgodnoÊci tzw. Obszar C, który
obejmuje wymogi w zakresie dobrostanu zwierzàt.
Wszyscy rolnicy, którzy ubiegali si´
o płatnoÊci bezpoÊrednie w 2012
roku, otrzymajà obszernà broszur´,
zawierajàcà szczegółowe informacje
dotyczàce wymogów w zakresie dobrostanu zwierzàt. Publikacja ta zawiera równie˝ opis wszystkich ju˝
obowiàzujàcych wymogów z zakresu
wzajemnej zgodnoÊci, tj. Obszaru
A – dotyczàcego ochrony Êrodowiska naturalnego, identyfikacji i rejestracji zwierzàt oraz Obszaru B – dotyczàcego bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci,
które stopniowo były wdra˝ane
od 2009 r.
Wymogi wynikajàce z zasady wzajemnej zgodnoÊci nie sà nowymi
wymogami, poniewa˝ rolnik jest
ju˝ zobowiàzany do ich przestrzegania na podstawie prawodawstwa
krajowego.
Wymogi wzajemnej zgodnoÊci
w zakresie dobrostanu zwierzàt dotyczà posiadaczy zwierzàt gospodarskich1, takich jak: koniowate – koƒ
i osioł, bydło – bydło domowe i bawoły, jeleniowate – jeleƒ szlachetny,
jeleƒ sika i daniel utrzymywane
w warunkach fermowych w celu pozyskania mi´sa lub skór, je˝eli pochodzà z chowu lub hodowli zamkni´tej, o których mowa w przepisach prawa łowieckiego, albo chowu lub hodowli fermowej Êwiƒ,
owiec, kóz, drobiu: kura, kaczka,
kaczka pi˝mowa, g´Ê, g´Ê garbonosa, indyk, przepiórka japoƒska, perlica oraz utrzymywany w warunkach
fermowych struÊ, zwierzàt futerko12

wych – lisa pospolitego, lisa polarnego, norki amerykaƒskiej, tchórza,
jenota, nutrii, szynszyli i królika,
utrzymywanych w celu produkcji surowca dla przemysłu futrzarskiego,
mi´snego i włókienniczego.
Dobrostan zwierzàt to zespół warunków okreÊlajàcych potrzeby biologiczne i behawioralne zwierzàt, co
umo˝liwia objawianie pełni ich mo˝liwoÊci genetycznych. W dobrostanie wa˝ne jest te˝ kryterium etyczne,
gdzie zwierz´ z przedmiotu produkcji
staje si´ podmiotem zdolnym do odczuwania cierpienia. Na dobrostan
zwierzàt składajà si´ nast´pujàce
elementy: właÊciwe obchodzenie si´
ze zwierz´tami, warunki utrzymania,
obsada na jednostce powierzchni
oraz stopieƒ przystosowania si´
zwierzàt do warunków, w których
przebywajà.

Charakterystyka wymogów
z Obszaru C
Wymogi zawarte w Obszarze C wynikajà z dyrektyw wspólnotowych
w zakresie:

1 SMR 18 – dobrostan zwierzàt
hodowlanych (tzn. zwierzàt gospodarskich).
Wymogi dotyczà rolników utrzymujàcych zwierz´ta gospodarskie.
Przedmiotowe wymogi zobowiàzujà
rolników do: posiadania odpowiednich kwalifikacji mi´dzy innymi w zakresie ˝ywienia zwierzàt; stosowania
właÊciwych technologii chowu; kontrolowania zwierzàt; sprawowania
opieki nad zwierz´tami chorymi
i izolowania ich; zapewnienia odpowiedniego oÊwietlenia, wentylacji
i mikroklimatu w budynkach i pomieszczeniach, w których przebywajà zwierz´ta; zapewnienia odpowiedniej paszy, wody, urzàdzeƒ
do karmienia i pojenia zwierzàt oraz
swobody ruchu, a tak˝e właÊciwie
wykonywanych zabiegów piel´gnacyjnych na zwierz´tach.
1 SMR 16 – dobrostan cielàt.
Wymogi szczegółowe zobowiàzujà
rolnika do: przestrzegania sposobu
chowu/utrzymania cielàt w zale˝noÊci od wieku; zachowania standardów w odniesieniu do pomieszczeƒ,

Obszar C wymogów wzajemnej zgodnoÊci, który zacznie obowiàzywaç od 1 stycznia 2013 r., obejmuje zasady
w zakresie dobrostanu zwierzàt
BIULETYN INFORMACYJNY 12/2012
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w których przebywajà zwierz´ta oraz
sprz´tu i mikroklimatu; do kontrolowania minimum dwa razy dziennie
pomieszczeƒ z ciel´tami; kontrolowania cielàt w systemie otwartym co
najmniej raz dziennie; do opieki
nad chorymi ciel´tami; dostosowania diety oraz technologii chowu
do wagi cielàt.

chorób oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w odniesieniu do zagadnieƒ ochrony
Êrodowiska naturalnego oraz norm
Dobrej Kultury Rolnej zgodnej
z ochronà Êrodowiska, a tak˝e
w odniesieniu do kontroli produktów pochodzenia roÊlinnego, w cz´Êci dotyczàcej zdrowia publicznego

Wymogi wzajemnej zgodnoÊci w zakresie dobrostanu zwierzàt dotyczà równie˝ hodowli fermowej kur

1 SMR 17 – dobrostan Êwiƒ.
Szczegółowe wymogi skonstruowane w oparciu o krajowe przepisy zobowiàzujà rolników do: przestrzegania standardów dotyczàcych pomieszczeƒ tj. oÊwietlenia, hałasu,
mikroklimatu, st´˝enia gazów, podłogi; zapewnienia komfortu karmienia i pojenia; przeprowadzania zabiegów majàcych na celu zmniejszenie agresji Êwiƒ dopiero, gdy zawiodà Êrodki poprawiajàce warunki ich
utrzymania.

Instytucje kontrolujàce wymogi
Obecnie w zakresie wymogów wzajemnej zgodnoÊci z obszaru A i B
kontrole przeprowadzajà dwie instytucje kontrolne: Inspekcja Weterynaryjna w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierzàt, zdrowia publicznego, zdrowia zwierzàt i zgłaszania
BIULETYN INFORMACYJNY 12/2012

obszaru B. Natomiast w zakresie
wymogów z obszaru C kontrole b´dzie przeprowadzaç Inspekcja Weterynaryjna.

Sankcje w przypadku nieprzestrzegania wymogów wzajemnej
zgodnoÊci
Zasady odnoÊnie systemu sankcji
wynikajà z rozporzàdzenia Komisji
Europejskiej 1122/2009 z dnia 30
listopada 2009 r.2 Przedmiotowe
rozporzàdzenie Komisji przewiduje,
i˝ wysokoÊç zmniejszenia musi wynikaç z oceny niezgodnoÊci wg nast´pujàcych kryteriów: zasi´g, dotkliwoÊç, trwałoÊç oraz powtarzalnoÊç,
a tak˝e uwzgl´dniaç, czy niezgodnoÊç wynikała z zaniedbania (nieumyÊlna), czy te˝ jest efektem działania celowego. Zgodnie z przepisami
powy˝szego rozporzàdzenia, w przy-

padku, gdy stwierdzona niezgodnoÊç wynika z zaniedbania ze strony
rolnika, obni˝ka b´dzie z zasady stanowiç 3% całkowitej kwoty płatnoÊci. W przypadku stwierdzenia powtarzajàcej si´ niezgodnoÊci (w kolejnych latach) naliczony procent
sankcji zostanie pomno˝ony razy 3,
jednak maksymalna wysokoÊç sankcji nie mo˝e przekroczyç 15% całkowitej kwoty dopłat. W przypadku,
gdy rolnik celowo dopuÊcił si´
stwierdzonej niezgodnoÊci, obni˝ka
zastosowana wobec całkowitej kwoty, b´dzie z zasady wynosiç 20%.
Jednak˝e agencja płatnicza mo˝e,
na podstawie oceny przedło˝onej
przez właÊciwy organ kontroli w protokole z czynnoÊci kontrolnych, wydaç decyzj´ o obni˝eniu procentu
do wysokoÊci nie mniejszej ni˝ 15%
lub, tam gdzie ma to zastosowanie,
zwi´kszyç ten procent nawet
do 100% całkowitej kwoty.
Powy˝sze zasady znalazły odzwierciedlenie w Rozporzàdzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
1 kwietnia 2010 r., w sprawie liczby
punktów, jakà przypisuje si´ stwierdzonej niezgodnoÊci oraz procentowej wielkoÊci zmniejszenia płatnoÊci
bezpoÊredniej, płatnoÊci cukrowej,
płatnoÊci do pomidorów lub wsparcia specjalnego.
W rozporzàdzeniu okreÊlono wielkoÊç zmniejszenia płatnoÊci bezpoÊrednich, wsparcia specjalnego,
płatnoÊci cukrowej lub płatnoÊci
do pomidorów, w zale˝noÊci od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnoÊciom wynikajàcym
z zaniedbania lub umyÊlnego działania rolnika.
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 623 12 34
Zdj´cia: fotolia

1

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich
(Dz. U. 2007; Nr 133; poz. 921 z póên. zm.).
2
Dz. U. Nr 67, poz. 434 z póên. zm.
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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rolnictwo

Wspólnoty gruntowe
Szansa na uregulowanie stanu prawnego nieruchomoÊci wspólnot

R

ada Ministrów na posiedzeniu o zagospodarowaniu wspólnot alnie obowiàzujàcych przepisów
w dniu 6 listopada 2012 r. gruntowych (Dz.U. Nr 28, poz. 169, ustalenia takie dotyczà stanu fakprzyj´ła opracowany przez z póên. zm.) do współczesnych re- tycznego i prawnego istniejàcego
na dzieƒ 5 lipca 1963 r., co obecMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi aliów społeczno-gospodarczych.
Problem zwiàzany z regulacjà sta- nie, z uwagi na to, i˝ od dnia wejprojekt zało˝eƒ ustawy o zmianie
ustawy o zagospodarowaniu wspól- nu prawnego nieruchomoÊci wspól- Êcia w ˝ycie ustawy upłyn´ło ju˝
not gruntowych. Zało˝enia b´dà not gruntowych jest bardzo donio- prawie 50 lat, nie jest praktycznie
stanowiły podstaw´ do opracowa- sły, poniewa˝ aktualnie w Polsce jest mo˝liwe. Ponadto, udziałowcy tylnia przez Rzàdowe Centrum Legi- około 107 tys. ha gruntów, które ko 1080 wspólnot utworzyli spółki
slacji we współpracy z Ministrem wpisane zostały do ewidencji grun- sprawujàce zarzàd nad tymi wspólRolnictwa i Rozwoju Wsi projektu tów i budynków, jako 5100 wspól- notami. Taka sytuacja stwarza poustawy o zmianie ustawy o zagospo- not gruntowych. Jednak pra- wa˝ne trudnoÊci w zagospodarowawie 3500 z nich nie ma uregulowa- niu nieruchomoÊci zaliczonych
darowaniu wspólnot gruntowych.
do wspólnot gruntowych.
Wspólnoty gruntowe staW przygotowanych przez
nowià relikt stosunków wła- § Aktualnie w Polsce jest około 107 tys. ha
snoÊciowych
powstałych gruntów, które wpisane zostały do ewidencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zało˝eniach do ustawy
w XIX wieku na terenach bygruntów i budynków, jako 5100 wspólnot
o zmianie ustawy o zagospołego zaboru rosyjskiego i audarowaniu wspólnot gruntostriackiego w wyniku likwida- gruntowych.
wych proponuje si´ wprowacji paƒszczyzny. Przygotowane przez Ministra Rolnictwa i Roz- nego stanu prawnego, tzn. nie usta- dzenie mo˝liwoÊci przekształcenia
woju Wsi zało˝enia ustawy okreÊla- lono w drodze decyzji administra- wspólnot gruntowych, stanowiàjà zasady uregulowania stanu cyjnych: wykazu uprawnionych cych szczególnego rodzaju współprawnego nieruchomoÊci wykaza- do udziału we wspólnocie grunto- własnoÊç, bàdê te˝ przedmiot
nych w ewidencji gruntów, jako wej, wielkoÊci przysługujàcych im współu˝ytkowania, we współwławspólnoty gruntowe. JednoczeÊnie udziałów oraz wykazu nieruchomo- snoÊç w rozumieniu art. 195 Kozało˝enia dostosowujà przepisy Êci wchodzàcych w skład danej deksu cywilnego. Przekształcenie
ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. wspólnoty gruntowej. W myÊl aktu- wspólnoty gruntowej we współwła14
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snoÊç umo˝liwiłoby zało˝enie ksiàg
wieczystych dla tych nieruchomoÊci. Ponadto proponuje si´ wprowadzenie zmian w zakresie sposobu
ustalania
uprawnionych
do udziału we wspólnocie gruntowej poprzez zakreÊlenie ostatecznego terminu na wykazanie udziału
we wspólnocie przez osoby, które
dotychczas go nie uzyskały w wyniku długoletniego nierealizowania
swojego prawa tzn. na podstawie
przepisów dotychczasowych.
W przypadku braku ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we
wspólnocie gruntowej oraz wykazu
obszarów gospodarstw przez nich
posiadanych i wielkoÊci przysługujàcych im udziałów, na podstawie
dotychczasowych przepisów, uprawnionymi do udziału we wspólnocie
gruntowej b´dà osoby fizyczne lub
prawne posiadajàce gospodarstwa
rolne, je˝eli zło˝à wniosek stosownej treÊci i ustalone zostanie, ˝e nieprzerwanie przez okres ostatnich 5
lat przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy zmieniajàcej, faktycznie korzystały z tej wspólnoty. Je˝eli wspólnotà gruntowà sà lasy, grunty leÊne
albo nieu˝ytki przeznaczone do zalesienia, uprawnionymi do udziału
w takiej wspólnocie b´dà osoby fizyczne lub prawne zamieszkujàce
lub majàce siedzib´ na terenie
miejscowoÊci, w której znajdujà si´
grunty stanowiàce wspólnot´, lub
osoby zamieszkujàce na terenie innej miejscowoÊci, a prowadzàce
gospodarstwo rolne, chyba ˝e przez
okres ostatnich 5 lat przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy zmieniajàcej
osoby te faktycznie ze wspólnoty nie
korzystały.
W przypadku, gdy post´powanie,
o którym mowa wy˝ej, nie doprowadzi do ustalenia uprawnionych
do udziału we wspólnocie gruntowej, proponuje si´ wprowadzenie
nowej regulacji, zgodnie z którà
własnoÊç nieruchomoÊci okreÊlonych w ewidencji gruntów jako
BIULETYN INFORMACYJNY 12/2012

„wspólnota gruntowa”, b´dzie mogła nabyç gmina, właÊciwa ze
wzgl´du na poło˝enie danej wspólnoty gruntowej, na podstawie zło˝onego wniosku, a w przypadku
braku takiego wniosku własnoÊç
takich nieruchomoÊci nabywałby
Skarb Paƒstwa. Ma to na celu ostateczne rozwiàzanie kwestii stanu
prawnego nieruchomoÊci zaliczonych do wspólnot gruntowych.
Przygotowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zało˝enia
do projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot

statutu spółki nast´puj´ z dniem,
kiedy decyzja taka stała si´ ostateczna. Zaproponowano równie˝,
aby członek spółki mógł zaskar˝yç
uchwał´ spółki do sàdu z powodu
jej niezgodnoÊci z przepisami prawa lub ze statutem, je˝eli narusza
ona zasady właÊciwego zagospodarowania gruntów wchodzàcych
w skład wspólnoty gruntowej lub
w inny sposób narusza jego interesy, jako członka spółki. Dla zapewnienia pewnoÊci i stabilnoÊci działalnoÊci spółki przewiduje si´, ˝e
powództwo w takiej sprawie b´dzie

Prawie 3500 z ponad 5 tys. istniejàcych wspólnot gruntowych nie ma uregulowanego stanu prawnego

gruntowych zakładajà równie˝
zmiany w przepisach regulujàcych
ustrój spółek powołanych do sprawowania zarzàdu nad wspólnotà
gruntowà, które w tym zakresie były niedostateczne. W zwiàzku z tym,
zaproponowano nast´pujàce zmiany przez wskazanie, i˝ statut powinien okreÊlaç tak˝e przypadki wymagajàce zwołania zebrania członków spółki oraz warunki zaciàgania
zobowiàzaƒ i udzielania pełnomocnictw do reprezentowania spółki.
Z kolei statut spółki, jak te˝ jego
zmiany, zatwierdza wójt (burmistrz,
prezydent miasta) w drodze decyzji
administracyjnej, a zatwierdzenie

mogło byç wytoczone przeciwko
spółce w terminie 30 dni od dnia
otrzymania informacji o uchwale,
nie póêniej jednak ni˝ w terminie
szeÊciu miesi´cy od dnia podj´cia
uchwały.
Przygotowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zało˝enia
ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stanowià szans´ na ostateczne uregulowanie stosunków własnoÊciowych wspólnot gruntowych.
Departament Gospodarki Ziemià
[ 22 623 18 41
Zdj´cie: archiwum MRiRW, fotolia
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Ceny gruntów
nadal rosnà

Paƒstwa pozostaje prawie 1,85 mln
ha, w tym prawie 1,38 mln ha znajduje si´ w dzier˝awie, niewiele ponad 303 tys. ha czeka na rozdysponowanie, a nieco ponad 96 tys. ha
znajduje si´ w innych formach nietrwałego rozdysponowania.

Â

16

Pomorskie
22 873

Warmiƒsko-mazurskie
14 867

Zachodniopomorskie
17 185

Podlaskie
13 546

Kujawsko-pomorskie
22 592
Mazowieckie
22 364

Wielkopolskie
27 863

Lubuskie
13 320

Łódzkie
19 174
Lubelskie
13 580

DolnoÊlàskie
32 657
Opolskie
23 862

Âwi´tokrzyskie
13 228

Âlàskie
23 583

Podkarpackie
16 528

Małopolskie
15 246
Ârednia cena
za 1 ha: 20 557 zł

25000

Ârednie ceny gruntów rolnych w ANR w latach 1992 – III kw. 2012 w zł/ha
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rednia cena gruntów rolnych
w III kwartale 2012 r. sprzedawanych przez ANR wyniosła 20 557 zł za 1 ha i była wy˝sza
o 2055 zł ni˝ w II kw. br. (wzrost
o 11%) i o 3166 zł ni˝ w I kw. br.
(wzrost o 18%). Natomiast porównujàc III kwartał 2012 r. do III kwartału 2011 r. cena jest wy˝sza
o 3443 zł, czyli o 20%.
Tak istotny wzrost przeci´tnej ceny
ma zwiàzek m.in. z realizowanà
w III kwartale sprzeda˝à przetargowà bardzo dobrych jakoÊciowo
gruntów rolnych na terenie woj.
dolnoÊlàskiego.
Cena gruntów za III kwartał br.
została okreÊlona na podstawie
prawie 3,2 tys. umów sprzeda˝y zawartych w tym okresie i sprzedanych ponad 24,7 tys. ha. Najwy˝sze ceny uzyskano w województwach: dolnoÊlàskim (32,7 tys.
zł/ha), wielkopolskim (27,9 tys.
zł/ha) i opolskim (23,9 tys. zł/ha),
a najni˝sze tradycyjnie ju˝ w województwach: Êwi´tokrzyskim (13,2
tys. zł/ha), lubuskim (13,3 tys.
zł/ha) i lubelskim (13,6 tys. zł/ha).
Najwy˝sze ceny uzyskiwano
w grupie obszarowej 300 ha i wi´cej – 22,7 tys. zł/ha. Natomiast najni˝sze odnotowano w grupie obszarowej 1-10 ha – 16,1 tys. zł/ha.
W III kwartale 2012 r. Agencja
NieruchomoÊci Rolnych sprzedała
ponad 24,7 tys. ha gruntów rolnych, a łàcznie w pierwszych trzech
kwartałach br. sprzedała ich ju˝
prawie 87 tys. ha.
Te wyniki sprzeda˝y sà efektem
polityki prowadzonej przez Agencj´, która nastawiona jest na trwałe
zagospodarowanie nieruchomoÊci
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ZWRSP poprzez sprzeda˝ gruntów
rolnych rolnikom indywidualnym
z korzyÊcià dla gospodarstw rodzinnych. Obecnie Agencja oferuje
najlepsze w historii warunki sprzeda˝y gruntów rolnych, co umo˝liwiła jej wprowadzona pod koniec
ubiegłego roku nowelizacja ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa.
Według stanu na 30 wrzeÊnia br.
w Zasobie WłasnoÊci Rolnej Skarbu

2004

2005

2006

2007

2008

II kw
2012

III kw
2012

Najwi´ksza iloÊç gruntów w paƒstwowym Zasobie znajduje si´
na terenie północnych i zachodnich
województw, przede wszystkim
na Pomorzu Zachodnim (359,4 tys.
ha), w Wielkopolsce (260,7 tys.
ha), na Dolnym Âlàsku (247,5 tys.
ha) i na Warmii i Mazurach (220,5
tys. ha).
Biuro Rzecznika Prasowego ANR
[ 22 452 54 05
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Rok z nowà ustawà
3 grudnia minàł rok od wejÊcia w ˝ycie nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa. Jej
podstawowym zadaniem było przyspieszenie procesu prywatyzacji paƒstwowych gruntów z korzyÊcià dla gospodarstw rodzinnych. Umo˝liwiç to miały wyłàczenia 30% powierzchni u˝ytków
rolnych z du˝ych obszarowo, dzier˝awionych nieruchomoÊci.
Obecnie proces ten jest w decydujàcej fazie realizacji.
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grudnia 2011 roku weszła
w ˝ycie istotna nowelizacja
ustawy z dnia 19.10.1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa, przewidujàca m.in. wyłàczenie z okreÊlonych przepisami umów dzier˝aw 30% powierzchni u˝ytków rolnych i przeznaczenie ich do sprzeda˝y, głównie na rzecz rolników indywidualnych powi´kszajàcych gospodarstwa rodzinne (ustawa z dnia 16
wrzeÊnia 2011 r. o zmianie ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa oraz
o zmianie niektórych innych
ustaw – Dz.U. Nr 233, poz. 1382).
Jednym z podstawowych zadaƒ
nało˝onych na Agencj´ zmienionymi przepisami było przedstawienie,
w terminie do 3 czerwca 2012 roku,
dzier˝awcom okreÊlonym w przepisach (tj. podmiotom dzier˝awiàcym
łàcznie powy˝ej 428,5714 ha u˝ytków rolnych gruntów Zasobu
WRSP), w formie pisemnego zawiadomienia, propozycji dokonania
zmian umowy dzier˝awy w zakresie
wyłàczenia z dzier˝awy 30% powierzchni u˝ytków rolnych b´dàcych
przedmiotem dzier˝awy. Wraz z tym
zawiadomieniem Agencja przesyłała projekty stosownych aneksów do
umów dzier˝aw. Zostały w nich
okreÊlone m.in. grunty podlegajàce
wyłàczeniu oraz termin wyłàczenia
ich z umowy dzier˝awy. Ostatecznie
zawiadomienia te Agencja skierowała do 1085 dzier˝awców, a wyłàBIULETYN INFORMACYJNY 12/2012

czenia dotyczyły gruntów o łàcznej
powierzchni ponad 135 tys. ha.
Zgodnie z postanowieniami art. 4
ust. 3 ww. ustawy, ka˝dy dzier˝awca
na podj´cie decyzji o przyj´ciu bàdê
odrzuceniu propozycji Agencji miał
3 miesiàce (liczàc od dnia otrzyma-

czenia o przyj´ciu zaproponowanych przez Agencj´ zmian umowy
dzier˝awy. Według stanu na koniec
wrzeÊnia br. zostało podpisanych 675 aneksów do umów dzier˝aw na wyłàczenie 77,5 tys. ha u˝ytków rolnych.
W stosunku do kolejnych 409
umów na łàcznà powierzchni´ 57,3
tys. ha u˝ytków rolnych dzier˝awcy
odrzucili zaproponowane przez
Agencj´ warunki wyłàczenia gruntów. Do ostatecznego rozstrzygni´cia pozostała jeszcze jedna sprawa,
gdzie mi´dzy Agencjà a dzier˝awcà
toczy si´ spór natury prawnej
na łàcznà powierzchni´ 1025 ha.
Grunty, na których wyłàczenie wyrazili zgod´ dzier˝awcy, b´dà systematycznie przejmowane przez Agen-

Grunty, na których wyłàczenie wyrazili zgod´ dzier˝awcy, b´dà systematycznie przejmowane przez Agencj´

nia zawiadomienia). Nast´pnie
działania Agencji w tym zakresie
koncentrowały si´ na zawieraniu
stosownych aneksów do umów
dzier˝aw, gdy˝ zgodnie z ww. przepisami zmiany umów majà nast´powaç niezwłocznie, nie póêniej jednak ni˝ w terminie miesiàca od dnia
zło˝enia przez dzier˝awc´ oÊwiad-

cj´ i jako grunty wolne podlegaç b´dà trwałemu rozdysponowaniu.
W pierwszej kolejnoÊci kierowane
b´dà do sprzeda˝y, głównie na przetargi ograniczone dla rolników powi´kszajàcych gospodarstwa rodzinne. Cz´Êç tych gruntów zostanie
przej´ta jeszcze w tym roku, kolejna po zbiorach w przyszłym roku,
17

AGENCJA NIERUCHOMOÂCI ROLNYCH

12_2012 srodki v5_Layout 1 14.12.2012 14:21 Strona 17

AGENCJA NIERUCHOMOÂCI ROLNYCH

12_2012 srodki v5_Layout 1 14.12.2012 14:21 Strona 18

a jeszcze inne w ciàgu nast´pnych
kilku lat – ze wzgl´du na uczestnictwo dzier˝awców w programach pomocowych, tj. programach finansowanych lub współfinansowanych
z udziałem Êrodków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich lub Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Ustawodawca odroczył
przej´cie gruntów od dzier˝awców
realizujàcych ww. programy do czasu
ich zakoƒczenia, aby mogli oni wywiàzaç si´ z umów zawartych z Agencjà Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
Zgodnie z nowymi zasadami
sprzeda˝y, obowiàzujàcymi od marca br., grunty rolne, jak wspomniano wy˝ej, w pierwszej kolejnoÊci b´dà oferowane rolnikom na przetargach ograniczonych. JeÊli rolnicy
nie b´dà nimi zainteresowani,
Agencja wystawi je do sprzeda˝y
na przetargach nieograniczonych.
Ponadto Agencja b´dzie si´ starała,

aby sprzedawane działki były w zasi´gu portfeli rolników. Dlatego oferuje grunty do nabycia na zasadach
preferencyjnych oraz dostosowuje
ich wielkoÊç minimum do Êrednich
wojewódzkich.
Warto pami´taç, ˝e mo˝liwoÊç
stosowania preferencyjnego oprocentowania regulujà przepisy Rady
Unii Europejskiej z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania
przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy na zakup nieruchomoÊci rolnych w okresie od dnia
1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz.Urz. UE L 4
z 08.01.2010, str. 89), przepisy rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty
nale˝noÊci z tytułu sprzeda˝y nieruchomoÊci z Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa oraz wysokoÊci
oprocentowania rozło˝onej na raty
nale˝noÊci (Dz.U. z dnia 23 lute-

Informacja o realizacji ustawy w zakresie wyłàczeƒ „30%” z umów dzier˝awy
– stan na koniec wrzeÊnia 2012 r.

Lp.

Województwo

Podpisane aneksy do umów
dzier˝awy dot. wyłàczeƒ
„30%”
liczba umów
(szt.)

powierzchnia
(ha)

Umowy dzier˝awy, co do
których zostały odrzucone*
zaproponowane warunki
liczba umów
(szt.)

powierzchnia
(ha)

1. DolnoÊlàskie

88

9 188

117

10 965

2. Kujawsko-pomorskie

35

7 909

19

2 465

3. Lubelskie

3

920

0

0

4. Lubuskie

61

5 949

11

1 916

5. Łódzkie

4

530

2

304

10

229

0

0

6. Małopolskie
7. Mazowieckie
8. Opolskie
9. Podkarpackie

4

507

0

0

48

6 021

17

6 189

9

407

0

0

10. Podlaskie

6

270

0

0

11. Pomorskie

81

8 224

25

3 083

4

206

7

1 203

12. Âlàskie
13. Âwi´tokrzyskie

0

0

0

0

14. Warmiƒsko-mazurskie

65

9 234

25

4 089

15. Wielkopolskie

71

11 203

70

14 204

186

16 656

116

12 909

675

77 453

409

57 326

16. Zachodniopomorskie
RAZEM
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go 2012 r., Nr 208) oraz przepisy
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego.
Co do zasady, zgodnie z § 4 ust 1
ww. rozporzàdzenia, rozło˝ona
na raty nale˝noÊç z tytułu sprzeda˝y
nieruchomoÊci z Zasobu WłasnoÊci
Rolnej Skarbu Paƒstwa, podlega
oprocentowaniu do dnia jej zapłaty,
w wysokoÊci stopy dyskontowej, stanowiàcej stop´ bazowà ogłaszanà
w komunikacie Komisji Europejskiej
powi´kszonà o 1 punkt procentowy.
Od 1 stycznia 2012 roku oprocentowanie to wynosi 5,91% w stosunku rocznym.
Od powołanej zasady istnieje wyjàtek. Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporzàdzenia do dnia 31 grudnia 2013 r. rozło˝ona na raty nale˝noÊç z tytułu sprzeda˝y nieruchomoÊci z Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa, które sà nieruchomoÊciami rolnymi w rozumieniu Kodeksu cywilnego, oraz nieruchomoÊci
przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele zwiàzane z prowadzeniem
gospodarki rolnej i leÊnej wraz z cz´Êciami składowymi lub przynale˝noÊciami, podlega oprocentowaniu
do dnia jej zapłaty, w wysokoÊci 2%
w stosunku rocznym, je˝eli sprzeda˝
nast´puje na utworzenie lub powi´kszenie gospodarstwa rodzinnego,
o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego, oraz
je˝eli sà spełnione przesłanki przyznania nadzwyczajnej pomocy, o których mowa w ww. decyzji Rady, tj.
prowadzenia gospodarstwa przez
rolnika indywidualnego, którego
łàczna powierzchnia u˝ytków rolnych
nie przekracza 300 ha, niezale˝nie
od tytułu ich posiadania (prawo własnoÊci, u˝ytkowanie wieczyste, dzier˝awa, posiadanie samoistne).
Warto odnotowaç, ˝e zgodnie ze
skierowanym do oddziałów terenowych ANR stanowiskiem Agencji, 2% oprocentowanie mo˝na stoBIULETYN INFORMACYJNY 12/2012

sowaç tak˝e do dzier˝awcy, który
wstàpił w stosunek dzier˝awy
na podstawie cesji i umowy przej´cia długu, w przypadku nabywania
przez niego nieruchomoÊci dzier˝awionej w trybie pierwszeƒstwa
i po spełnieniu pozostałych przesłanek wynikajàcych z powołanej Decyzji Rady Unii Europejskiej, czyli
o ile dokonuje on nabycia na utworzenie lub powi´kszenie gospodarstwa rodzinnego i jest rolnikiem indywidualnym, a umowa dzier˝awy
została zawarta w wyniku przetargu.
Podstawowym zało˝eniem wprowadzonych zmian ustawy, było zintensyfikowanie działaƒ majàcych
na celu popraw´ struktury obszarowej gospodarstw rolnych. Dlatego
te˝ m.in. wprowadzone zostały nowe zasady sprzeda˝y nieruchomoÊci
rolnych Zasobu WRSP, gdzie główny
nacisk poło˝ony został na organizowanie przetargów ograniczonych
oraz na prowadzenie restrukturyzacji gruntów rolnych przy udziale terenowo właÊciwych izb rolniczych.
Zgodnie z wprowadzonymi w dniu
5 marca 2012 r. przez Prezesa ANR
nowymi zasadami sprzeda˝y nieruchomoÊci rolnych Zasobu WRSP,
wolne (tj. nieobcià˝one umowà
dzier˝awy) nieruchomoÊci rolne niezabudowane o powierzchni wi´kszej
ni˝ 1 ha oraz nieruchomoÊci rolne
zabudowane o powierzchni u˝ytków
rolnych od 1 ha do 300 ha przeznacza si´ w pierwszej kolejnoÊci
na powi´kszenie gospodarstw rodzinnych. Dla tego rodzaju nierucho mo Êci grun to wych pierw szy
przetarg na sprzeda˝ b´dzie przetargiem ograniczonym dla rolników indywidualnych, w rozumieniu
przepisów o kształtowaniu ustroju
rolnego, zamierzajàcych powi´kszyç gospodarstwo rodzinne, je˝eli
majà oni miejsce zamieszkania
w gminie, w której poło˝ona jest
nieruchomoÊç wystawiona do przetargu lub w gminie graniczàcej z tà
gminà.
BIULETYN INFORMACYJNY 12/2012

W przypadku, gdy pierwszy przetarg nie zostanie rozstrzygni´ty,
drugi przetarg b´dzie równie˝ przetar giem ogra ni czo nym w sy tu acjach, gdy wpłynà pisemne wnio-

Nowe zasady sprzeda˝y nieruchomoÊci Zasobu WRSP wprowadzone
zostały m.in. w zwiàzku z aktualnà
politykà paƒstwa, wprowadzonà
przez Ministerstwo Rolnictwa i Roz-

Zgodnie z nowymi zasadami sprzeda˝y nieruchomoÊci rolnych Zasobu WRSP, nieobcià˝one umowà dzier˝awy nieruchomoÊci rolne niezabudowane o powierzchni wi´kszej ni˝ 1 ha oraz nieruchomoÊci rolne zabudowane o powierzchni u˝ytków rolnych od 1 ha do 300 ha przeznacza si´ przede wszystkim na powi´kszenie gospodarstw rodzinnych

ski, co najmniej dwóch osób nale˝àcych do jednej z kategorii podmiotów wymienionych w art. 29
ust. 3b pkt. 2-7 ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa (tj. m.in. pracowników zlikwidowanych ppgr zamierzajàcych utworzyç gospodarstwo
rodzinne).
W takich przypadkach przetarg
ten (tj. drugi przetarg) b´dzie przetargiem ograniczonym dla rolników
indywidualnych powi´kszajàcych
gospodarstwo rodzinne oraz dla tej
kategorii podmiotów, gdzie zgłoszone zostało udokumentowane zainteresowanie. Je˝eli natomiast drugi
przetarg ograniczony tak˝e oka˝e
si´ nieskuteczny, kolejne przetargi
organizuje si´ ju˝ jako przetargi nieograniczone.

woju Wsi, polegajàcà na przyjmowaniu rozwiàzaƒ skutkujàcych zintensyfikowaniem działaƒ zmierzajàcych do poprawy struktury obszarowej gospodarstw. Obowiàzujàcy zapis art. 29 ust. 3b ww. ustawy,
umo˝liwia Agencji organizowanie
przetargów ograniczonych przeznaczonych dla podmiotów okreÊlonych w ppkt. 1 ww. przepisu, tj. rolników indywidualnych zamierzajàcych powi´kszyç gospodarstwo rodzinne, a dopiero w kolejnych przetargach ograniczonych równie˝ dla
podmiotów z pozostałych kategorii
(tj. okreÊlonych w ppkt. 2-7 ww.
przepisu) lub przetargów nieograniczonych.
Biuro Rzecznika Prasowego ANR
22 452 54 05
Zdj´cia: archiwum MRiRW
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Krajowy
Program Restrukturyzacji
Agencja Rynku Rolnego we wrzeÊniu 2012 r. dokonała ostatniej
wypłaty pomocy dla beneficjentów działaƒ Krajowego Programu
Restrukturyzacji w wysokoÊci około 15,9 mln zł, tj. około 3,8 mln
euro.
Beneficjentom działania:
1 Modernizacja gospodarstw rolnych wypłacono około 0,2 mln zł,
tj. około 0,05 mln euro,
1 Zwi´kszanie wartoÊci dodanej
podstawowej produkcji rolnej i leÊnej wypłacono około 15,7 mln zł,
tj. około 3,8 mln euro.
System restrukturyzacji przemysłu
cukrowniczego przewidywał pomoc
restrukturyzacyjnà dla tych produ-

pomocy przysługiwała tak˝e plantatorom buraków cukrowych oraz podmiotom Êwiadczàcym usługi na rzecz
plantatorów za pomocà wyspecjalizowanych maszyn rolniczych.
W ramach limitu Êrodków finansowych przyznanych Polsce przez
Komisj´ Europejskà na realizacj´
działaƒ obj´tych Krajowym Programem Restrukturyzacji, tj. około 34,4 mln euro, ARR wypłaciła

Zakup nowych maszyn i urzàdzeƒ do produkcji rolnej w ramach działania Modernizacja
gospodarstw rolnych
Na działanie Modernizacja gospodarstw rolnych przeznaczone było 23,7 mln euro.
Łàcznie od uruchomienia działania
na zakup nowych maszyn lub urzàdzeƒ do produkcji rolnej, ARR wypłaciła 2885 wnioskodawcom około
89,5 mln zł, tj. około 22,1 mln euro,
co stanowi około 93% ogólnej kwoty
skierowanej na działanie.
Najwi´cej Êrodków finansowych
trafiło do producentów rolnych, którzy zrealizowali inwestycje w województwie: mazowieckim (21,2 mln
zł), wielkopolskim (19,0 mln zł) oraz
kujawsko-pomorskim (11,8 mln zł).
Producenci rolni obj´ci wsparciem
dokonywali najcz´Êciej zakupu,
m.in. ciàgników rolniczych, agregatów uprawowych, opryskiwaczy polowych, siewników, ładowaczy czołowych, przyczep oraz silosów.

Inwestycje obejmujàce przetwórstwo produktów rolnych
na cele energetyczne w ramach
działania Zwi´kszanie wartoÊci
dodanej podstawowej produkcji
rolnej i leÊnej

Na zakup nowych maszyn lub urzàdzeƒ do produkcji rolnej 2885 wnioskodawców otrzymało prawie 90 mln zł

centów cukru, którzy zdecydujà si´
zaprzestaç lub ograniczyç produkcj´
cukru w ramach posiadanych kwot
produkcyjnych. Ponadto, w celu zrekompensowania strat poniesionych
w wyniku restrukturyzacji, cz´Êç z tej
20

łàcznie (od marca 2010 r. do wrzeÊnia 2012 r.) 2904 beneficjentom
około 127,5 mln zł, tj. około 31,3
mln euro, co stanowi około 91%
ogólnej kwoty skierowanej na realizacj´ Programu.

Na działanie Zwi´kszanie wartoÊci
dodanej podstawowej produkcji
rolnej i leÊnej przeznaczone było 10,7 mln euro.
Łàcznie od uruchomienia działania na inwestycje obejmujàce przetwórstwo produktów rolnych na cele energetyczne, ARR wypłaciła 19
wnioskodawcom około 38,0 mln
zł, tj. około 9,2 mln euro, co stanoBIULETYN INFORMACYJNY 12/2012

wi około 86% ogólnej kwoty skierowanej na działanie.
Najwi´cej Êrodków finansowych
trafiło do przedsi´biorców, którzy
zrealizowali inwestycje w województwach: lubelskim (14,9 mln
zł), wielkopolskim (7,9 mln zł) oraz

dolnoÊlàskim (7,1 mln zł). Przedsi´biorcy, którzy otrzymali pomoc zrealizowali inwestycje obejmujàce
m.in. zakup linii do produkcji pelletu i brykietu, maszyn lub urzàdzeƒ
do przygotowywania, przetwarzania i magazynowania produktów

Program PEAD
Europejski program pomocy ˝ywnoÊciowej

W

XXI wieku pomimo wzrostu gospodarczego i rozwoju
poszczególnych
paƒstw, pogł´biajà si´ ró˝nice pomi´dzy dochodami osób najbogatszych i najbiedniejszych.
W ostatnich latach kryzys gospodarczy spowodował nasilenie ubóstwa i wykluczenia społecznego
w krajach Unii Europejskiej, co budzi obawy o społeczne konsekwencje dla jednostek i ogółu społeczeƒstwa. Z danych Eurostat wynika, ˝e w niektórych krajach UE takich jak: Bułgaria, Rumunia, Litwa,
Łotwa, Grecja, Hiszpania i Włochy
ponad 20% mieszkaƒców jest zagro˝onych ubóstwem.
Poza podniesieniem uprzednio
istniejàcego poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego kryzys gospodarczy obni˝ył tak˝e zdolnoÊç
wielu paƒstw członkowskich do
utrzymania wydatków socjalnych
i inwestycji na wystarczajàcym poziomie, aby wspieraç osoby wykluczone społecznie.
W obliczu rosnàcych ró˝nic pomi´dzy dochodami ludzi bogatych
i ludzi biednych, szczególne znaczenie majà programy wspierajàce
osoby najubo˝sze, finansowane ze
Êrodków Unii Europejskiej. W ramach strategii Europa 2020 Unia
Europejska wyznaczyła sobie cel
zmniejszenia do 2020 r. liczby osób
BIULETYN INFORMACYJNY 12/2012

ubogich lub wykluczonych społecznie lub zagro˝onych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym o przynajmniej 20 milionów.
Jednym z programów wspierajàcych osoby najbardziej potrzebujàce w UE jest program Dostarczanie
nadwy˝ek ˝ywnoÊci najubo˝szej ludnoÊci Unii Europejskiej (PEAD).
W UE program jest realizowany od
1987 roku. Polska uczestniczy
w nim od akcesji do Unii Europejskiej, tj. 2004 roku. Od kilku lat
w programie uczestniczy 19 paƒstw
członkowskich, a Komisja Europejska przeznacza na jego realizacj´
ok. 500 mln euro rocznie. Polska
jest w gronie paƒstw, które pozyskujà najwi´cej Êrodków na realizacj´
programu – trzecie miejsce po Włoszech i Hiszpanii.

rolnych na cele energetyczne (15
inwestycji) oraz budow´ biogazowni (4 inwestycje).
Dyrektor El˝bieta Jerzak
Biuro Cukru i Biopaliw ARR
[ 22 661 71 30
Zdj´cie: fotolia

Ârodki finansowe przeznaczane
przez Komisj´ Europejskà na realizacj´ programu w Polsce były sukcesywnie zwi´kszane, tj. w 2004 roku – 23,9 mln euro, w 2007 roku –
42,9 mln euro, w 2012 roku – 75,3
mln euro, w 2013 – 76,9 mln euro.
W latach 2004-2011 êródłem finansowania programu były głównie towary znajdujàce si´ w zapasach interwencyjnych UE, tj. zbo˝a,
masło, OMP i cukier. Artykuły spo˝ywcze przekazywane osobom najubo˝szym musiały pochodziç z tej
samej grupy towarowej, co przydzielone przez Komisj´ Europejskà
zapasy interwencyjne.
Od 2012 roku zasady realizacji
programu zostały zmienione. W lutym 2012 roku opublikowane zostało Rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 121/2012,
które wprowadziło nowe zasady realizacji i finansowania programu.
Program nie jest ju˝ ÊciÊle powiàzany
z rozdysponowaniem nadwy˝ek produktów z zapasów interwencyjnych.
Na jego realizacj´ przeznaczane sà

Podział Êrodków finansowych pomi´dzy kraje członkowskie w ramach programu PEAD 2013 (mln euro)
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Êrodki finansowe. Obecnie głównym
celem programu jest zapewnienie
zbilansowanej diety osobom potrzebujàcym. Zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady, w ramach programu powinny byç dystrybuowane artykuły z ró˝nych grup towarowych, charakteryzujàce si´ wysokà wartoÊcià od˝ywczà.
Program jest administrowany przez
agencje płatnicze w poszczególnych
krajach członkowskich. Administracjà programu w Polsce zajmuje si´
Agencja Rynku Rolnego. Przedsi´biorcy wybrani przez ARR w drodze
przetargu, dostarczajà gotowe artykuły spo˝ywcze do ponad 140 magazynów organizacji charytatywnych
wyznaczonych przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej (Federacja
Polskich Banków ˚ywnoÊci, Caritas
Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzy˝) na terenie całego kraju. Ww. organizacje
charytatywne dystrybuujà otrzymywane artykuły spo˝ywcze, bezpoÊrednio
lub za poÊrednictwem innych lokalnych organizacji (ok. 7500 placówek) wÊród blisko 4 mln osób najubo˝szych spełniajàcych kryteria
okreÊlone w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc ˝ywnoÊciowa przekazywana jest m.in. ubogim rodzinom
wielodzietnym, osobom bezrobotnym i bezdomnym.
Wszystkie produkty sà specjalnie
oznakowane – zawierajà nie tylko
informacje o producencie czy dacie
przydatnoÊci do spo˝ycia, ale te˝
specjalne nadruki, w tym m.in.: informacje o tym, ˝e artykuły dostarczane w ramach programu sà finansowane ze Êrodków UE oraz nie mogà byç przeznaczane do sprzeda˝y.
Od 2004 roku, za poÊrednictwem ARR, do organizacji charytatywnych trafiło ok. 825 tys. ton artykułów spo˝ywczych, z ró˝nych
grup towarowych o wartoÊci
ok. 2,2 mld zł.
Rok 2012 to 9. rok realizacji programu w Polsce. Bud˝et progra22

Procentowy udział poszczególnych grup artykułów spo˝ywczych dostarczanych do magazynów organizacji charytatywnych
w ramach programu PEAD 2012

4%

17%

23%

25%

31%

mu 2012 to ok. 75,3 mln euro, tj.:
ok. 331,7 mln zł. W ramach programu ARR przeprowadziła 3 post´powania przetargowe i zawarła
umowy z 23 przedsi´biorcami na
dostawy17 ró˝nych artykułów spo˝ywczych do magazynów organizacji charytatywnych na terenie całej
Polski.
W 2012 roku dostawy obejmujà
ok. 101,8 tys. ton artykułów spo˝ywczych o wartoÊci ok. 325,1 mln
zł. Przedmiotem dostaw sà produkty z ró˝nych grup towarowych. Wybór produktów był dokonywany
z uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci dystrybucyjnych organizacji, a tak˝e
zasad zbilansowanej diety.
W listopadzie 2012 roku Komisja
Europejska opublikowała rozporzàdzenie w sprawie podziału pomi´dzy paƒstwa członkowskie Êrodków
na realizacj´ programu w 2013 roku (wykres str. 21)
W 2013 roku program PEAD b´dzie realizowany w Polsce na zasadach analogicznych jak w 2012 roku. Przedmiotem dostaw b´dà artykuły spo˝ywcze z 5 grup towarowych (zbo˝owe, owocowo-warzywne i cukier, mleczne, mi´sne, oleje).
Dostawy artykułów spo˝ywczych

Olej rzepakowy

Mielonka wieprzowa
Klopsiki w sosie pomidorowym
Mleko UHT
Ser podpuszczkowy
Ser topiony
Masło ekstra
Groszek z marchewkà
Koncentrat pomidorowy
D˝em
Cukier
Màka
Makaron
Ry˝
Kasza gryczana
Płatki kukurydziane
Herbatniki

do organizacji b´dà realizowane
od marca do grudnia 2013.
Obecnie w organach UE trwajà
prace nad projektem rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujàcym na lata 20142020. Zgodnie z projektem rozporzàdzenia:
1 Fundusz b´dzie stanowił udoskonalonà form´ realizowanego
obecnie przez ARR mechanizmu
Wspólnej Polityki Rolnej Dostarczanie nadwy˝ek ˝ywnoÊci najubo˝szej
ludnoÊci Unii Europejskiej;
1 Bud˝et Funduszu – 2,5 mld euro (na lata 2014-2020) – Êrodki
wyodr´bnione z Europejskiego
Funduszu Socjalnego;
1 Wprowadzone b´dzie obowiàzkowe współfinansowanie (bud˝et
UE 85%, bud˝et krajowy 15%);
1 Fundusz b´dzie realizowany
w formie programów operacyjnych
(paƒstwa członkowskie b´dà odpowiedzialne za opracowanie i realizacj´ krajowych programów).
Wojciech Boguta
Z-ca Dyrektora
Biuro Wspierania Konsumpcji ARR
[ 22 661 79 94
BIULETYN INFORMACYJNY 12/2012

ARiMR wspiera
rozwój agroturystyki
Podstawowym celem wsparcia ARiMR na rozwój agroturystyki jest
stworzenie na terenach wiejskich dodatkowych, alternatywnych
w stosunku do tradycyjnego rolnictwa, êródeł utrzymania. Jest to
szczególnie istotne w warunkach polskich, gdzie liczba ludnoÊci
mieszkajàcej na terenach wiejskich stanowi ponad 38% ludnoÊci
kraju, ale tylko 1/3 tej ludnoÊci wskazuje na posiadanie u˝ytków
rolnych i zwiàzki z gospodarstwem rolnym. Wyzwaniem dla polityki społeczno-ekonomicznej wobec obszarów wiejskich jest wi´c
tworzenie miejsc pracy i godziwych warunków ˝ycia na wsi.

A

RiMR od wielu lat wspierała
i wspiera nadal rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej
oraz usługi im towarzyszàce poprzez:
1 dopłaty do kredytów w ramach
instrumentów pomocy krajowej;
1 Program SAPARD – działanie 4
Ró˝nicowanie działalnoÊci gospodarczej na obszarach wiejskich;
1 Sektorowy Program Operacyjny
„Restrukturyzacja i modernizacja
sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004-2006”
działanie 2.4 Ró˝nicowanie działalnoÊci rolniczej i zbli˝onej do rolnictwa w celu zapewnienia ró˝norodnoÊci działaƒ lub alternatywnych
êródeł dochodów;
1 Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich
na
lata
20072013 – działania:
– 311 Ró˝nicowanie w kierunku
działalnoÊci nierolniczej,
– 413/311 Wdra˝anie lokalnych
strategii rozwoju.
Instrumenty pomocy krajowej
w latach 1994-2007
Przed akcesjà Polski do Unii Europejskiej pomoc na rozwój działalnoÊci agroturystycznej na obszaBIULETYN INFORMACYJNY 12/2012

rach wiejskich realizowana była ze
Êrodków krajowych, w formie preferencyjnych kredytów inwestycyjnych. Pomoc ARiMR polegała
na subsydiowaniu oprocentowania

dynków mieszkalnych i gospodarskich, które słu˝yły Êwiadczeniu
usług agroturystycznych. Kredyty
funkcjonowały a˝ do koƒca kwietnia 2007 roku, tj. do czasu wprowadzenia nowych, dostosowanych
do przepisów UE, zasad udzielania
pomocy krajowej (wykres 1). W tym
czasie banki współpracujàce
z ARiMR udzieliły około 1,4 tys. kredytów przeznaczonych na rozwój
działalnoÊci zwiàzanej z agroturystykà. Kredyty preferencyjne pozyskane w ramach linii IP/05, przeznaczone mogły byç na przedsi´wzi´cia inwestycyjne dotyczàce

W Polsce na goÊci czeka ponad 7000 kwater agroturystycznych

takich kredytów, zaciàganych przez
beneficjentów bezpoÊrednio w bankach kredytujàcych rozwój tej formy
działalnoÊci. Zakres inwestycji finansowanych z kredytów preferencyjnych był ÊciÊle okreÊlony przez
ARiMR. Pomocà obj´to przede
wszystkim adaptacj´ i remont bu-

agroturystyki w gospodarstwie rolnym. Kredyty w ramach linii
IP/06 – kredyty inwestycyjne
na przedsi´wzi´cia mieszane (produkcja rolna i agroturystyka) udzielane były na przedsi´wzi´cia obejmujàce swoim zakresem, zarówno
rozwój gospodarstwa, jak i rozwój
23

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

12_2012 srodki v5_Layout 1 14.12.2012 14:21 Strona 23

działalnoÊci agroturystycznej. Stanowiły one wa˝ny element wsparcia
zarówno turystyki, jak i promocji
przedsi´biorczoÊci na wsi.

Wykres 1. Kwota kredytów inwestycyjnych z dopłatà ARiMR do oprocentowania (w mln zł),
udzielonych w latach 1994-2007 w ramach pomocy krajowej (linie IP 05 i IP 06)

Program SAPARD (2002-2006)

SPO Restrukturyzacja ...
(od 2004 r. do koƒca czerwca 2009 r.)
Po przystàpieniu Polski do UE
wsparcie dla rozwoju działalnoÊci
agroturystycznej i turystycznej
na wsi obj´te zostało programami
współfinansowanymi z bud˝etu
Wspólnoty. Dla rolników poszukujàcych alternatywnych êródeł dochodu przewidziano w SPO „Re24

èródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR

Zachodniopomorskie

Wielkopolskie

Âwi´tokrzyskie

Âlàskie

Pomorskie

zakoƒczone projekty schematu 4.2
Kwota w mln zł

Warmiƒsko-mazurskie

zakoƒczone projekty schematu 4.1
zakoƒczone projekty schematu 4.3

Podlaskie

Podkarpackie

Opolskie

Mazowieckie

Małopolskie

Łódzkie

Lubuskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Wykres 2. Regionalne zró˝nicowanie zrealizowanych projektów i udzielonego wsparcia
na agroturystyk´ (w mln zł) w ramach Programu SAPARD

DolnoÊlàskie

èródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR

liczba projektów (agroturystyka)

liczba projektów (turystyka)

Zachodniopomorskie

Wielkopolskie

Warmiƒsko-mazurskie

Âwi´tokrzyskie

Âlàskie

Pomorskie

Podlaskie

Podkarpackie

Opolskie

Mazowieckie

Małopolskie

Łódzkie

Lubuskie

Lubelskie

Wykres 3. Regionalne zró˝nicowanie zrealizowanych projektów i kwot udzielonego wsparcia
na agroturystyk´ i turystyk´ (w mln zł) w ramach działania Ró˝nicowanie działalnoÊci rolniczej i zbli˝onej do rolnictwa w celu zapewnienia ró˝norodnoÊci działaƒ lub alternatywnych
êródeł dochodów, SPO „Restrukturyzacja…”

Kujawsko-pomorskie

Projekty zwiàzane z turystykà wiejskà i agroturystykà stanowiły 43%
wszystkich projektów działania 4
Programu SAPARD Ró˝nicowanie
działalnoÊci gospodarczej na obszarach wiejskich. Wspierano zarówno inicjatywy rolników i przedsi´biorców, jak równie˝ samorzàdy
gminne w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej gminy.
Na projekty te w ramach Programu
SAPARD ARiMR udzieliła 103,8 mln
zł dofinansowania, z czego 39,5
mln zł (38%) w ramach schematu 4.2 Tworzenie miejsc pracy
na obszarach wiejskich, 33,8 mln zł
w ramach schematu 4.3 Publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach wiejskich (33%) oraz 30,5
mln zł w ramach schematu 4.1
Tworzenie êródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach rolnych
(29%). Najwi´cej projektów zwiàzanych z turystykà wiejskà i agroturystykà w ramach działania Ró˝nicowanie działalnoÊci gospodarczej
na obszarach wiejskich Programu
SAPARD zrealizowano w województwach: podkarpackim (222), małopolskim (214) i podlaskim (165),
a najmniej w województwach:
opolskim (23), lubuskim (49) i mazowieckim (63) (wykres 2).

DolnoÊlàskie
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kwota pomocy w mln zł

èródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR wg stanu na 30.06.2009 r.

strukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004-2006”
działanie 2.4 Ró˝nicowanie działalnoÊci rolniczej i zbli˝onej do rolnictwa w celu zapewnienia ró˝norodnoÊci działaƒ lub alternatywnych
êródeł dochodów. DziałalnoÊç
agroturystyczna obj´ta pomocà
w ramach tego działania zdefiniowana została jako zakwaterowanie

o skali nieprzekraczajàcej 5 pokoi
goÊcinnych dla turystów, Êwiadczone w czynnym gospodarstwie rolnym. Wsparcie otrzymaç mo˝na było tak˝e na działalnoÊç turystycznà,
czyli projekty w zakresie usług zwiàzanych z turystykà i wypoczynkiem.
SpoÊród ponad tysiàca zrealizowanych projektów, dla których
udzielono wsparcia, zdecydowana wi´kszoÊç (77%) dotyczyła agroBIULETYN INFORMACYJNY 12/2012
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BIULETYN INFORMACYJNY 12/2012

Zachodniopom.

Wielkopolskie

Warmiƒsko-maz.

Âwi´tokrzyskie

Âlàskie

Pomorskie

Podlaskie

Podkarpackie

Opolskie

Mazowieckie

Łódzkie

Lubuskie

Małopolskie

kwota pomocy dz. 413 (w mln zł) liczba beneficjentów (razem dz. 311 i 413/311)

* podana kwota pomocy dotyczy działania 311 i 413/311 (łàcznie) wg stanu na 30.06.2012 r.
èródło: opracowanie własne na podstawie danych Systemu Informacji Zarzàdczej ARiMR

umowy dz. 312

umowy dz. 413/312

Zachodniopom.

Wielkopolskie

Warmiƒsko-maz.

Âwi´tokrzyskie

Âlàskie

Pomorskie

Podlaskie

Podkarpackie

Opolskie

Mazowieckie

Małopolskie

Łódzkie

Lubuskie

Wykres 6. Kwota przyznanych Êrodków publicznych (w mln zł) i liczba umów* na usługi turystyczne oraz zwiàzane ze sportem, rekreacjà i wypoczynkiem w działaniu 312 – Tworzenie
i rozwój mikroprzedsi´biorstw oraz w działaniu 413/312 Wdra˝anie lokalnych strategii
rozwoju

kwota przyznanych Êrodków publicznych (dz. 3121 i 413/312) w mln zł

*podana liczba umów dotyczy działania 312 i 413/312 (łàcznie) wg stanu na 30.06.2012 r.
èródło: opracowanie własne na podstawie danych Systemu Informacji Zarzàdczej ARiMR

tów całego działania, beneficjenci
usług turystycznych oraz usług
zwiàzanych ze sportem, rekreacjà
i wypoczynkiem1 stanowià 8%.
Pierwszy nabór o wsparcie urucho-

miony został w czerwcu 2008 r. Kolejne nabory ARiMR przeprowadziła
w 2009, 2010 i dwa w 2011 r.
Łàcznie w ramach pi´ciu naborów
oraz wniosków zło˝onych za po25
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Zachodniopomorskie

Wielkopolskie

Âwi´tokrzyskie

Âlàskie

Pomorskie

Podlaskie

Podkarpackie

Opolskie

Mazowieckie

Małopolskie

Łódzkie

Lubuskie

Lubelskie
Lubelskie

Kujawsko-pom.

DolnoÊlàskie

kwota pomocy dz. 311(w mln zł)

Lubelskie

Pomoc w formie zwrotu cz´Êci kosztów poniesionych na inwestycj´
udzielana jest z tytułu podj´cia lub
rozwoju działalnoÊci m.in. w zakresie usług turystycznych. Beneficjentem działania mo˝e byç osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, mał˝onek rolnika
lub domownik. WÊród beneficjen-

kwota przyznanych Êrodków publicznych (dz. 311 i 413) w mln zł

Wykres 5. Kwota pomocy (w mln zł)* dla operacji zakoƒczonych i liczba beneficjentów usług
turystycznych oraz zwiàzanych ze sportem, rekreacjà i wypoczynkiem w działaniu 311 – Ró˝nicowanie w kierunku działalnoÊci nierolniczej…, oraz w działaniu 413/311 Wdra˝anie
lokalnych strategii rozwoju

Kujawsko-pom.

Usługi turystyczne w ramach
działania 311 Ró˝nicowanie
w kierunku działalnoÊci nierolniczej oraz działania 413/311
Wdra˝anie lokalnych strategii
rozwoju PROW 2007-2013

umowy dz. 413/311

* podana liczba umów dotyczy działania 311 i 413/311 (łàcznie) wg stanu na 30.06.2012 r.
èródło: opracowanie własne na podstawie danych Systemu Informacji Zarzàdczej ARiMR

DolnoÊlàskie

W obecnym okresie programowania unijnego, osoby prowadzàce
działalnoÊç turystycznà na wsi lub
chcàce jà rozpoczàç, mogà korzystaç z instrumentów wsparcia inwestycyjnego zawartych w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013:
1 Ró˝nicowanie w kierunku działalnoÊci nierolniczej;
1 Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw.
Od paêdziernika 2009 r. beneficjenci mogà równie˝ składaç wnioski o wsparcie usług turystycznych
na te działania za poÊrednictwem
Osi IV Leader w ramach działania
Wdra˝anie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013.

umowy dz. 311

Warmiƒsko-mazurskie

PROW 2007-2013
(od 2007 r. do chwili obecnej)

Kujawsko-pomorskie

Wykres 4. Kwota przyznanych Êrodków publicznych (w mln zł) i liczba umów* na usługi turystyczne oraz zwiàzane ze sportem, rekreacjà i wypoczynkiem w działaniu 311 – Ró˝nicowanie w kierunku działalnoÊci nierolniczej…, oraz w działaniu 413/311 Wdra˝anie lokalnych
strategii rozwoju

DolnoÊlàskie

turystyki, a pozostałe (23%) dotyczyły usług zwiàzanych z turystykà
i wypoczynkiem. Najwi´cej projektów zrealizowano w województwach: lubelskim (174 na kwot´ 9,3 mln zł), małopolskim (126
na kwot´ 7,4 mln zł) i podlaskim
(94 na kwot´ 5,1 mln zł), a najmniej w lubuskim (10 na kwot´ 0,7
mln zł) i opolskim (12 na kwot´ 0,8
mln zł) (wykres 3).

Usługi turystyczne w ramach
działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw oraz
działania 413/312 Wdra˝anie
lokalnych strategii rozwoju
PROW 2007-2013
Pomoc w ramach działania udzielana jest ró˝nym podmiotom: osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadajàcym osobowoÊci prawnej, które prowadzà (podejmujà) działalnoÊç jako mikroprzedsi´biorstwo
zatrudniajàce poni˝ej 10 osób i posiadajàce obrót nieprzekraczajàcy
równowartoÊci w złotych 2 mln euro, równie˝ na inwestycje zwiàzane
z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsi´biorstw działajàcych w zakresie usług turystycznych.
Beneficjenci usług turystycznych
oraz zwiàzanych ze sportem, rekreacjà i wypoczynkiem stanowià 5%
wszystkich beneficjentów działania.
Pierwszy nabór o wsparcie uruchomiony został w maju 2009 r. Kolejne nabory ARiMR przeprowadziła
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kwota pomocy dz. 312 (w mln zł)

kwota pomocy dz. 413/412 (w mln zł)

Zachodniopomorskie

Wielkopolskie

Warmiƒsko-mazurskie

Âwi´tokrzyskie

Âlàskie

Pomorskie

Podlaskie

Podkarpackie

Opolskie

Mazowieckie

Małopolskie

Łódzkie

Lubuskie

Lubelskie

Wykres 7. Kwota pomocy (w mln zł) dla operacji zakoƒczonych i liczba beneficjentów usług
turystycznych oraz zwiàzanych ze sportem, rekreacjà i wypoczynkiem w działaniu 312 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw oraz w działaniu 413/312 Wdra˝anie lokalnych
strategii rozwoju

Kujawsko-pomorskie

Êrednictwem lokalnej grupy działania, na usługi turystyczne oraz
zwiàzane ze sportem, rekreacjà
i wypoczynkiem zawarto do koƒca
czerwca 2012 r. ponad 1,1 tys.
umów na kwot´ 83,3 mln zł ARiMR
(wykres 4).
Dla 621 beneficjentów usług turystycznych oraz zwiàzanych ze
sportem, rekreacjà i wypoczynkiem
(działania 311 i 413/311) wypłacono do koƒca czerwca 2012 r.
kwot´ 41,5 mln zł (dla operacji zakoƒczonych), z tego a˝ 97%
dla beneficjentów działania 311.
Najwi´kszà pomoc otrzymali
z ARiMR beneficjenci z województw: wielkopolskiego (7,8 mln
zł), lubelskiego (5,5 mln zł) oraz
podlaskiego i pomorskiego (po
4,1 mln zł), a najmniejszà beneficjenci: opolskiego (0,3 mln zł), lubuskiego (0,4 mln zł) i łódzkiego
(0,5 mln zł) (wykres 5).

DolnoÊlàskie
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liczba beneficjentów (razem dz. 312 i 413/312)

* podana kwota pomocy dotyczy działania 311 i 413/311 (łàcznie) wg stanu na 30.06.2012 r.
èródło: opracowanie własne na podstawie danych Systemu Informacji Zarzàdczej ARiMR

Wykres 8. Struktura gospodarstw badanych respondentów

èródło: badanie własne ARiMR (N 458)

Wykres 9. Miejsca noclegowe dla goÊci

badania łàczne
(N 432)

badanie beneficjentów
PROW 2007-2013
(N 211)

badanie beneficjentów
SPO „Restrukturyzacja...”
i Programu SAPARD
(N 221)

èródło: badanie własne ARiMR (N 432)
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Wykres 10. Oferowany rodzaj zakwaterowania
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w 2010 i w 2011 r. Łàcznie w ramach trzech naborów oraz wniosków zło˝onych za poÊrednictwem
lokalnej grupy działania na usługi
turystyczne oraz zwiàzane ze sportem, rekreacjà i wypoczynkiem zawarto do koƒca czerwca 2012 r.
630 umów na kwot´ 119,0 mln zł
(wykres 6).
Dla 189 beneficjentów usług turystycznych oraz zwiàzanych ze
sportem, rekreacjà i wypoczynkiem
(działania 312 i 413/312) z 15
województw wypłacono do koƒca
czerwca 2012 r. 28,9 mln zł (dla
operacji zakoƒczonych), z tego
a˝ 95% dla beneficjentów działania 312. Najwi´kszà pomoc otrzymali z ARiMR beneficjenci województw: Êlàskiego (6,6 mln zł),
warmiƒsko-mazurskiego (4,1 mln
zł) oraz małopolskiego (2,8 mln zł),
a najmniejszà beneficjenci: opolskiego (185,9 tys. zł), łódzkiego
(300,0 tys. zł) oraz dolnoÊlàskiego
(334,5 tys. zł) (wykres 7).

badania łàczne
(N 432)
badanie beneficjentów
PROW 2007-2013
(N 211)
badanie beneficjentów
SPO „Restrukturyzacja...”
i Programu SAPARD
(N 221)

èródło: badanie własne ARiMR (N 432)

Wykres 11. Oferta agroturystyczna

Badanie beneficjentów ARiMR
prowadzàcych działalnoÊç
agroturystycznà
W okresie od grudnia 2011 r.
do stycznia 2012 r. ARiMR przeprowadziła badanie ankietowe wÊród
beneficjentów, korzystajàcych z jej
pomocy na rozwój działalnoÊci turystycznej2. Celem badania było
pozyskanie szczegółowych informacji o inwestycjach zrealizowanych
przy udziale ARiMR oraz dalszych
planach i oczekiwaniach osób, które skorzystały ze wsparcia.
Ponad połowa badanych beneficjentów (63,1%) posiada gospodarstwo o powierzchni powy˝ej 5,1 ha, z czego wi´kszoÊç
(40,6%) posiada gospodarstwo powy˝ej 10 ha (wykres 8).
Wi´kszoÊç badanych (77,3%)
przeznacza na wynajem do 5 pokoi
w zamieszkiwanym przez siebie budynku, a blisko połowa (48,4%) reBIULETYN INFORMACYJNY 12/2012

èródło: badanie własne ARiMR (N 434)

spondentów oferuje swoim goÊciom pokoje goÊcinne z łazienkà
(wykres 9 i wykres 10).
Respondenci, w przewa˝ajàcej
iloÊci (60,3%), nie posiadajà kategoryzacji dla swoich obiektów i wynajmowanych pomieszczeƒ. Zwróciç nale˝y jednak uwag´ na to, ˝e
spoÊród badanych beneficjentów
SPO „Restrukturyzacja...” i Programu SAPARD kategoryzacj´ posiada
a˝ 61,0%, w stosunku do 17,8%
badanych beneficjentów PROW
2007-2013. SpoÊród tych, którzy
posiadajà kategoryzacj´, 51,2%

posiada jà dla wynajmowanych pomieszczeƒ, 41,2% dla całego
obiektu, a 7,6% zarówno dla wynajmowanych pomieszczeƒ, jak
i całego obiektu.
Oprócz usług noclegowych, oferowanych przez wszystkich badanych respondentów, najbardziej
popularnà ofertà dla klientów jest
miejsce na grill i ognisko (97,7%),
mo˝liwoÊç oglàdania TV (92,4%),
skorzystania z Internetu (74,2%),
dost´pny plac zabaw dla dzieci
(71,4%) oraz mo˝liwoÊç wy˝ywienia
(65,4%) (wykres 11). Koszt dzienne27
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Wykres 12. Udział dochodu uzyskanego z prowadzonej działalnoÊci agroturystycznej
dochodach ogółem

èródło: badanie własne ARiMR (N 416)

Wykres 13. Przedział, w jakim mieÊci si´ roczny zysk (przychody minus koszty) z prowadzonej
przez beneficjentów działalnoÊci agroturystycznej – w podziale na badania

Co czwarty badany osiàga roczne
zyski w wysokoÊci od 10 do 20 tys.
zł (wykres 13).
Szacunkowa liczba goÊci, którzy
korzystali z usług agroturystycznych
oferowanych przez badanych
w 2011 r. jest zbli˝ona do takich
danych za 2010 rok. Najwi´kszy
odsetek respondentów deklaruje
wykorzystanie swoich miejsc noclegowych na poziomie 50-299 osobodni w ciàgu roku.
Perspektywy

badania łàczne
(N 422)

badanie beneficjentów
PROW 2007-2013
(N 207)

badanie beneficjentów
SPO „Restrukturyzacja...”
i Programu SAPARD

èródło: badanie własne ARiMR (N 422, 207, 215)

Wykres 14. Plany zwiàzane z rozwojem prowadzonej działalnoÊci

èródło: badanie własne ARiMR (N 400)

go pobytu w ofercie respondentów,
zarówno w sezonie, jak i poza nim,
okreÊlony został przez wi´kszoÊç
w przedziale 21-40 zł od osoby.
Na minimalnie wy˝szym poziomie
kształtujà si´ ceny oferowanego
przez respondentów wy˝ywienia całodziennego.
Najcz´stszymi goÊçmi korzystajàcymi z usług badanych respondentów sà turyÊci indywidualni, przede
wszystkim rodziny z dzieçmi. „Stali
klienci” stanowià istotnà grup´ wypoczywajàcych w ciàgu roku u badanych respondentów, jednak tylko
w przypadku 14,1% badanych stanowià oni ponad połow´ goÊci.
28

Kluczowe znaczenie, z punktu widzenia trwałoÊci rezultatów osiàgni´tych przy wsparciu ARiMR, ma
dochód uzyskiwany z prowadzonej
działalnoÊci agroturystycznej. Dla
67,8% badanych, dochód ten stanowi wa˝ny udział w ogólnych dochodach, a dla 5% beneficjentów
stanowi jedyne êródło utrzymania.
Dochód uzyskiwany z prowadzonej
działalnoÊci agroturystycznej nie ma
wi´kszego znaczenia tylko dla
16,1% respondentów (wy kres 12).
Wi´kszoÊç
respondentów
(58,3%) okreÊliła swoje roczne zyski
z prowadzonej działalnoÊci agroturystycznej w przedziale do 10 tys. zł.

A˝ 93,0% beneficjentów ARiMR
planuje kolejne przedsi´wzi´cia
zwiàzane z rozwojem prowadzonej
działalnoÊci turystycznej. Plany te
zwiàzane sà przede wszystkim
z podniesieniem standardu wyposa˝enia posiadanych miejsc noclegowych (59,8%), rozwijaniem infrastruktury rekreacyjnej (55,3%), poszerzeniem oferty usług (44,8%)
i wzmocnieniem działalnoÊci promocyjnej (39,5%). Rozwój swojej
działalnoÊci badani beneficjenci
zamierzajà sfinansowaç przede
wszystkim ze Êrodków własnych
(80,6%) i Êrodków unijnych
(63,2%). Ci którzy nie planujà rozwijaç prowadzonej działalnoÊci,
tłumaczà swojà decyzj´, przede
wszystkim, brakiem pieni´dzy i niewystarczajàcà infrastrukturà turystycznà w swojej okolicy.
Ewa Wieteska, Tomasz Wiatrak
Departament Programowania
i SprawozdawczoÊci
[ 22 318 41 00
Zdj´cie: archiwum MRiRW

1

W Systemie Informacji Zarzàdczej ARiMR dane
o usługach turystycznych w ramach PROW 20072013 uj´te sà w kategorii „Usługi zwiàzane ze sportem, rekreacjà i wypoczynkiem” i tak zostały zaprezentowane w tym artykule.
2
Badanie obejmowało beneficjentów korzystajàcych ze wsparcia na rozwój agroturystyki w ramach
Programu SAPARD, SPO „Restrukturyzacja...”
i PROW 2007-2013 (N 463).
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PROW dla ochrony
Êrodowiska naturalnego
Efekty wdra˝ania Programu rolnoÊrodowiskowego w Polsce

P

rogram rolnoÊrodowiskowy to
najwa˝niejsze działanie proÊrodowiskowe ze wszystkich
działaƒ realizowanych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Na wst´pie nale˝y nadmieniç, ˝e
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 poprzedzał Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, który był
współfinansowany ze Êrodków Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej. Jego wdra˝anie
rozpocz´to w 2004 roku, przyjmujàc wnioski od rolników realizujàcych pakiet rolnictwo ekologiczne.
Podj´te zobowiàzania w latach 2004-2006 w ramach działania 4. Wspieranie przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierzàt, od 2007 roku sà
współfinansowane w ramach Êrodków finansowych Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Bioràc pod uwag´, ˝e od 2008 roku zarówno zobowiàzania w ramach poprzedniego okresu programowania jak i obecnej perspektywy,
finansowane sà z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (szczegóły
w Tabeli 4 – wydatki na zobowiàzania w ramach PROW 20042006 – 2,6 mld zł, wydatki na zobowiàzania w ramach PROW
2007-2013 – 2,3 mld zł), efekty
wdra˝ania i oddziaływania na Êrodowisko omawiane sà łàcznie.
Zasadniczym celem w programie
rolnoÊrodowiskowym dla obu okreBIULETYN INFORMACYJNY 12/2012

sów programowania była poprawa
Êrodowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich oraz promocja systemów produkcji rolniczej prowadzonych w sposób zgodny z wymogami
ochrony Êrodowiska. Cel zamierzano osiàgnàç poprzez:
1 przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk u˝ytkowanych rolniczo oraz zachowanie ró˝norodnoÊci biologicznej
na obszarach wiejskich;

wiejskiej, celowoÊci ochrony
i kształtowania krajobrazu rolniczego.
Rolnicy, gospodarujàcy na co najmniej 1 ha powierzchni u˝ytków rolnych, mogli ubiegaç si´ o przyznanie płatnoÊci rolnoÊrodowiskowej
w ramach PROW 2004-2006 dokonujàc wyboru spoÊród 7 pakietów podzielonych na 23 warianty.
Natomiast w ramach PROW 20072013 rolnicy mogà dokonywaç wy-

Wykres 1. Powierzchnia realizacji programu rolnoÊrodowiskowego w mln ha w latach
2007-2012

* Na sum´ powierzchni w danym roku składajà si´ powierzchnie poszczególnych działek rolnych (wykazane tylko raz,
bez powtórzeƒ, niezale˝nie od liczby realizowanych jednoczeÊnie na danej powierzchni pakietów/wariantów)

1 promowanie zrównowa˝onego
systemu gospodarowania;
1 odpowiednie u˝ytkowanie gleb
i ochron´ wód poprzez przeciwdziałanie erozji gleb, zmianowanie, obni˝enie intensywnoÊci nawo˝enia;
1 ochron´ zagro˝onych lokalnych
ras zwierzàt gospodarskich i lokalnych odmian roÊlin uprawnych;
1 popraw´ stanu ÊwiadomoÊci
ekologicznej wÊród społecznoÊci

boru spoÊród 9 pakietów podzielonych na 55 wariantów. Nale˝y podkreÊliç, ˝e wszyscy rolnicy ubiegajàc
si´ o płatnoÊç rolnoÊrodowiskowà
muszà przestrzegaç podstawowych
wymagaƒ (norm i wymogów w zakresie wzajemnej zgodnoÊci),
a uczestniczàcy w PROW 20042006 zasad zwykłej dobrej praktyki
rolniczej, jako warunku podstawowego i niepłatnego, okreÊlanego,
29
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jako normy obowiàzkowe. PłatnoÊç
rolnoÊrodowiskowa jest przyznawana za realizacj´ wymogów wykraczajàcych poza odpowiednie normy
obowiàzkowe.
W przypadku niektórych powierzchni, oddziaływanie na ochron´ Êrodowiska realizowane mo˝e
byç poprzez realizacj´ zadaƒ
dwóch pakietów/wariantów, np.:
ekstensywne trwałe u˝ytki zielone
w rolnictwie ekologicznym i półnaturalne łàki dwukoÊne. W rolnictwie
ekologicznym dla powierzchni,
na której prowadzona jest taka
uprawa, wprowadzone jest ograniczenie tylko do nawozów naturalnych wynoszàce max 170 kg azotu
na hektar rocznie, a w wariancie
łàki dwukoÊne rolnik ma kolejne
ograniczenie nawo˝enia do 60 kg
azotu na hektar rocznie. Powierzchnie, obj´te oddziaływaniem programu rolnoÊrodowiskowego w poszczególnych latach zostały przedstawione na wykresie 1.
W 2007 roku wystàpił najwy˝szy
poziom oddziaływania na Êrodowisko na powierzchni ponad 1,12
mln hektarów u˝ytków rolnych w ramach PROW 2004-2006 (w tym
roku nie było jeszcze naboru wniosków w ramach obecnej perspektywy). Program rolnoÊrodowiskowy
w 2007 roku realizowany był przez
ponad 69,5 tys. rolników. W kolejnych latach, pomimo procesu wygaszania 5. letnich „starych zobowiàzaƒ”, zauwa˝alny jest przyrost
powierzchni obj´tej programem rolnoÊrodowiskowym, co jest konsekwencjà rozpoczynania przez rolników nowych zobowiàzaƒ w ramach
PROW 2007-2013. W 2012 roku
Program rolnoÊrodowiskowy realizowany jest na 2,28 mln hektarów
i sà to ju˝ tylko zobowiàzania podj´te w ramach PROW 2007-2013.
W skali kraju, przyrost powierzchni obj´tej programem rolnoÊrodowiskowym w omawianym okresie
nie był równomierny. Z danych
30

przedstawionych w tabeli 1 wynika,
˝e najwy˝szy przyrost powierzchni
wystàpił w województwie kujawsko-pomorskim i podlaskim. Najni˝szy
przyrost w realizacji programu rolnoÊrodowiskowego
wyst´puje
w województwie Êlàskim i łódzkim.
Przyrost liczby rolników składajàcych wnioski nie jest tak dynamicz-

ny jak przyrost powierzchni, na której realizowany jest program rolnoÊrodowiskowy. Od 2010 roku przyrost liczby rolników składajàcych
wnioski nie przekracza 2% rocznie.
W 2011 roku o płatnoÊç rolnoÊrodowiskowà
ubiegało
si´
111 242 rolników (8,2% wszystkich
rolników ubiegajàcych si´ o jedno-

Tabela 1. Powierzchnia realizacji programu rolnoÊrodowiskowego w poszczególnych województwach w latach 2007-2012
Województwo

Rok realizacji programu rolnoÊrodowiskowego
2007 (ha) 2008 (ha) 2009 (ha) 2010 (ha) 2011 (ha) 2012 (ha)

DolnoÊlàskie

83 319

94 894

103 225

116 163

128 117

140 644

Kujawsko-pomorskie

57 924

93 223

124 127

170 847

203 091

235 931

Lubelskie

100 415

121 139

139 812

165 898

183 338

199 360

Lubuskie

82 311

91 968

98 251

111 326

120 401

130 988

Łódzkie

35 333

39 351

43 442

48 326

48 754

51 479

Małopolskie

23 014

31 213

35 342

35 998

35 991

36 741

Mazowieckie

51 134

65 459

79 822

97 225

108 000

118 979

Opolskie

40 538

42 898

49 313

63 528

76 022

93 604

Podkarpackie

54 094

66 156

73 177

82 655

88 063

94 632

Podlaskie

44 475

62 157

81 965

105 691

122 642

137 462

Pomorskie

97 071

121 593

135 392

154 831

170 598

186 643

Âlàskie

15 572

17 185

18 759

20 055

20 538

21 660

Âwi´tokrzyskie

37 634

48 879

54 693

60 221

60 984

62 512

Warmiƒsko-mazurskie

106 583

138 171

171 253

221 113

256 580

281 843

Wielkopolskie

117 436

145 644

158 954

179 217

194 764

216 111

Zachodniopomorskie

176 813

198 144

211 003

239 616

260 564

274 353

Polska

1 123 667 1 378 072 1 578 530 1 872 711 2 078 447 2 282 944

Wykres 2. Liczba rolników składajàcych wnioski o przyznanie płatnoÊci rolnoÊrodowiskowych
w latach 2007-2012 (w tys.)
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lità płatnoÊç obszarowà – JPO),
a
powierzchnia
wnioskowana do płatnoÊci rolnoÊrodowiskowej to 2 078 446,68 ha (czyli 14,79% powierzchni wnioskowanej do JPO). Porównanie liczby rolników uczestniczàcych w programie
rolnoÊrodowiskowym i areału zadeklarowanego we wnioskach wskazuje, ˝e rolnicy ubiegajàcy si´
o płatnoÊç rolnoÊrodowiskowà posiadajà gospodarstwa o znacznie
wi´kszym areale ni˝ Êrednia w kraju. W 2011 roku Êrednia powierzchnia gospodarstwa zgłoszonego przez rolnika we wniosku
o przyznanie płatnoÊci bezpoÊredniej wynosiła 10,36 ha, natomiast
Êrednia powierzchnia gospodarstwa w programie rolnoÊrodowiskowym wynosiła 18,68 ha.
Szczególnà dynamik´ zwi´kszania si´ powierzchni gospodarstw
wykazujà gospodarstwa ekologiczne. W 2007 roku Êrednia po-

wierzchnia gospodarstwa ekologicznego wyniosła 23,50 ha, aby
w 2011 roku wzrosnàç do
29,38 ha.
W 2011 roku na 14,79% areału
kraju wnioskowanego do płatnoÊci
bezpoÊrednich (14,00 mln ha), rolnicy prowadzili swojà działalnoÊç
zgodnie z zasadami zrównowa˝onego i ekstensywnego rolnictwa, co
niewàtpliwie ma korzystne oddziaływanie na Êrodowisko. Nale˝y tutaj dodaç, ˝e ten wskaênik wrasta
w 2012 roku do poziomu 16,24%.
Rok 2011 był ostatnim rokiem,
w którym realizowany był równolegle program rolnoÊrodowiskowy
w ramach obu okresów programowania. Jego pozytywne oddziaływanie na Êrodowisko polegało na:
1 zachowaniu trwałych elementów krajobrazu nieu˝ytkowanych
rolniczo oraz trwałych u˝ytków zielonych na niezmienionym poziomie
w ka˝dym gospodarstwie uczestni-

czàcym w programie rolnoÊrodowiskowym;
1 zmniejszeniu nawo˝enia azotem
do maksymalnej dawki 150 kg/ha
rocznie dla upraw rolniczych i 120
kg/ha rocznie dla pastwisk i łàk
w pakiecie rolnictwo zrównowa˝one wraz ze stosowaniem zmianowania na gruntach ornych na powierzchni ponad 771 tys. ha;
1 zaniechaniu stosowania nawozów mineralnych i prowadzenie
produkcji metodami ekologicznymi
w pakiecie rolnictwo ekologiczne
na powierzchni ponad 568 tys. ha;
1 opóênieniu koszenia łàk oraz
zmniejszeniu intensywnoÊci wypasu
zwierzàt na łàkach i pastwiskach
w ramach pakietów: utrzymanie łàk
ekstensywnych, utrzymanie pastwisk
ekstensywnych,
ekstensywnych
trwałych u˝ytków zielonych na powierzchni ponad 290 tys. ha;
1 ochronie zagro˝onych gatunków
ptaków i siedlisk przyrodniczych po-

Tabela 2. Powierzchnie u˝ytków rolnych, na których realizowano w 2011 roku poszczególne pakiety w obu okresach programowania

Województwo

DolnoÊlàskie

Rolnictwo zrównowa˝one (ha)

Rolnictwo ekologiczne (ha)

Utrzymanie łàk
ekstensywnych,
pastwisk ekstensywnych, ekstensywne trwałe
u˝ytki zielone
(ha)

Ochrona zagroZachowanie za˝onych gatunków
gro˝onych zasoptaków i siedlisk
bów genetyczprzyrodniczych
nych roÊlin w rolna obszarach
nictwie
i poza NATURA
(ha)
2000 (ha)

Ochrona gleb
i wód (ha)

42 613,43

43 232,90

24 172,98

13 492,19

832,26

34 360,56

159 455,82

5 425,34

12 638,43

1 422,54

48,67

63 101,38

Lubelskie

61 594,11

31 757,08

24 386,70

14 004,08

596,39

83 590,34

Lubuskie

23 238,11

52 110,05

20 916,35

19 449,82

7 776,37

27 545,35

Łódzkie

12 873,58

5 458,87

3 257,98

650,17

137,56

32 222,35

Małopolskie

8 033,26

16 516,67

7 827,10

1 353,38

221,78

10 384,38

Mazowieckie

37 505,78

20 775,06

22 893,04

2 774,59

503,21

41 860,22

Opolskie

50 986,39

2 560,75

2 212,60

419,20

41,56

29 571,91

Podkarpackie

19 381,45

33 112,71

22 181,38

20 412,90

123,42

17 174,73

Podlaskie

23 750,71

45 354,75

24 735,49

19 412,48

35,21

34 915,03

Pomorskie

85 959,64

27 126,26

20 315,26

10 803,57

300,89

75 719,82

5 891,86

2 972,26

1 957,62

458,43

27,97

11 422,26

Kujawsko-pomorskie

Âlàskie
Âwi´tokrzyskie

22 255,65

12 236,55

8 929,79

2 177,31

1 543,08

26 487,43

Warmiƒsko-mazurskie

85 716,98

110 698,03

34 388,35

16 259,77

1 534,90

57 164,67

Wielkopolskie

78 881,64

20 156,17

25 354,67

5 655,96

1 937,41

93 937,48

53 758,76

138 805,08

34 014,40

25 096,00

3 663,65

60 519,17

771 897,17

568 298,53

290 182,14

153 842,39

19 324,33

699 977,08

Zachodniopomorskie
Polska
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za obszarami NATURA 2000 oraz
na obszarach NATURA 2000
na powierzchni ponad 153 tys. ha
łàk i pastwisk, polegajàcej na obni˝eniu nawo˝enia, opóênieniu koszenia, zaniechaniu podsiewu, pozostawieniu cz´Êci działki nieskoszonej, co umo˝liwia spokojne wyprowadzenie l´gu ptaków gniazdujàcych na łàkach i pastwiskach oraz
zachowaniu bioró˝norodnoÊci;
1 zmniejszeniu nawo˝enia na
gruntach ornych w okresie jesiennym, ochronie przeciwerozyjnej
gleb oraz zmniejszeniu odpływu
azotu z terenów rolniczych w pakiecie ochrona gleb i wód na powierzchni Êredniorocznie ponad
737 tys. ha w latach 2007-2011,
w 2011 roku powierzchnia ta wynosiła nieznacznie mniej, około 700 tys. ha;
1 zachowaniu elementów krajobrazu i utrzymaniu bioró˝norodnoÊci drzew sadowniczych w pakiecie

Pozytywne oddziaływanie programu rolnoÊrodowiskowego na Êrodowisko polega m.in. na obni˝eniu nawo˝enia,
opóênieniu koszenia lub pozostawieniu cz´Êci działki nieskoszonej

zachowanie zagro˝onych zasobów
genetycznych w rolnictwie, wariant
sady tradycyjne na powierzchni 660 ha;
1 wsparciu zachowania bioró˝norodnoÊci roÊlin uprawnych poprzez
produkcj´ nasiennà i towarowà wy-

branych lokalnych odmian roÊlin
uprawnych na powierzchni ponad 18 tys. ha;
1 wsparciu zachowania zagro˝onych zasobów genetycznych zwierzàt w rolnictwie przez obj´cie dopłatami w 2011 roku 6 877 sztuk

Tabela 3. Udział powierzchni realizacji programu rolnoÊrodowiskowego w powierzchni zgłoszonych do płatnoÊci bezpoÊrednich w 2011 roku

Województwo

Powierzchnia w województwie obj´ta
programem rolnoÊrodowiskowym
(ha)
w 2011 roku

w 2012 roku

DolnoÊlàskie

128 116,76

140 643,90

Kujawsko-pomorskie

203 091,44

235 930,97

Lubelskie

183 338,16

199 360,44

Lubuskie

120 401,40

Łódzkie

48 753,72

Małopolskie
Mazowieckie

Powierzchnia gruntów obj´tych jednolità płatnoÊcià bezpoÊrednià zadeklarowana we wnioskach
w 2011 roku
(ha)

Odsetek powierzchni obj´tej programem
rolnoÊrodowiskowym w stosunku do powierzchni obj´tej jednolità płatnoÊcià obszarowà
(ha)
w 2011 roku

w 2012 roku

881 225,71

14,54%

15,96%

1 029 287,47

19,73%

22,92%

1 344 864,33

13,63%

14,82%

130 988,47

410 935,27

29,30%

31,88%

51 479,38

952 019,89

5,12%

5,41%

35 990,61

36 741,44

488 075,94

7,37%

7,53%

107 999,85

118 979,17

1 870 278,39

5,77%

6,36%

Opolskie

76 021,79

93 604,48

502 657,88

15,12%

18,62%

Podkarpackie

88 062,58

94 631,76

521 744,86

16,88%

18,14%

Podlaskie

122 642,15

137 461,62

1 020 054,19

12,02%

13,48%

Pomorskie

170 597,61

186 642,80

705 686,80

24,17%

26,45%

20 537,97

21 659,96

336 345,19

6,11%

6,44%

Âlàskie
Âwi´tokrzyskie

60 984,26

62 512,36

481 415,89

12,67%

12,99%

Warmiƒsko-mazurskie

256 580,28

281 842,89

962 113,42

26,67%

29,29%

Wielkopolskie

194 764,28

216 111,37

1 719 333,80

11,33%

12,57%

Zachodniopomorskie
Polska
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260 563,82

274 353,36

827 600,28

31,48%

33,15%

2 078 446,68

2 282 944,37

14 053 639,31

14,79%

16,24%
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Tabela 4. Wykaz kwot wypłaconych za realizacj´ programu rolnoÊrodowiskowego w latach 2007-2011 w poszczególnych województwach

liczba beneficjentów*

wypłacona kwota ogółem
[PLN]

Zrealizowane płatnoÊci
– zobowiàzania PROW 2004-2006
liczba beneficjentów*

wypłacona kwota ogółem
[PLN]

DolnoÊlàskie

3 277

125 389 877,20

2 635

187 585 683,34

Kujawsko-pomorskie

7 688

204 947 526,76

4 043

128 902 737,12

Lubelskie

11 402

192 680 457,62

11 088

269 648 523,54

Lubuskie

2 636

128 403 042,12

2 321

175 655 063,95

Łódzkie

3 644

48 640 444,09

4 890

85 632 420,90

Małopolskie

4 682

77 069 695,71

3 555

58 693 702,63

Mazowieckie

8 797

185 451 593,66

6 975

187 629 784,55

Opolskie

1 870

47 789 154,03

2 162

76 004 151,17

Podkarpackie

6 307

118 137 992,44

4 309

122 503 034,05

Podlaskie

7 122

174 020 679,45

4 187

110 806 011,68

Pomorskie

5 465

185 609 724,98

4 488

189 431 502,53

Âlàskie

1 198

25 331 485,18

1 277

46 576 165,96

Âwi´tokrzyskie

6 171

69 572 567,31

5 938

82 123 523,79

Warmiƒsko-mazurskie

6 234

253 459 024,44

2 576

157 023 473,37

Wielkopolskie

7 955

201 996 085,54

7 248

336 191 188,64

Zachodniopomorskie

4 940

281 006 614,83

3 921

419 791 540,42

89 298

2 319 505 965,36

71 500

2 634 198 507,64

Polska

* liczba beneficjentów – liczba w wierszu „Polska” jest ró˝na od sumy liczb w poszczególnych województwach, ze wzgl´du na wnioski transferowe (przeniesienie sprawy do innego
województwa).

bydła, 4 093 sztuki koni, 33 711
sztuk owiec i 1 878 sztuk lokalnych
ras Êwiƒ.
W tabeli 2 przedstawiono powierzchnie obj´te wsparciem w ramach wybranych pakietów (wariantów) w podziale na województwa
w 2011 roku. Suma powierzchni
obj´tych wsparciem w poszczególnych pakietach przekracza 14,79%
u˝ytków rolnych wspieranych
w 2011 roku w ramach jednolitej
płatnoÊci obszarowej z uwagi
na fakt, ˝e niektóre pakiety/warianty mogà byç realizowane na tej samej powierzchni, np. pakiet 1 (rolnictwo zrównowa˝one) i warianty
pakietu 8 (ochrona gleb i wód).
WartoÊci bezwzgl´dne, wobec
ró˝nej wielkoÊci województw, nie
zawsze dajà obiektywny obraz zainteresowania programem rolnoÊrodowiskowym. Porównanie powierzchni obj´tej programem rolnoÊrodowiskowym w stosunku do powierzchni u˝ytków rolnych wojeBIULETYN INFORMACYJNY 12/2012

wództwa deklarowanych do jednolitej płatnoÊci obszarowej (JPO) lepiej odzwierciedla wpływ programu
rolnoÊrodowiskowego na Êrodowisko. W tym celu, w tabeli 3 przedstawiono powierzchnie, na których
realizowane sà pakiety programu
rolnoÊrodowiskowego na tle powierzchni zgłaszanych w 2011 roku
do płatnoÊci bezpoÊrednich.
Program rolnoÊrodowiskowy najwi´ksze oddziaływanie na Êrodowisko w latach 2011 i 2012 wywiera
w województwach: zachodniopomorskim (31,48% – 33,15%), lubuskim (29,30% – 31,88%), i warmiƒsko-mazurskim (26,67% – 29,29%).
W tych trzech województwach prawie co trzeci hektar u˝ytków rolnych
obj´ty jest pozytywnym oddziaływaniem na Êrodowisko, z uwagi na realizacj´ programu rolnoÊrodowiskowego.
Najmniejsze zainteresowanie,
a zarazem najmniejsze oddziaływanie na Êrodowisko w latach 2011

i 2012 wystàpiło w województwach: łódzkim (5,12% – 5,41%),
mazowieckim (5,77% – 6,36%)
i Êlàskim (6,11% – 6,44%).
Realizacj´ płatnoÊci rolnoÊrodowiskowych w latach 2007-2011,
czyli finansowy aspekt wsparcia rolnictwa, wynikajàcy z uczestnictwa
rolników w Programie rolnoÊrodowiskowym przedstawiono w tabeli 4.
Do dnia 30 paêdziernika 2012
roku Agencja przekazała łàcznie 4,95 mld złotych dla 160 798
rolników. W tej kwocie 80% Êrodków stanowi udział Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a 20% stanowi udział bud˝etu paƒstwa.
Za realizacj´ programu rolnoÊrodowiskowego w 2012 roku planowane jest do wypłaty około 1,5 mld
złotych.
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 318 49 60
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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Zdrowo, smacznie
i z po˝ytkiem dla wszystkich
Pomoc dla producentów rolnych, wytwarzajàcych ˝ywnoÊç tradycyjnà,
regionalnà, ekologicznà, wysokiej jakoÊci

R

oÊnie popyt na produkty regionalne i tradycyjne. W starych krajach Unii Europejskiej
tendencja ta utrzymuje si´ od dawna. Wynika to z faktu, ˝e dzisiejszy
Europejczyk rzadziej martwi si´ o to,
czy ma za co kupiç ˝ywnoÊç, tylko
zastanawia si´, co zjeÊç. Współczesny konsument coraz cz´Êciej oczekuje, ˝eby to, czym si´ ˝ywi było
zdrowe, smaczne i dobrej jakoÊci.
Dlatego swojà uwag´ kieruje
na produkty inne ni˝ wytwarzane
masowo, konkurujàce głównie niskà
cenà. Nad takie produkty przedkłada ˝ywnoÊç powstałà bez udziału

noÊç wytwarzanà w sposób przyjazny dla Êrodowiska staje si´ wyznacznikiem ÊwiadomoÊci i wra˝liwoÊci ekologicznej, a tak˝e elementem po˝àdanego stylu ˝ycia.
Europejski konsument cz´Êciej
te˝ podró˝uje poza miejsce zamieszkania, a jako turysta rozbudził w sobie ciekawoÊç Êwiata,
w tym jego ró˝norodnoÊci kulinarnej. JednoczeÊnie swojà ciekawoÊç
kieruje na odkrywanie smaków regionalnych i tradycyjnych zwiàzanych z rodzimà kulturà. Co jest
bardzo istotne, ten konsument
za tak rozumianà tradycj´ i wyjàt-

Ten sam trend objàł tak˝e Polsk´
i równie˝ tu, prawie zapomniane,
dawne receptury, specjały regionalne oraz produkty powstałe
w ekologicznych warunkach, zaczynajà robiç coraz wi´kszà karier´ wÊród konsumentów. Trzeba jednak przyjàç, ˝e to dopiero poczàtek drogi, bo obecnie udział ˝ywnoÊci tradycyjnej w krajowym rynku
produktów spo˝ywczych wynosi
1-3%. Z badaƒ przeprowadzanych
w kraju od czasu akcesji do UE wynika, ˝e znaczna cz´Êç polskich
produktów regionalnych jest
w społeczeƒstwie jeszcze słabo

Obwarzanek krakowski, ser koryciƒski swojski i kiełbasa lisiecka – produkty wpisane do rejestru chronionych oznaczeƒ geograficznych

chemicznych Êrodków ochrony roÊlin
i substancji wzmacniajàcych smak,
konserwujàcych oraz bez modyfikowanych pasz, za to zgodnie z tradycyjnymi recepturami i zawdzi´czajàcà swój wyjàtkowy smak specyficznym walorom regionu pochodzenia.
Poza tym dla sporej cz´Êci społeczeƒstwa przestawienie si´ na ˝yw34

kowoÊç gotów jest zapłaciç nawet
znacznie wi´cej, ni˝ za produkty
konwencjonalne i wytwarzane
na skal´ przemysłowà. I tu zbiegajà si´ interesy Êwiadomego i wymagajàcego konsumenta oraz
producenta oferujàcego produkty
ekologiczne, tradycyjne, regionalne, o wy˝szej jakoÊci.

znana. Bardziej rozpoznawalne sà
produkty regionalne o utrwalonej
ju˝ du˝o wczeÊniej marce, jak np.
sery podhalaƒskie oraz tradycyjne
w´dliny.
Jednak niezale˝nie od stopnia
popularnoÊci poszczególnych produktów regionalnych i tradycyjnych, polscy konsumenci generalBIULETYN INFORMACYJNY 12/2012

nie sà przeÊwiadczeni o tym, ˝e
wszystkie one posiadajà szczególne walory smakowe i sà du˝o
zdrowsze ni˝ ˝ywnoÊç konwencjonalna i przemysłowa. Oczekujà te˝
wi´kszej ich dost´pnoÊci popartej
działaniami informacyjnymi i promocyjnymi, a tak˝e gotowi sà
za taki towar zapłaciç odpowiednio wi´cej. Stàd rolnicy i przetwórcy (zazwyczaj drobni) produkujàcy
˝ywnoÊç tradycyjnà i regionalnà,
którzy jeszcze dekad´ temu byli
w odwrocie z powodu niemo˝noÊci konkurowania z wielkimi producentami i dostawcami kierujàcymi taƒszy, masowy towar na rynek,
dziÊ odnoszà coraz bardziej znaczàce sukcesy. Ich wydzielone stoiska w marketach stały si´ ju˝ stałym elementem rynkowej oferty
i przyciàgajà coraz liczniejszych
kon su men tów. Ka˝ de go ro ku
w całym kraju odbywajà si´ setki
tar gów, fe sty nów i jar mar ków,
na których oferuje si´ wyroby tradycyjne i regionalne. WÊród nich
sà produkty posiadajàce ju˝ uznanà mark´, ale tak˝e niemal zupeł-

obj´te systemami jakoÊci ˝ywnoÊci. W przypadku tych klientów,
którzy słyszeli lub wiedzà wi´cej
na temat poszczególnych systemów jakoÊci, obecnoÊç znaku jakoÊci coraz cz´Êciej stanowi „przepustk´” do koszyka z zakupami.
Jest to bowiem gwarancja oparta
na solidnych podstawach. Znaki
jakoÊci, wspólnotowe i krajowe,
stopniowo stajà si´ rozpoznawalne dla coraz szerszego grona konsumentów, choç jeszcze wiele jest
do zrobienia w tej sprawie. To samo dotyczy krajowego rynku produk tów eko lo gicz nych. Ro Ênie
przy tym ÊwiadomoÊç ekologiczna klientów zaopatrujàcych si´
w ˝ywnoÊç, soki, napoje, ale równie˝ coraz powszechniejsze staje
si´ przekonanie, ˝e sposób prowadzenia uprawy czy hodowli ma
bezpoÊredni wpływ na to, czy od˝ywiamy si´ zdrowo.
Zatem rodzimi producenci rolni,
którzy na powa˝nie anga˝ujà si´
w uczestnictwo w systemach jakoÊci
˝ywnoÊci, ju˝ zaczynajà zbieraç
na rynku krajowym, ale nie tylko, fi-

koszty, jakich nie ponoszà „producenci konwencjonalni”.
Poniewa˝ wszyscy sà zgodni, ˝e
trend polegajàcy na rosnàcym zainteresowaniu ˝ywnoÊcià o wy˝szej
jakoÊci, w tym ekologicznà, tradycyjnà i regionalnà jest zjawiskiem
niezwykle pozytywnym i po˝àdanym, to zarówno UE i kraje członkowskie (w tym Polska) wzmacniajà
go instytucjonalnie i finansowo.
Marszałkowie województw wpisujà
na listy produktów regionalnych
wcià˝ nowe pozycje, co jest nast´pstwem aktywnoÊci lokalnych
Êrodowisk coraz bardziej dumnych
ze swojego dziedzictwa kulturowego i tradycji kulinarnych. Powstajà
wcià˝ nowe systemy jakoÊci ˝ywnoÊci, które w przypadku spełnienia
okreÊlonych wymagaƒ zostajà
uznane za systemy krajowe. Przykładem mogà byç systemy takie
jak: „JakoÊç-Tradycja” obejmujàcy
regionalne i tradycyjne produkty
wytwarzane zgodnie z zatwierdzonymi specyfikacjami i standardami,
albo Quality Meat Program (QMP)
b´dàcy odpowiedzià na zapotrze-

W rejestrze chronionych oznaczeƒ geograficznych znalazły si´ równie˝: suska sechloƒska, jabłka łàckie i truskawka kaszubska

nie nieznane, za to warte rozsmakowania si´ w nich. Teraz to przemysłowa konkurencja usiłuje je
naÊladowaç, zewn´trznie upodobniajàc swoje wyroby do tradycyjnych i stosujàc nazwy budzàce
skojarzenia z nimi.
Cz´Êç oferty rynku ˝ywnoÊci tradycyjnej i regionalnej to produkty
BIULETYN INFORMACYJNY 12/2012

nansowà premi´ za lepszà jakoÊç
swoich plonów i produktów. A Ci
z nich, którzy dopiero zaczynajà
wprowadzaç produkty na rynek lub
podj´li ju˝ w tym kierunku starania,
bardzo liczà na pomoc finansowà,
która choçby w pierwszym okresie
uczestnictwa w systemie jakoÊci pomo˝e zrekompensowaç dodatkowe

bowanie rynku na rodzimà wołowin´ wysokiej, stałej jakoÊci, czy Pork
Quality System (PQS) analogiczny
system produkcji wieprzowiny. Tak˝e wysoko ceni si´ oparty na naukowo opracowanych metodykach
krajowy system Integrowanej Produkcji. Z kolei co kilka miesi´cy
wydłu˝a si´ lista polskich produk35
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tów wpisanych przez Komisj´ Europejskà do unijnych rejestrów produktów posiadajàcych gwarantowanà tradycyjnà specjalnoÊç (GTS)
oraz chronionà nazw´ pochodzenia (ChNP) lub chronione oznaczenie geograficzne (ChOG).
Obecnie jest ich ju˝ 36. Tylko
w bie˝àcym roku (do listopada) zarejestrowano:
1 Fasol´ wrzawskà;
1 Miód z Sejneƒszczyzny;
1 Miód z Łoêdziej;
1 Ser koryciƒski swojski;
1 Jagni´cin´ podhalaƒskà.

w systemach jakoÊci ˝ywnoÊci
i Działania informacyjne i promocyjne. Obejmujà one rekompensat´ dla producentów ponoszàcych
dodatkowe
koszty
zwiàzane
z uczestnictwem w systemach jakoÊci ˝ywnoÊci oraz udzielanie pomocy finansowej zorganizowanym
grupom i organizacjom tych˝e producentów na prowadzenie działaƒ
w ramach tzw. „małej promocji”.
Działaniami tymi obj´te sà obecnie
wspólnotowe systemy jakoÊci ˝ywnoÊci: Gwarantowane Tradycyjne
SpecjalnoÊci (GTS), Chronione

Olej rydzowy – w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalnoÊci od 2009 r.

Do jednostek certyfikujàcych
zgłaszajà si´ wcià˝ nowi rolnicy,
którzy chcà przejÊç na ekologiczny
system produkcji i zostajà obj´ci
systemem kontroli w tym zakresie.
Istotnà rol´ wspierajàcà rozwój
rynku produktów ekologicznych,
tradycyjnych, regionalnych i wysokiej jakoÊci odgrywajà u nas dwie
agencje płatnicze: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencja Rynku Rolnego, tj.
instytucje, którym powierzono
wdro˝enie zadaƒ okreÊlonych
w Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 jako
działania: Uczestnictwo rolników
36

Nazwy Pochodzenia (ChNP),
Chronione Oznaczenia Geograficzne (ChOG) i produkcja ekologiczna produktów rolnych, a tak˝e
trzy uznane systemy krajowe: Integrowana Produkcja (IP), „JakoÊç-Tradycja” i Quality Meat Program
(QMP). W ramach działania
Uczestnictwo rolników w systemach
jakoÊci ˝ywnoÊci, które wdra˝a
ARiMR, do koƒca paêdziernika 2012 r. wydano ponad 19,7
tys. decyzji przyznajàcych pi´cioletnià pomoc finansowà. Do tego
czasu wydano ju˝ tak˝e ponad 20,6 tys. decyzji o przyznaniu
płatnoÊci, a suma Êrodków wypła-

conych do 31 paêdziernika br.
przekroczyła 13,7 mln zł. Sà to
Êrodki na pokrycie realnie poniesionych przez rolników kosztów,
głównie certyfikacji i składek z tytułu członkostwa w grupie producentów. Około 87% wypłaconych
Êrodków otrzymali rolnicy prowadzàcy produkcj´ ekologicznà. Coraz cz´Êciej jednak pomoc ARiMR
trafia do producentów uczestniczàcy w innych systemach jakoÊci. I to
głównie oni organizujà si´ w grupy
producentów, co umo˝liwia im uzyskiwanie z ARiMR zwrotu kosztów
składek członkowskich.
W połowie sierpnia br. weszło
w ˝ycie rozporzàdzenie ministra
rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24
lipca 2012 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakoÊci ˝ywnoÊci” obj´tego Programem
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich
na lata 2007-2013, które zgodnie
z zatwierdzonà zmianà do PROW
2007-2013, do wykazu systemów
jakoÊci obj´tych wsparciem dołàczyło krajowy system produkcji
wo ło wi ny „Qu ali ty Me at Pro gram”. Jest to system produkcji
wysokiej jakoÊci wołowiny, odznaczajàcej si´ kruchoÊcià, soczystoÊcià i smakowitoÊcià. System jest
otwarty, ale właÊcicielem znaku jakoÊci QMP jest Polskie Zrzeszenie
Pro du cen tów By dła Mi´ sne go,
które za poÊrednictwem współpracujàcej jednostki certyfikacyjnej
pilnuje respektowania specyfikacji
i stan dar dów przez wszyst kich
uczestników systemu, na ka˝dym
eta pie po wsta wa nia pro duk tu.
Drugà istotnà zmianà wprowadzonà tym roz po rzà dze niem by ło
znaczne podniesienie maksymalnej stawki rocznej płatnoÊci dla
rolników produkujàcych metodami
eko lo gicz ny mi. Wcze Êniej mo˝ BIULETYN INFORMACYJNY 12/2012

System Quality Meat Program — QMP jest pierwszym w Polsce systemem gwarantowania jakoÊci mi´sa wołowego

na było im zrekompensowaç koszty certyfikacji i składek członkowskich do kwoty 996 zł rocznie.
Obecnie jest to ju˝ kwota 3000 zł.
Ta zmiana wynika m.in. z mo˝liwoÊci przeprowadzania przez jednostki certyfikujàce wi´kszej liczby
kontroli w gospodarstwach ekologicznych, szerszego zakresu tych
kontroli i z rosnàcych kosztów pracy. Jest jednak prawdopodobne,
˝e w warunkach konkurencji mi´dzy jednostkami certyfikujàcymi,
podniesienie maksymalnej stawki
nie przyniesie znaczàcego wzrostu
opłat za kontrole, ale za to stanie
si´ zach´tà dla kolejnych produ-

centów, do uczestnictwa w tym systemie jakoÊci.
JeÊli w nadchodzàcym okresie
programowania PROW na lata 2014-2020 b´dà kontynuowane i rozszerzane odpowiednie działania motywujàce (zwłaszcza rolników) do uczestnictwa w systemach
jakoÊci ˝ywnoÊci oraz wspierajàce
promocj´ produktów tradycyjnych,
regionalnych i ekologicznych, to
mo˝na byç pewnym, i˝ rosnàce zapotrzebowanie i zainteresowanie
polskà ˝ywnoÊcià ekologicznà, tradycyjnà i regionalnà spotykaç si´
b´dzie z rosnàcà ofertà takich produktów na naszym rynku. Chodzi

równie˝ o to, ˝e rodzime produkty
muszà zyskaç szans´ na skuteczne
konkurowanie z ju˝ wypromowanymi w całej Europie produktami tradycyjnymi i regionalnymi pochodzàcymi z innych krajów. W interesie wszystkich zainteresowanych
stron le˝y, aby w przypadku ˝ywnoÊci wysokiej jakoÊci, ekologicznej,
tradycyjnej i regionalnej, poda˝
i popyt miały jak najwi´cej okazji
i mo˝liwoÊci, aby si´ spotkaç.
OczywiÊcie cz´Êciej po takie produkty b´dà si´gaç konsumenci zasobniejsi. Jednak równie˝ pozostali, choçby sporadycznie czy
od Êwi´ta, dla przyjemnoÊci czy
w poczuciu troski o swoje zdrowie,
dołàczaç b´dà do grona klientów
nabywajàcych takie produkty.
Szczególnie zainteresowanie nimi
wzrasta w okresie przedÊwiàtecznym. I skoro na wigilijnym stole wypada, aby pojawił si´ karp, to
niech b´dzie to Karp zatorski. JeÊli
kompot ze Êliwek, to niech b´dà
Âliwki szydłowskie albo Suska sechloƒska. O tym, ˝e dobra promocja skutecznie wspiera polskie produkty regionalne Êwiadczy przykład
Rogala Âwi´tomarciƒskiego, który
coraz ch´tnie kupowany jest nie
tylko przez Poznaniaków i Wielkopolan, ale tak˝e przez mieszkaƒców całej Polski. Ka˝dà uroczystoÊç
rodzinnà niech uÊwietni Staropolski
miód pitny, a dobry gospodarz zaserwuje goÊciom Kiełbas´ jałowcowà lub myÊliwskà. Wa˝ne jest bowiem równie˝ to, ˝e niezale˝nie czy
to b´dzie na co dzieƒ czy od Êwi´ta, gdy na stole pojawiajà si´ tego
rodzaju produkty, słowa „smacznego” i „na zdrowie” nabierajà
szczególnej treÊci.

Zbigniew Roragiewicz
Departament Działaƒ Społecznych
i Ârodowiskowych
[ 22 318 49 00
System Pork Quality (PQS) to analogiczny jak QMP system produkcji wieprzowiny
BIULETYN INFORMACYJNY 12/2012

Zdj´cia: archiwum MRiRW, Marek Kassa, fotolia
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Do ARiMR
po unijne pieniàdze

A

gencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
prowadzi przez cały czas
nabory wniosków w ramach niektórych działaƒ finansowanych ze
Êrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
oraz Programu Operacyjnego RYBY
2007-2013.

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
1 Uczestnictwo rolników w systemach jakoÊci ˝ywnoÊci
W ramach tego działania mo˝na otrzymaç wsparcie m.in. na pokrycie kosztów kontroli, które niezb´dne sà do otrzymania stosownych certyfikatów potwierdzajàcych, ˝e dany produkt został wytworzony zgodnie z systemem np.
Gwarantowanej Tradycyjnej SpecjalnoÊci, Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego, produkcji
ekologicznej, integrowanej produkcji, specyfikacjà i standardami systemu „JakoÊç Tradycja” czy Quality
Meat Program (produkcja wołowiny). Zapraszamy do składania
wniosków w oddziałach regionalnych ARiMR.
1 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów
ARiMR przyznaje dofinansowanie
na pokrycie cz´Êci kosztów usług
doradczych poniesionych przez rolników np. na opracowanie planu
działalnoÊci rolnoÊrodowiskowej,
czy dostosowanie gospodarstwa
do standardów wzajemnej zgodnoÊci. Posiadacze lasów mogà natomiast otrzymaç pomoc na pokrycie
38

cz´Êci kosztów usług doradczych
zwiàzanych np. z ochronà leÊnej
ró˝norodnoÊci biologicznej. Wnioski mo˝na składaç w biurach powiatowych ARiMR.
1 Grupy producentów rolnych
W Oddziałach Regionalnych
ARiMR mo˝na składaç wnioski
o przyznanie pomocy finansowej
na pokrycie kosztów zakładania
i funkcjonowania grup producentów rolnych przez pi´ç pierwszych
lat od ich utworzenia. Grup´ producentów mo˝e zało˝yç ju˝ pi´ciu
rolników, którzy prowadzà, jednà
z 29 rodzajów produkcji, nale˝y
do niej m.in. uprawa zbó˝, hodowla trzody chlewnej, bydła, koni,
drobiu czy te˝ produkcja mleka.

Program Operacyjny RYBY 20072013
1 Rybactwo przybrze˝ne
Do 31 grudnia 2012 roku Oddziały Regionalne ARiMR przyjmujà
wnioski o dofinansowanie w zakresie Rybactwa przybrze˝nego. Aby
otrzymaç takà pomoc, co najmniej
dwóch właÊcicieli bàdê armatorów
statków rybackich, musi zrealizowaç operacj´ w zakresie wspierania organizacji produkcji, przetwórstwa i łaƒcucha zbytu produktów
rybactwa. Dodatkowo armatorzy
mogà ubiegaç si´ o wypłat´ premii
z tytułu tymczasowego zaprzestania
działalnoÊci połowowej majàcej
na celu ochron´ zasobów morskich. Na wsparcie mogà równie˝
liczyç rybacy, którzy zdob´dà wykształcenie w zakresie rybactwa
bàdê podniosà swoje kwalifikacje
zawodowe w rybołówstwie morskim.

1 Rekompensaty społeczno -gospodarcze w celu zarzàdzania krajowà flotà rybackà
Do 29 marca 2013 roku Oddziały Regionalne ARiMR przyjmujà
wnioski, o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Rekompensat społeczno-gospodarczych w celu zarzàdzania krajowà flotà rybackà. Pomoc mo˝na otrzymaç m.in.
na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, szkolenia umo˝liwiajàce
zdobycie innego zawodu. Wsparcie
w formie rekompensaty finansowej
przysługuje równie˝ rybakom, którzy utracili miejsca pracy, mo˝na je
uzyskaç tak˝e na pokrycie cz´Êci
kosztów nabycia statku rybackiego.
1 Inwestycje na statkach rybackich i selektywnoÊç
Od 6 grudnia 2012 roku do 29
marca 2013 roku równie˝ w Oddziałach Regionalnych ARiMR mo˝na składaç wnioski o przyznanie
pomocy na Inwestycje na statkach
rybackich i selektywnoÊç. Inwestycje
takie mogà dotyczyç poprawy bezpieczeƒstwa na statkach, warunków pracy, higieny, jakoÊci produktów, wydajnoÊci energetycznej oraz
zakupu narz´dzi umo˝liwiajàcych
selektywny połów np. sieci o wi´kszych oczkach.
Wi´cej informacji o przedstawionej wy˝ej pomocy finansowej mo˝na uzyskaç na portalu internetowym www.arim.gov.pl, w placówkach ARiMR, a tak˝e u naszych
konsultantów obsługujàcych bezpłatnà infolini´ 0 800 38 00 84.
Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: archiwum ARiMR
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W roku bie˝àcym z działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania” ARiMR wypłaci 1,355 mld zł

Zgodnie z planem
Realizacja dopłat za 2012 r. dla rolników gospodarujàcych
w niekorzystnych warunkach lub trudnym terenie

C

elem pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) jest zapewnienie ciàgłoÊci rolniczego u˝ytkowania ziemi
i tym samym utrzymanie ˝ywotnoÊci
obszarów wiejskich. Udzielana pomoc ma zapobiegaç wyludnianiu si´
obszarów, gdzie gospodarowanie
jest utrudnione a tak˝e sprzyjaç zachowaniu walorów krajobrazowych
obszarów wiejskich i promocji rolnictwa przyjaznego dla Êrodowiska.
Pomoc finansowa z tytułu wspierania gospodarowania na obszaBIULETYN INFORMACYJNY 12/2012

rach górskich i innych obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania jest realizowana
w ramach bud˝etu PROW 20072013,
który
dla
całego
okresu programowania wynosi
2 448 750 000 euro. Do dnia 16
listopada 2012 r. została wypłacona łàcznie w ramach PROW 2007-

2013 kwota 1 886 876 958,60
euro, co wskazuje na 77,05% wykorzystanie bud˝etu. Do wykorzystania do koƒca okresu programowania pozostała kwota w wysokoÊci 566 659 057,18 euro.
Dotychczas w ramach pomocy
ONW uruchomiono 6 naborów
wniosków. W sumie z bud˝etu dzia-

Stawki płatnoÊci ONW na 1 ha w 2012 r.
Strefa ONW

Stawki płatnoÊci na 1 ha

Strefa nizinna I

179 zł/ha

Strefa nizinna II

264 zł/ha

Strefa ze specyficznymi utrudnieniami

264 zł/ha

Strefa górska

320 zł/ha

39
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Liczba zło˝onych wniosków o przyznanie pomocy ONW w roku 2012 w poszczególnych
województwach

Liczba rolników, dla których zrealizowano kwoty płatnoÊci w poszczególnych województwach
Województwo

Liczba
rolników

Kwota zrealizowanych
płatnoÊci ONW

DolnoÊlàskie

13 636

25 757 639,41

Kujawsko-pomorskie

16 356

28 853 430,60

Lubelskie

42 331

51 288 812,38

Lubuskie

12 639

29 132 953,57

Łódzkie

56 148

71 107 641,44

Małopolskie

38 152

35 128 339,62

Mazowieckie

100 303

169 251 473,22

4 803

7 570 704,50

Opolskie
Podkarpackie

29 895

26 333 744,29

Podlaskie

50 158

117 478 922,51

Pomorskie

16 649

43 303 154,67

Âlàskie

12 021

12 759 850,13

Âwi´tokrzyskie

23 588

22 295 396,82

Warmiƒsko-mazurskie

20 315

53 525 749,16

Wielkopolskie

51 318

95 071 927,95

Zachodniopomorskie
Razem

11 909

31 948 758,56

500 221

820 808 498,83

Procentowy udział rolników, dla których zrealizowane zostały płatnoÊci ONW

łania 211/212 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich
i innych obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania ARiMR
wypłaciła kwot´ 7,50 mld zł. Zakłada si´, ˝e w roku 2012 zostanie
wypłacona kwota w wysokoÊci 1,355 mld zł.
W roku 2012 do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostało zło˝onych 730 265 wniosków o przyznanie pomocy ONW.
Realizacja pomocy ONW rozpocz´ła si´ z dniem 16 paêdziernika 2012 r. Wg stanu na dzieƒ 16 listopada 2012 r., czyli ju˝ w pierwszym miesiàcu realizacji tych płatnoÊci, ARiMR przekazała płatnoÊci
ONW na rachunki bankowe 500 221 rolników, na kwot´ 820 808 498,83 zł, co stanowi 61% koperty finansowej
za rok 2012.
Majàc na uwadze powy˝sze dane
nale˝y stwierdziç, i˝ pomoc finansowà z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich
i innych obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania otrzymało ju˝ 68,5% rolników ubiegajàcych si´ o te płatnoÊci w roku 2012. Poni˝ej przedstawiono
(mapka) procent rolników w poszczególnych województwach, dla
których dokonano wypłaty płatnoÊci ONW.
ARiMR zakłada, ˝e do koƒca 2012 r. decyzje w sprawie przyznania płatnoÊci ONW zostanà wydane dla ponad 564 tys. rolników,
a zrealizowana kwota płatnoÊci wyniesie 1,084 mln zł, co stanowiç
b´dzie 80% koperty finansowej.
Zgodnie z przepisami wszystkie
płatnoÊci ONW powinny byç zrealizowane do 30 czerwca 2013 r.

Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 318 49 60
Zdj´cie: fotolia
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Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i kl´skowych udzielanych przez Banki
wysokoÊç stopy redyskonta weksli - 4,50% od 06 12 2012 r.)
Oprocentowanie p∏acone bankowi przez kredytobiorc´
w liniach kredytowych:
Lp.

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.

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

nKL01,
nKL02
– ubezpieczeni

nKL01,
nKL02
– nieubezpieczeni

3,0000

1,5000

4,1250

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, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów
kredyty na utworzenie lub urzàdzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukoƒczyły 40 roku ˝ycia
kredyty na zakup u˝ytków rolnych
kredyty na realizacj´ inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów 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 11-04-2003r. o kształtowaniu 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 przemysłu mi´snego, chłodnictwa składowego 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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