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Stanisław Kalemba
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zdaniem ministra
Szanowni Paƒstwo!
Za nami Polagra – Êwi´to bran˝y spo˝ywczej. 29. edycja
targów była niewàtpliwie centrum promocji polskiej ˝ywnoÊci.
Targi Polagra Food, Polagra Gastro, Polagra Tech, Invest Hotel i Pakfood oraz nieco wczeÊniej Targi Smaki Regionów odwiedziła rekordowa liczba zwiedzajàcych. Smaki Regionów,
promujàce naszà regionalnà, tradycyjnà i certyfikowanà ˝ywnoÊç, wzbudziły zainteresowanie ponad 25 tys. osób. Natomiast na targach Polagra Food oraz towarzyszàcych jej imprezach wystawienniczych goÊciło ok. 50 tys. zwiedzajàcych.
Jak co roku podczas trwanie targów Polagra miało te˝
miejsce uroczyste wr´czenie znaków programu Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç. Firmy, których produkty otrzymujà znaki PD˚ to
elita wÊród zakładów bran˝y ˝ywnoÊciowej. Nie mam wàtpliwoÊci, ˝e właÊnie dzi´ki takim produktom budowana jest
marka polskiej ˝ywnoÊci. Na podkreÊlenie zasługuje fakt, ˝e
znak przyznawany jest tylko wyrobom, które spełniajà najwy˝sze kryteria jakoÊci, opracowane przez Kolegium Naukowe ds. JakoÊci Produktów ˚ywnoÊciowych. Oznaczenie produktu tym znakiem jest cennà informacjà, która pomaga
konsumentowi w dokonaniu wyboru, a znak nadawany jest
produktowi na 3 lata. Warto wi´c zwracaç uwag´ na produkty oznaczone charakterystycznym logo PD˚.
Dane handlu zagranicznego produktami rolno-spo˝ywczymi za pierwsze półrocze pokazujà wyraênie, ˝e b´dzie to kolejny rekordowy rok. Polska ˝ywnoÊç sprzedaje si´ bardzo
dobrze, nie zagroziły jej nawet negatywne kampanie u naszych południowych sàsiadów. Po rozmowach bilateralnych
jestem przekonany, ˝e jednak b´dziemy najpierw rozmawiaç
i wyjaÊniaç ewentualne problemy, a dopiero póêniej informowaç o tym media.
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Dalszy rozwój polskiego rolnictwa zale˝eç b´dzie od tego,
jak efektywnie b´dziemy potrafili wykorzystaç wszystkie dost´pne dla rolnictwa i przetwórstwa Êrodki finansowe, zarówno unijne, jak i krajowe. Dotychczasowe doÊwiadczenia pokazujà, ˝e umiemy to robiç, chocia˝ mo˝na jeszcze poprawiç
efektywnoÊç. Musimy dobrze opracowaç szczegółowe rozwiàzania, gdy˝ po sukcesach w handlu zagranicznym produktami
rolno-spo˝ywczymi widaç wyraênie, ˝e warto inwestowaç
w rolnictwo i przetwórstwo. Dziedziny te przynoszà wyraêne
korzyÊci i sà bez wàtpienia filarami naszej gospodarki.
Na poczàtku paêdziernika Komisja Rolnictwa Parlamentu
Europejskiego przegłosowała reform´ Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. Jestem przekonany, ˝e na listopadowej sesji PE b´dzie tak samo i zostanie ju˝ tylko akceptacja
przez Rad´ Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Osiàgni´ty w tym roku kompromis zawiera wi´kszoÊç naszych postulatów. Stopniowo b´dziemy si´ zbli˝aç do wyrównania
płatnoÊci bezpoÊrednich, a co za tym idzie – do lepszych warunków konkurencji. Po trzech latach dyskusji reforma WPR
staje si´ faktem, a Polska uzyskała dobre warunki mimo panujàcego kryzysu. Teraz najwa˝niejsza jest praca nad konkretnymi rozwiàzaniami, aby ka˝de euro i ka˝da złotówka
były jak najefektywniej wykorzystane, gdy˝ rolnictwo i przetwórstwo stale zwi´kszajà dodatnie saldo mi´dzynarodowej
wymiany handlowej.
Nowa perspektywa finansowa stawia m.in. na innowacyjnoÊç. W ten nurt bardzo dobrze wpisuje si´ inwestycja powstajàca w Puławach – Innowacyjno-Naukowe Centrum Badaƒ Rolniczych. Z pewnoÊcià b´dzie to istotne wsparcie naukowe rolniczej praktyki.
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2013
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WPR w nowej perspektywie
Kulisy finału negocjacji
Unijne instytucje podj´ły kolejne decyzje, które umo˝liwiajà zakoƒczenie negocjacji reformy wspólnej polityki rolnej. Formalne
przyj´cie rozporzàdzeƒ powinno nastàpiç przed koƒcem roku.
W dniu 26 czerwca br. ogłoszono wst´pne, polityczne porozumienie mi´dzy Radà UE, Komisjà Europejskà i Parlamentem Europejskim w sprawie reformy WPR.

J

ednak w kilku kluczowych kwestiach powiàzanych z wieloletnimi ramami finansowymi (WRF)
instytucje te nadal prowadziły rozmowy. Parlament Europejski uznał,
i˝ cz´Êç kwestii finansowych obj´tych reformà WPR wymaga dodatkowych ustaleƒ. Wstrzymano wczeÊniej zapowiadane formalne potwierdzenie kompromisu w sprawie
WRF (miało ono nastàpiç podczas
posiedzenia plenarnego PE w dniu
10 wrzeÊnia br.) i przystàpiono
do ostatnich uzgodnieƒ „kwestii
otwartych” w negocjacjach WPR.

Trudny proces dochodzenia
do kompromisu
W dniu 17 wrzeÊnia br. odbyło si´
pierwsze „powakacyjne” spotkanie
trójstronne w sprawie reformy WPR,
które miało wyjaÊniç podejÊcie instytucji do nieuzgodnionych jeszcze
kwestii. Parlament Europejski podtrzymał stanowisko, ˝e nadal niektóre propozycje dotyczàce płatnoÊci bezpoÊrednich (m.in. redukcja
płatnoÊci) oraz rozwoju obszarów
wiejskich (m.in. stawki współfinansowania z EFRROW) wymagajà
zmian. JednoczeÊnie uznano, i˝
w sprawie wspólnej organizacji rynków rolnych (SCMO) oraz rozporzàdzenia horyzontalnego osiàgni´to porozumienie.
W dniu 23 wrzeÊnia br. Rada UE
ds. Rolnictwa i Rybołówstwa zmieBIULETYN INFORMACYJNY 10/2013

niła mandat na dalsze negocjacje
z eurodeputowanymi. Polska, wraz
z kilkoma innymi paƒstwami, nie
poparła zmienionego mandatu
Rady, bowiem zaproponowane
zmiany odbiegały od porozumienia Rady Europejskiej z lutego
2013 r. w sprawie wieloletnich ram
finansowych.
W stosunku do czerwcowego stanowiska, we wrzeÊniowej decyzji nastàpiła zgoda Rady na zwi´kszenie
wkładu EFRROW (współfinansowania) do 85% w przypadku regionów
najbiedniejszych i najbardziej oddalonych, jak równie˝ wprowadzenia
obowiàzkowej redukcji na poziomie 5% dla płatnoÊci powy-

˝ej 150 tys. euro. We wszystkich pozostałych „otwartych kwestiach” Rada utrzymała stanowisko wypracowane w czerwcu br. w Luksemburgu
(informacje na ten temat uzgodnieƒ
z Luksemburga zostały przedstawione w „Biuletynie informacyjnym”
nr 7-8/2013).

Porozumienie mi´dzy Radà
a Parlamentem
W dniu 24 wrzeÊnia br. odbyło si´
kolejne spotkanie trójstronne Rady,
Parlamentu Europejskiego i Komisji
Europejskiej, podczas którego europarlament zaakceptował zrewidowane stanowisko Rady. Kompromis polityczny w sprawie reformy
wspólnej polityki rolnej, uwzgl´dniajàcy równie˝ kwestie finansowe,
został w koƒcu osiàgni´ty.
Porozumienie polityczne umo˝liwiło przyj´cie głównych ram w odniesieniu do płatnoÊci bezpoÊrednich, wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez EFRROW, wspólnej

W perspektywie finansowej 2014-2020 Polska uzyska na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich nominalnie
o ok. 12% wi´cej unijnych Êrodków ni˝ w latach 2007-2013
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Proponowane Êrodki dla Polski z bud˝etu UE w ramach płatnoÊci bezpoÊrednich i rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020 (mln EUR,
ceny bie˝àce)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Łàcznie
2014-2020

PłatnoÊci bezpoÊrednie

2 970

2 987

3 005

3 022

3 042

3 062

3 062

21 148

Rozwój obszarów wiejskich

1 570

1 567

1 565

1 563

1 561

1 559

1 556

10 941

Łàcznie płatnoÊci i PROW

4 541

4 557

4 573

4 589

4 607

4 625

4 623

32 081

Rodzaj wsparcia

˚ródło: skonsolidowane projekty rozporzàdzeƒ Rady (WE): nr 13294/13 REV1 oraz nr 13349/1/13 REV1

Ârodki finansowe z bud˝etu UE dla Polski w ramach płatnoÊci bezpoÊrednich i rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013 (mln EUR,
ceny bie˝àce)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Łàcznie
2007-2013

PłatnoÊci bezpoÊrednie

1 264

1 579

1 877

2 192

2 477

2 788

3 045

15 222

Rozwój obszarów wiejskich

1 990

1 933

1 971

1 936

1 861

1 857

1 851

13 399

Łàcznie płatnoÊci i PROW

3 253

3 512

3 849

4 128

4 338

4 623

4 896

28 621

Rodzaj wsparcia

èródło: Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 1782/2003 oraz Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 73/2009;
Ârodki na rozwój obszarów wiejskich – decyzja KE z 27 kwietnia 2010 (2010/236/EU)

organizacji rynków rolnych oraz finansowania, monitorowania i kontroli WPR na okres 2014-2020.
Ostatecznie nastàpi ono przed
koƒcem tego roku. W dniu 30 wrzeÊnia br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich Parlamentu Europejskiego zaakceptowała projekty
rozporzàdzeƒ. Formalne przyj´cie
aktów prawnych przez Parlament
Europejski nastàpi podczas sesji plenarnej, wst´pnie zaplanowanej
na dzieƒ 19 listopada br. Równolegle teksty aktów prawnych zostanà
przyj´te przez Rad´.

Ârodki dla Polski
Warto przypomnieç najwa˝niejsze
elementy finansowe kompromisu.

Przewidywany bud˝et unijny na
WPR w Polsce na lata 2014-2020
wyniesie (w cenach bie˝àcych) nieco ponad 32 mld euro.
W perspektywie finansowej
2014-2020 Polska uzyska na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
nominalnie o około 12% wi´cej
unijnych Êrodków ni˝ otrzymała
w latach 2007-2013 (w okresie 2007-2013 bud˝et UE dla Polski na WPR wyniósł 28,6 mld euro
w cenach bie˝àcych – Êrodki wypłacane w ramach WPR oraz kwoty
wsparcia dla rolników okreÊlane
w decyzjach administracyjnych podawane sà w cenach bie˝àcych).
Oceniajàc aspekty finansowe negocjacji warto zwróciç uwag´

na efekt redystrybucyjny nowego bud˝etu UE i zmiany alokacji Êrodków
pomi´dzy paƒstwami członkowskimi. Polska, obok Łotwy, Rumunii,
Bułgarii, Estonii, Litwy, Malty, W´gier, Słowacji, Cypru, Czech i Słowenii, znalazła si´ w grupie krajów,
których łàczne alokacje na płatnoÊci
bezpoÊrednie i II filar WPR w nowej
perspektywie finansowej nominalnie
wzrosnà w porównaniu do koperty
na lata 2007-2013. Natomiast pozostałe kraje, takie jak m.in. Wielka
Brytania, Belgia, Niemcy, Dania,
Holandia, Irlandia i Szwecja, odnotujà spadek łàcznych kopert
na WPR. Spadek ten b´dzie najwy˝szy dla Wielkiej Brytanii – o 15%
oraz dla Belgii i Niemiec – 12%.

Przewidywany bud˝et unijny na WPR 2014-2020 w Polsce wyniesie nieco ponad 32 mld euro
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Osiàgni´ty kompromis daje mo˝- obowiàzujàcej do roku 2020. JedJednoczeÊnie trwajà prace nad
liwoÊç kontynuowania rozwoju ob- noczeÊnie na forum krajowym po- wdro˝eniem nowego systemu płatszarów wiejskich i rolnictwa w na- dejmowane sà decyzje umo˝liwia- noÊci bezpoÊrednich oraz opracoszym kraju. Polska pozostaje naj- jàce wdro˝enie nowych przepisów.
waniem Programu Rozwoju Obszawi´kszym beneficjentem drugiego
W planowaniu nowej perspekty- rów Wiejskich na lata 2014-2020.
filara WPR, a tak˝e polityki spójno- wy finansowej resort rolnictwa dà˝y W przypadku płatnoÊci bezpoÊredÊci. Pod wzgl´dem wysokoÊci Êrod- do kompleksowego uj´cia potrzeb nich wdro˝enie nowego systemu
ków na płatnoÊci bezpoÊrednie zaj- sektora rolnego w ramach mo˝li- nastàpi od 2015 r. W 2014 r. płatmujemy szóste miejsce w UE woÊci, jakie daje nie tylko nowa noÊci bezpoÊrednie b´dà wypłaca(za Francjà, Niemcami, Hiszpanià, WPR, ale równie˝ polityka spójno- ne zgodnie z przepisami przejÊcioWłochami oraz Wielkà Brytanià). Êci. Takie podejÊcie wynika ze Stra- wymi, na zasadach podobnych jak
Liczàc cały bud˝et na WPR,
w roku 2013. Natomiast
zajmujemy natomiast miejsce
w ramach nowego PROW
§ Polska uzyskała z unijnego bud˝etu
piàte (za Francjà, Niemcami,
planuje si´ kontynuacj´
łàcznie na wszystkie polityki UE najwy˝sze
Hiszpanià i Włochami).
wi´kszoÊci dotychczas wdraÊrodki ze wszystkich paƒstw członkowskich. ˝anych instrumentów wsparDla rozwoju obszarów wiejskich istotne jest, ˝e Polska
cia. Nowy PROW b´dzie
uzyskała z bud˝etu UE łàcznie tegii zrównowa˝onego rozwoju wsi, ukierunkowany zwłaszcza na kwena wszystkie polityki UE najwy˝sze rolnictwa i rybactwa, przyj´tej przez stie zwiàzane ze wzmocnieniem
Êrodki spoÊród wszystkich paƒstw rzàd w kwietniu 2012 r.
konkurencyjnoÊci rolnictwa.
Obecnie MRiRW współpracuje
członkowskich.
Warto tak˝e wymieniç najwa˝Nale˝y pami´taç, i˝ rolnictwo z innymi resortami, w tym przede niejsze działania w ramach polityki
i rozwój wsi b´dà w dalszym ciàgu wszystkim z Ministerstwem Rozwoju spójnoÊci, które b´dà realizowane
wspierane tak˝e Êrodkami z bud˝e- Regionalnego, nad wypracowywa- na rzecz obszarów wiejskich. Sà
tu krajowego. Poziom wsparcia co- niem zało˝eƒ programowych dla wÊród nich: infrastruktura techniczrocznie okreÊlany jest w ustawach wszystkich funduszy unijnych. Słu˝y na, w tym wodno-kanalizacyjna,
temu tzw. Umowa Partnerstwa, jakà drogowa i kolejowa, dost´p do Inbud˝etowych.
paƒstwo członkowskie podpisuje ternetu szerokopasmowego, przeKoniec negocjacji, poczàtek
z Komisjà Europejskà. Umowa ciwdziałanie wykluczeniu społeczwdra˝ania reformy
okreÊla wzajemne relacje mi´dzy nemu, rozwój przedsi´biorczoÊci,
Porozumienie w sprawie reformy wszystkimi funduszami oraz powià- poprawa dost´pu do usług publiczWPR umo˝liwia zakoƒczenie trud- zania z unijnymi i krajowymi celami nych (np. przedszkola) oraz popranego etapu negocjacji i jednocze- strategicznymi. Zało˝enia do Umo- wa dost´pu do rynku pracy dla
Ênie rozpoczyna niełatwy proces wy Partnerstwa dla Polski zostały mieszkaƒców wsi.
wdra˝ania nowych rozwiàzaƒ. przyj´te w styczniu 2013 r. Resort
Departament Unii Europejskiej i Współpracy
Obecnie na forum UE trwajà prace rolnictwa dà˝y do jak najpełniejszeMi´dzynarodowej
nad przepisami przejÊciowymi, ja- go uj´cia zagadnieƒ zwiàzanych
Zespół ds. Reformy WPR
kie b´dà obowiàzywały w 2014 ro- z obszarami wiejskimi, rolnictwem
ku, jak równie˝ nad aktami delego- i rybactwem we wszystkich 22 pro[ 22 623 24 71
wanymi i wykonawczymi dla WPR gramach operacyjnych.
Zdj´cia: © Pantherstock / Photogenica
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Rolnictwo

Ubój zwierzàt gospodarskich
poza rzeênià
Praktyczne wskazówki, gdy to konieczne
Ubój z koniecznoÊci zwierzàt gospodarskich kopytnych poza rzeênià dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierz´, np. Êwinia, owca, koza,
krowa, czy koƒ, ulegnie wypadkowi, np. złamie koƒczyn´, kr´gosłup lub te˝ ulegnie innemu urazowi, który uniemo˝liwia mu naturalne poruszanie si´ i tym samym transport do rzeêni. W takiej sytuacji istnieje mo˝liwoÊç uratowania wartoÊci rzeênej zwierz´cia.
Co nale˝y zrobiç, gdy zdrowe zwierz´ ulegnie wypadkowi?
W pierwszej kolejnoÊci nale˝y jak
najszybciej wezwaç lekarza weterynarii zajmujàcego si´ leczeniem
zwierzàt gospodarskich, który
stwierdzi, czy zwierz´ powinno byç
leczone, poddane ubojowi z koniecznoÊci, czy te˝ uÊmiercone.

Co nale˝y zrobiç, je˝eli wezwany
lekarz weterynarii stwierdzi, ˝e
zwierz´ mo˝e byç poddane ubojowi
z koniecznoÊci?
1 Nale˝y skontaktowaç si´ z najbli˝szà rzeênià celem ustalenia, czy
istnieje mo˝liwoÊç przyj´cia tuszy
i narzàdów wewn´trznych zwierz´cia poddanego ubojowi z koniecznoÊci. Tusza zwierz´cia wraz z przynale˝nymi do niej narzàdami
wewn´trznymi musi byç przewieziona do rzeêni, gdzie urz´dowy lekarz weterynarii dokona badania
poubojowego i wyda ocen´
przydatnoÊci mi´sa do spo˝ycia
przez ludzi. Wydanie takiej oceny jest warunkiem koniecznym
wprowadzenia mi´sa na rynek, tj.
oferowania do sprzeda˝y i tym samym uratowania wartoÊci rzeênej
zwierz´cia.
1 Nale˝y poddaç zwierz´ ubojowi
z koniecznoÊci.
6

Kto mo˝e dokonaç uboju z koniecznoÊci?
Ubój z koniecznoÊci powinien byç
dokonany przez osoby posiadajàce
odpowiednie kwalifikacje, tj. takie
same, jak w przypadku uboju zwierzàt w rzeêni.

W jaki sposób i w jakich warunkach powinien odbyç si´ ubój z koniecznoÊci?
W przypadku uboju zwierzàt z koniecznoÊci poza rzeênià posiadacz
zwierzàt jest zobowiàzany do
podj´cia wszelkich koniecznych
działaƒ, aby jak najszybciej do-konaç uboju zwierz´cia, w tym doło˝yç
staraƒ, aby podczas uboju i działaƒ
z nim zwiàzanych oszcz´dziç zwierz´tom wszelkiego niepotrzebnego
bólu, niepokoju i cierpienia.

Nale˝y spełniç wymagania dotyczàce ochrony zwierzàt podczas
uboju. Zwierz´ powinno byç ogłuszone i wykrwawione zgodnie
z przepisami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu Rady nr 1099/2009
przez osob´ posiadajàcà odpowiednie kwalifikacje.
Po uboju tusza powinna byç wykrwawiona. W miejscu dokonania
uboju mo˝na równie˝, pod nadzorem wezwanego lekarza weterynarii, usunàç z tuszy ˝ołàdek oraz jelita zwierz´cia. Usuni´te narzàdy nale˝y oznakowaç (w sposób umo˝liwiajàcy ich identyfikacj´ z danà tuszà) i wraz z tuszà przewieêç
do rzeêni.

Jakie dokumenty muszà byç dostarczone do rzeêni wraz z tuszà
i narzàdami wewn´trznymi zwierz´cia?
Do rzeêni wraz z tuszà i narzàdami
wewn´trznymi zwierz´cia muszà
byç dostarczone nast´pujàce dokumenty:
1 oÊwiadczenie rolnika – stwierdzajàce to˝samoÊç zwierz´cia oraz
zawierajàce informacje na temat
weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych Êrodków, jakie podawano zwierz´ciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów
karencji;
1 zaÊwiadczenie lekarza weterynarii – stwierdzajàce korzystny wynik badania przedubojowego, dat´
i czas przeprowadzenia tego badania, przyczyn´ dokonania uboju
z koniecznoÊci oraz informacj´
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2013
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Czy w ka˝dym przypadku prawidłowo przeprowadzonego uboju
z koniecznoÊci mo˝na zagwarantowaç, ˝e zostanie uratowana wartoÊç rzeêna zwierz´cia?

JeÊli zdrowe zwierz´ ulegnie wypadkowi nale˝y jak najszybciej wezwaç lekarza weterynarii

na temat leczenia, jakiemu poddane było to zwierz´.

W jakich warunkach tusza wraz
z narzàdami wewn´trznymi zwierz´cia powinna byç przewieziona do rzeêni?
Tusza zwierz´cia wraz z przynale˝nymi do niej narzàdami wewn´trznymi powinna byç przewieziona do rzeêni w warunkach higienicznych najszybciej jak to mo˝liwe.
Je˝eli transport potrwa dłu˝ej ni˝ 2
godziny od chwili dokonania uboju
zwierz´cia, nale˝y zapewniç warunki chłodnicze dla przewo˝onej tuszy
i narzàdów wewn´trznych. W przypadku, gdy warunki klimatyczne
na to pozwolà, nie ma koniecznoÊci poddawania chłodzeniu tusz
i narzàdów wewn´trznych.

Co si´ stanie jeÊli lekarz weterynarii uzna, ˝e nie mo˝e byç przeprowadzony ubój z koniecznoÊci?
Lekarz weterynarii mo˝e stwierdziç,
˝e zwierz´ powinno byç leczone, albo uÊmiercone. W przypadku gdy
podj´ta jest decyzja o uÊmierceniu
zwierz´cia, to:
1 uÊmiercanie przeprowadza lekarz weterynarii przez podanie
Êrodka usypiajàcego,
1 tusza mo˝e byç:
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2013

– poddana utylizacji lub
– za zgodà urz´dowego lekarza weterynarii przeznaczona
do skarmiania mi´so˝ernych zwierzàt futerkowych (je˝eli chce si´
uzyskaç takà zgod´, nale˝y skontaktowaç si´ z powiatowym lekarzem weterynarii).
Ponadto w przypadku zdrowych
zwierzàt kopytnych, które uległy wypadkowi, takich jak Êwinia, owca,
koza lub ciel´ do 6 miesiàca ˝ycia,
mo˝liwe jest przeprowadzenie uboju zwierz´cia w celu pozyskania
mi´sa na własne potrzeby. Przy
przeprowadzaniu takiego uboju nie
jest konieczna obecnoÊç lekarza
weterynarii, niemniej jednak pozyskane mi´so nie mo˝e byç oferowane do sprzeda˝y.

Co nale˝y zrobiç, jeÊli nie znajdzie
si´ rzeêni, która zgodziłaby si´
na przyj´cie tuszy wraz z narzàdami wewn´trznymi zwierz´cia poddanego ubojowi z koniecznoÊci?
W tej sytuacji rolnik mo˝e zdecydowaç si´ na leczenie zwierz´cia,
uÊmiercenie go bàdê przeprowadzenie uboju w celu pozyskania
mi´sa na własne potrzeby. JeÊli nastàpi Êmierç zwierz´cia, zwłoki nale˝y poddaç utylizacji. W tym przypadku koszty utylizacji pokrywa

Mi´so pozyskane ze zwierz´cia poddanego ubojowi z koniecznoÊci
w ka˝dym przypadku poddawane
jest badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urz´dowego lekarza weterynarii w rzeêni. Badanie to
ma na celu dokonanie oceny, czy
mi´so jest zdatne, czy te˝ niezdatne
do spo˝ycia przez ludzi zanim zostanie wprowadzone na rynek.
WartoÊç rzeêna zwierz´cia zostanie uratowana w przypadku, gdy
tusza zostanie oceniona jako zdatna do spo˝ycia przez ludzi.
JeÊli zostanie oceniona jako niezdatna do spo˝ycia przez ludzi,
poddawana jest utylizacji (kto ponosi koszt utylizacji zale˝y od umowy jaka została zawarta pomi´dzy
rolnikiem a podmiotem prowadzàcym rzeêni´), bàdê za zgodà urz´dowego lekarza weterynarii przeznaczona jest do skarmiania mi´so˝ernych zwierzàt futerkowych.

Czy w przypadku uboju z koniecznoÊci wymagane jest powiadomienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
W ka˝dym przypadku przeprowadzenia uboju z koniecznoÊci zwierzàt z gatunku bydło, owce, kozy
lub Êwinie konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nale˝y pami´taç, ˝e ubój bydła, owcy lub kozy nale˝y zgłosiç
w terminie 7 dni, natomiast ubój
Êwini w terminie 30 dni od dnia dokonania uboju z koniecznoÊci.
Departament Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci
i Weterynarii
[ 22 623 18 43
Zdj´cia: fotrolia, © Pantherstock / Photogenica
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Grupy
producentów rolnych
Wybrane instrumenty wsparcia

W

gospodarce rynkowej,
w której istnieje ekonomiczna potrzeba organizowania si´ rolników, grupy producentów rolnych stanowià atrakcyjnà form´ wspólnego gospodarowania. Współpraca producentów
rolnych pozwala na osiàganie
szeregu korzyÊci wynikajàcych
z grupowej aktywnoÊci gospodarczej, w tym przede wszystkim zwiàzanych ze skalà działalnoÊci, zarówno w sferze produkcji, jak i handlu, umo˝liwiajàc obni˝anie kosztów i popraw´ efektów ekonomicznych. Stwarza to mo˝liwoÊç zapewnienia silniejszej pozycji na rynku,
a tak˝e wy˝szych i stabilniejszych
dochodów.
Ponadto w kontekÊcie globalizacji i integracji rynku rolno-˝ywnoÊciowego oraz rosnàcej stale konkurencyjnoÊci podmiotów funkcjonujàcych w sektorze rolno-spo˝ywczym, integracja pozioma rolników
odgrywa kluczowà rol´ w procesie
wzmacniania pozycji gospodarstw
rolniczych w łaƒcuchu ˝ywnoÊciowym. Przekonało si´ ju˝ o tym
wiele krajów Europy i Êwiata, w których rolnictwo prezentuje wysoki
stopieƒ rozwoju. Z doÊwiadczeƒ
tych wynika, i˝ podstawowym elementem struktury dobrze funkcjonujàcego rynku rolnego sà wszelkie
formy organizowania si´ producentów rolnych.
W Polsce szczególne znaczenie
w owej strukturze nale˝y przypisaç
grupom producentów rolnych, które spełniajà wa˝ne funkcje w syste8

mie marketingowym produktów
rolnych. Podstawà prawnà ich tworzenia jest ustawa z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich zwiàzkach oraz
o zmianie innych ustaw (Dz.U.
Nr 88, poz. 983, z póên. zm.).
Poj´cie „grupa producentów rolnych” nie oznacza konkretnej formy
prawnej, ale odnosi si´ do podmiotu, którego głównym celem jest
wprowadzanie na rynek produktów
wytwarzanych w gospodarstwach
rolnych swoich członków. Mo˝e byç
ona zarejestrowana jako spółdzielnia, spółka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, spółka akcyjna, stowarzyszenie czy zrzeszenie. Głównym
warunkiem
powstawania nowych
grup jest porozumienie si´ producentów przekonanych, ˝e wspólny
marketing jest najlepszym sposobem
poprawy pozycji
rynkowej ich gospodarstw rolnych.
W
obecnym
okresie programowania obejmujàcym lata 2007-2013 grupy producentów rolnych majà mo˝liwoÊç
ubiegania si´ o wsparcie finansowe
ze Êrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 (PROW 2007-2013), b´dàcego najwi´kszym dotychczas pro-

gramem pomocowym dla sektora
rolno-spo˝ywczego w Polsce.
W ramach tego programu wspieranie grup producentów rolnych
mo˝e odbywaç si´ poprzez szereg
działaƒ.

Grupy producentów rolnych
(OÊ 1)
Grupy producentów rolnych, wpisane do rejestrów prowadzonych przez marszałków wo-

Wsparcie w ramach działania „Grupy producentów
rolnych” PROW 2007-2013 nie mo˝e przekroczyç równowartoÊci 100 tys. euro

jewództw właÊciwych ze wzgl´du
na siedzib´ grupy, mogà ubiegaç si´
o pomoc finansowà w ramach działania Grupy producentów rolnych.
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2013
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Podstawà prawnà udzielania
wsparcia jest rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Grupy
Producentów Rolnych” obj´tego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
(Dz.U. z 2007 r. Nr 81, poz. 550
i Dz.U. z 2008 r. Nr 72, poz. 425
oraz Dz.U. z 2010 r. Nr 219,
poz. 1446).
Pomoc w ramach przedmiotowego działania nali-

czana
jest
na podstawie
rocznej wartoÊci
netto przychodów ze sprzeda˝y
produktów lub grup produktów, ze
wzgl´du na które grupa została
utworzona, wytworzonych w gospodarstwach jej członków oraz sprzedanych odbiorcom nieb´dàcym
członkami grupy i wynosi:
1 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartoÊci
produkcji sprzedanej, stanowiàcej
równowartoÊç w złotych do sumy 1 000 000 euro, odpowiednio
w pierwszym, drugim, trzecim,
czwartym i piàtym roku, albo
1 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5%
wartoÊci produkcji sprzedanej, staBIULETYN INFORMACYJNY 10/2013

nowiàcej równowartoÊç w złotych
powy˝ej sumy 1 000 000 euro, odpowiednio w pierwszym, drugim,
trzecim, czwartym i piàtym roku.
W ˝adnym przypadku wsparcie
nie mo˝e przekroczyç równowartoÊci kwoty:
1 w pierwszym i drugim roku 100 000 euro;
1 w trzecim roku – 80 000 euro;
1 w czwartym roku – 60 000 euro;
1 w piàtym roku – 50 000 euro.
Na podstawie wydanych decyzji
przyznajàcych pomoc
na dzieƒ 20 wrzeÊnia 2013 r.
wsparciem obj´te zostały 942
grupy producentów rolnych, dla
których zrealizowano płatnoÊci
w
wysokoÊci
437,460 mln zł,
w tym 50,25 mln
zł dla grup z okresu programowania 2004-2006.
WartoÊç uzyskanego obrotu przez
grupy producentów rolnych, które
otrzymały pozytywne decyzje przyznajàce płatnoÊç w ramach
PROW
2007-2013
wynosi
12 602 639 243,98 zł, a wartoÊç
netto produkcji sprzedanej wynosi
12 059 330 450,64 zł. Ârednia
wartoÊç uzyskanego obrotu na grup´ producentów rolnych wynosi
12 527 474,40 zł.

Zwi´kszanie wartoÊci dodanej
podstawowej produkcji rolnej
i leÊnej (OÊ 1)
Pomoc w ramach tego działania
skierowana jest do przedsi´biorstw
prowadzàcych działalnoÊç zwiàzanà z przetwórstwem i sprzeda˝à
hurtowà produktów rolnych, a tak˝e usługowym zamra˝aniem wraz
z przechowywaniem.

Podstaw´ prawnà wsparcia
udzielanego w ramach niniejszego
działania stanowi rozporzàdzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17 paêdziernika 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Zwi´kszanie wartoÊci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leÊnej” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 (Dz.U. Nr 200, poz. 1444
z póên. zm.).
WysokoÊç wsparcia w tym działaniu ustalono na poziomie refundacji 25, 40 lub 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizacje inwestycji, jednak nie wi´cej
ni˝ 20 mln zł dla jednego beneficjenta. Natomiast dla podmiotów
skonsolidowanych w zakresie przetwórstwa oraz centrów dystrybucji,
które zajmujà si´ handlem hurtowym produktami rolnymi limit ten
wynos 50 mln zł dla jednego beneficjenta. Najwy˝szy poziom wsparcia mogły uzyskaç podmioty prowadzàce działalnoÊç jako mikro-,
małe lub Êrednie przedsi´biorstwa,
b´dàce jednoczeÊnie grupà producentów rolnych lub zwiàzkiem
grup, wst´pnie uznanà grupà
producentów owoców i warzyw
lub uznanà organizacjà producentów owoców i warzyw, a tak˝e podmioty, które zaopatrujà si´ w surowce na podstawie umów długoterminowych zawieranych z grupami producentów rolnych lub
wst´pnie uznanymi grupami lub
uznanymi organizacjami producentów owoców i warzyw, a tak˝e
podmioty zajmujàce si´ przetwarzaniem produktów rolnych na cele energetyczne.
Na dzieƒ 17 wrzeÊnia 2013 r.
z preferencji w ramach tego działania skorzystało łàcznie 578 grup,
w tym 563 grupy producentów rolnych. Łàczna wysokoÊç udzielonego
wsparcia wynosi ok. 3,25 mld zł.
9
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Działania informacyjne i promocyjne (OÊ 1)
Celem działania jest zwi´kszenie
popytu na produkty rolne i Êrodki
spo˝ywcze obj´te mechanizmem
jakoÊci ˝ywnoÊci, pogł´bianie wiedzy konsumentów o funkcjonujàcych mechanizmach i o zaletach
produktów obj´tych tymi mechanizmami oraz wspieranie grup producentów skupiajàcych podmioty
aktywnie uczestniczàce w systemach jakoÊci ˝ywnoÊci.
Podstawà prawnà wsparcia
udzielanego w ramach powy˝szego
działania jest rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej w ramach działania
„Działania informacyjne i promocyjne” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (tj. Dz.U. 2012 r.
poz. 1359).
Beneficjenci działania mogà uzyskaç refundacj´ 70% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizacje operacji.

rzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139,
poz. 883 z póên. zm.).
W ni niej szym dzia ła niu po moc
fi nan so wa udzie la na jest tym
pod mio tom, któ re po dej mu jà
lub wy ko nu jà dzia łal noÊç go spo dar-czà ja ko mi kro przed si´ bior ca, w ro zu mie niu za le ce nia
Ko mi sji 2003/361/WE z dnia
6 ma ja 2003 r. do ty czà ce go de fi ni cji ma łych i Êred nich przed -

Pomoc krajowa w ramach kredytów preferencyjnych
Dodatkowo dla grup producentów
rolnych przewidziano mo˝liwoÊç
korzystania z pomocy krajowej
udzielanej przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, finansowanej wyłàcznie ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa.
Podstawà prawnà udzielania
przez ARiMR pomocy ze Êrodków
krajowych jest rozporzàdzenie Rady
Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r.
w sprawie realizacji niektórych za-

Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw (OÊ 3 i 4)
Działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw wdra˝ane jest zarówno w Osi 3 „JakoÊç ˝ycia
na obszarach wiejskich i ró˝nicowanie gospodarki wiejskiej”, jak
i w Osi 4 Leader. Celem tego
działania jest wzrost konkurencyjnoÊci gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsi´biorczoÊci
i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.
Podstawà prawnà udzielania
wsparcia jest rozporzàdzenie
Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi
z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Two10

Pomocà finansowà w ramach działania „Zwi´kszanie wartoÊci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leÊnej” obj´te sà

si´ biorstw (Dz.Urz. UE L 124
z 20.05.2003, str. 36), w tym
rów nie˝ gru pom pro du cen tów
rol nych. Po moc ma cha rak ter
re fun da cji nie wi´ cej ni˝ 50%
po nie sio nych kosz tów kwa li fi ko wa nych. Wy so koÊç po mo cy wy no si od 100 tys. do 300 tys. zł.
i za le ˝y od ilo Êci utwo rzo nych
sta łych miejsc pra cy.

daƒ ARiMR (Dz.U. Nr 22, poz. 121
z póên. zm.). Rozporzàdzenie to
umo˝liwia udzielanie przez ARiMR
pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych
produkcji rolnej i zakładów przetwórstwa produktów rolnych polegajàcej na:
1 stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2013
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Liczba i kwota kredytów preferencyjnych udzielonych grupom producentów rolnych w latach 2002-2013
Lata 2007 -2013** linia nGP

Razem lata 2002-2013

Liczba
kredytów
(szt.)

Kwota
kredytów
(tys. zł)

Liczba grup
producentów
(szt.)

Liczba
kredytów
(szt.)

Kwota
kredytów
(tys. zł)

Liczba grup
producentów
(szt.)

Liczba
kredytów
(szt.)

Kwota
kredytów
(tys. zł)

Liczba grup
producentów
(szt.)***

34

17 641

29

56

54 138

49

90

71 779

75

*) okres od 01.01.2002-30.04.2007r.
*) okres od 01.05.2007-31.08.2013r.
***) trzy grupy producentów korzystały z kredytów GP i nGP

i „kl´skowych” udzielanych ze Êrodków własnych banków, które zawarły z Agencjà stosowne umowy;
1 udzielaniu gwarancji i por´czeƒ

na zakup akcji lub udziałów przez
grupy producentów rolnych.
Kredyt mo˝e zostaç udzielony
na realizacj´ inwestycji w rolnictwie

m.in. operacje dotyczàce sprzeda˝y hurtowej warzyw i owoców

spłaty kredytów inwestycyjnych
i „kl´skowych”;
1 cz´Êciowej spłacie kapitału kredytu inwestycyjnego.
Pomoc ta polega na udzielaniu
dopłat do spłaty odsetek od kredytów w ramach linii kredytowej nGP
zaciàgni´tych przez grup´ na realizacj´ inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2013

lub przetwórstwie produktów rolnych, które pozwalajà na osiàgni´cie nast´pujàcych celów:
1 zwi´kszenie oferty towarowej
oraz jej lepsze dostosowanie
do wymagaƒ rynku;
1 poprawa warunków w zakresie
wymagaƒ dotyczàcych dobrostanu
zwierzàt;
1 poprawa efektywnoÊci produk-

cji, polegajàca w szczególnoÊci na
zmniejszeniu kosztów wytwarzania;
1 utrzymanie lub poprawa warunków w zakresie wymagaƒ dotyczàcych ochrony Êrodowiska;
1 poprawa jakoÊci i promocja
produktów rolnych;
1 poprawa warunków pracy oraz
lepsze wykorzystanie zasobów pracy;
1 tworzenie bazy surowcowej
upraw roÊlin energetycznych;
1 wzmocnienie pozycji producentów rolnych na rynku produktów
rolnych.
Realizacjà wdra˝ania instrumentu
polegajàcego na udzielaniu dopłat
do spłaty odsetek od kredytów
w ramach linii nGP zajmujà si´
banki, które zawarły stosowne
umowy z ARiMR. Nale˝à do nich:
1 Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A.;
1 SGB – Bank S.A. oraz zrzeszone
Banki Spółdzielcze;
1 Bank Polskiej SpółdzielczoÊci
S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze;
1 ING Bank Âlàski S.A.;
1 Bank Zachodni WBK S.A.;
1 PEKAO S.A.;
1 BPH S.A.
W okresie od 1 stycznia 2002 r.
do dnia 31 sierpnia 2013 r. w ramach linii kredytowej nGP, wsparcie otrzymało 75 grup producentów rolnych, którym udzielono
ponad 71 mln zł kredytów
preferencyjnych.
Departament Doradztwa,
OÊwiaty Rolniczej i Nauki
[ 22 623 15 75
Zdj´cia: © Pantherstock / Photogenica, fotolia
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Rolnictwo

Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne 2013
Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” to wspólna inicjatywa
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji NieruchomoÊci Rolnych, Paƒstwowej
Inspekcji Pracy oraz zwiàzków zawodowych i organizacji rolniczych. Jest to przedsi´wzi´cie o charakterze ogólnokrajowym,
przeprowadzane w dwóch kategoriach: gospodarstw indywidualnych i zakładów rolnych.

w kraju w 2013 r. przyznano Paƒstwu Annie i Pawłowi Łukaszewiczom z L´dowa w woj. pomorskim.
Laureaci otrzymali głównà nagrod´
konkursu – ciàgnik rolniczy Farmtrack 675 DT.
1 II miejsce i nagrod´ pieni´˝nà
ufundowanà przez MRiRW otrzymali Paƒstwo El˝bieta i Wojciech
łównym celem konkursu i wojewódzkim, zgodnie z kryteria- Pysiakowie ze Zdziechowa w woj.
„Bezpieczne Gospodar- mi oceny zawartymi w regulaminie mazowieckim.
stwo Rolne” jest poprawa konkursu. Do oceny w etapie krajo- 1 III miejsce i nagrod´ pieni´˝nà
warunków pracy i ˝ycia w gospo- wym komisje wojewódzkie wytypo- MRiRW otrzymali Paƒstwo Agnieszdarstwach i przedsi´biorstwach rol- wały 16 gospodarstw indywidual- ka i Ireneusz Taterkowie z Polic
nych oraz popularyzacja dobrych nych. Centralna Komisja Konkurso- w woj. dolnoÊlàskim.
Wszystkie wizytowane gospodarpraktyk rolniczych i zasad ochrony wa przeprowadziła wizytacj´, oce˝ycia i zdrowia w gospodarstwie niła gospodarstwa i wyłoniła zwy- stwa rolne prowadzone sà w sposób
ci´zców.
nowoczesny, z dbałoÊcià o estetyk´
rolnym.
miejsca pracy oraz jeInicjatywa ta cieszy
go otoczenia. Bezpiesi´ du˝à popularnoczeƒstwo jest naturalÊcià i renomà, o czym
nym elementem orgaÊwiadczy iloÊç zgłanizacji pracy, cz´sto
szanych do niego gowypracowanym od
spodarstw. Łàcznie
wielu pokoleƒ. Na
w jedenastu edycjach
szczególnà
uwag´
konkursu w rywalizazasługujà stosowane
cji wzi´ło udział
przez rolników rozwià14309 osób prowazania organizacyjne,
dzàcych indywidualtechnologiczne i technie gospodarstwa rolne oraz 972 przedniczne, a tak˝e dosi´biorców rolnych.
bre praktyki rolnicze,
W 2013 r. do
które w znaczàcy spoXI edycji konkursu
sób decydujà o bez„Bezpieczne Gospo- Gospodarstwo w L´dowie (woj. pomorskie) nale˝àce do Paƒstwa Anny i Pawła Łukaszewiczów zostało pieczeƒstwie
osób
darstwo Rolne” zosta- uznane za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne 2013 r.
pracujàcych w tych
ło zgłoszonych 980
gospodarstwach.
Uroczyste posumowanie XI edycji
gospodarstw indywidualnych, które
Nagrodà głównà był ciàgnik rolzgodnie z regulaminem spełniały konkursu odbyło si´ 20 wrze- niczy ufundowany przez prezesa
warunki zgłoszenia i uczestnictwa Ênia 2013 r. podczas XV Mi´dzyna- Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
i 45 zakładów rolnych, zatrudniajà- rodowej Wystawy Rolniczej AGRO Społecznego.
cych około 5000 osób. Gospodar- SHOW.
W kategorii zakładów rolnych
stwa były oceniane przez komisje 1 I miejsce i tytuł najbezpieczniej- laureatami zostali:
konkursowe w etapie regionalnym szego gospodarstwa rolnego 1 I miejsce – OÊrodek Hodowli

G
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Zarodowej Kamieniec Zàbkowicki Sp. z o.o.
1 II miejsce – Stadnina Koni Golejewko Sp. z o.o.
1 III miejsce – Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze
POLAN Sp. z o.o.
W tej kategorii konkursu komisje
konkursowe oceniały poprawnoÊç
dokumentowania analizy ryzyka zawodowego istniejàcego oraz przewidywanego, skuteczne sposoby

zmniejszania tego ryzyka, porzàdek
w obr´bie podwórzy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych,
wyposa˝enie maszyn i urzàdzeƒ
w osłony, podpory i inne zabezpieczenia, warunki obsługi zwierzàt,
stosowanie i jakoÊç Êrodków ochrony osobistej. Zwracano te˝ uwag´
na estetyk´ gospodarstw. Oceniano
udział pracowników oraz kadry kierowniczej w utrzymaniu bezpieczeƒstwa na wybranym poziomie.

FinaliÊci to dobrze zorganizowane i zarzàdzane zakłady rolne,
w których procesy pracy i produkcji
w pełni uwzgl´dniajà i zapewniajà
wymogi bezpieczeƒstwa i higieny
pracy oraz bezpieczeƒstwa przeciwpo˝arowego.
Departament Doradztwa
OÊwiaty Rolniczej i Nauki
[ 22 623 15 75
Zdj´cie: archiwum MRiRW

Konkurs
JakoÊci Prac Scaleniowych

W

zorem lat ubiegłych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy współudziale
Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
organizuje XXXVII Ogólnopolski
Konkursu JakoÊci Prac Scaleniowych. Jego celem jest wyłonienie
najlepszych projektów scaleƒ gruntów, zrealizowanych w latach 20122013, w szczególnoÊci pod wzgl´dem gospodarczym, technicznym
i organizacyjnym oraz promowanie
dobrych praktyk i wymiana doÊwiadczeƒ zdobytych przy realizacji
scaleƒ gruntów finansowanych ze
Êrodków wspólnotowych.
Coroczna organizacja Ogólnopolskiego Konkursu JakoÊci Prac
Scaleniowych oraz towarzyszàce
mu konferencje naukowo-techniczne przyczyniajà si´ do popularyzacji tak niezwykle wa˝nych i potrzebnych rolnictwu prac urzàdzeniowo-rolnych oraz wpływajà na zwi´kszenie liczby ich wykonania.
Prace scaleniowe majà głównie
na celu popraw´ rozłogu gospodarstw rolnych poprzez zmniejszenie
iloÊci działek w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2013

Głównym celem prac scaleniowych jest poprawa rozłogu gospodarstw rolnych

tych działek do systemu urzàdzeƒ
melioracji wodnych i rzeêby terenu
oraz wytyczenia i urzàdzenia funkcjonalnej sieci dróg transportu rolnego zapewniajàcej dojazd do
ka˝dej poscaleniowej działki. Poprzez realizacj´ takich prac obj´ty
nimi obszar jednej bàdê kilku wsi
stwarza mo˝liwoÊci szeroko poj´tego ich dalszego zrównowa˝onego
rozwoju.
W du˝ej mierze do intensyfikacji
tych prac przyczynia si´ zaanga˝owanie w nie Êrodków wspólnoto-

wych. Nale˝y podkreÊliç, ˝e od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej prace te wykonywane sà
kompleksowo wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym, majàcym
mi´dzy innymi na celu urzàdzenie
wytyczonych dróg dojazdowych
do gruntów rolnych i leÊnych oraz
dojazdów do zabudowaƒ poszczególnych uczestników scalenia.
Departament Gospodarki Ziemià
[ 22 623 18 41
Zdj´cie: © Pantherstock / Photogenica
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Rybołówstwo

Plenerowe promocje ryb

W

celu promocji Programu
Operacyjnego Zrównowa˝ony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrze˝nych obszarów rybackich 2007-2013 (PO
RYBY 2007-2013) w sierpniu
i wrzeÊniu 2013 r. zorganizowano
cztery imprezy plenerowe „Po ryby
Polacy”, które odbyły si´ Ustce, Kołobrzegu, Olsztynie i Sandomierzu.

ski sektor rybacki po wdro˝eniu PO
RYBY 2007-2013. Na realizacj´ tego programu przeznaczono ok. 4,1
mld zł. Skala zainteresowania uzyskaniem wsparcia w ramach PO
RYBY 2007-2013 jest du˝a, na co
wskazuje
liczba
zawartych
umów – ok. 11 tys. Opiewajà one
w sumie na kwot´ ok. 3,3 mld zł,
a wi´c na 80% dost´pnych Êrod-

bactwa bàdê osoby zainteresowane
inwestowaniem na tych obszarach.
Wa˝ne jest, by inwestycja wpisywała si´ w Lokalnà Strategi´ Rozwoju
Obszarów Rybackich (LSROR).
Czasu na składanie wniosków
do Lokalnych Grup Rybackich pozostało niewiele, gdy˝ wi´kszoÊç
LGR ogłasza konkursy do koƒca 2013 r. Warto podkreÊliç, ˝e in-

Cieszàce si´ du˝ym zainteresowaniem pikniki stanowiły doskonałà okazj´ do zaprezentowania, jak zmienił si´ sektor rybacki po wdro˝eniu PO RYBY 2007-2013

Wybór lokalizacji pikników w ró˝nych miejscach kraju nie był przypadkowy. Wielu osobom nazwa
programu kojarzy si´ bowiem tylko
z wybrze˝em. Nie jest to jednak wyłàczny obszar, gdzie realizowane sà
projekty dofinansowane ze Êrodków PO RYBY 2007-2013. Wielu
hodowców ryb (głównie karpia) ma
swoje gospodarstwa na południu
kraju. Mamy tak˝e jeziora, na których prowadzona jest rybacka gospodarka Êródlàdowa oraz obszary
zale˝ne od rybactwa.
Imprezy adresowane były do
wszystkich, którzy chcà nie tylko
sp´dziç aktywnie czas, ale równie˝
dowiedzieç si´, jak zostały wykorzystane Êrodki z Europejskiego Funduszu Rybackiego, jak zmienił si´ pol14

ków. Pozostaje zatem jeszcze
do rozdysponowania kwota ok. 800
mln zł.
Europejski Fundusz Rybacki
wspiera nie tylko przemysł rybny,
ale tak˝e obszary zale˝ne od rybactwa, na których działa 48 Lokalnych Grup Rybackich (tzw. LGR).
Znajdujà si´ one we wszystkich województwach, a swojà powierzchnià obejmujà ok. ¼ terytorium Polski. W ramach Êrodków przyznawanych za ich poÊrednictwem mo˝na np. uatrakcyjniç swojà ofert´ turystycznà. Beneficjentami PO
RYBY 2007-2013 sà nie tylko hodowcy ryb, armatorzy statków rybackich, przetwórcy, ale równie˝
mieszkaƒcy miejscowoÊci poło˝onych na obszarach zale˝nych od ry-

westycja musi zostaç rozliczona do koƒca I kwartału 2015 r. Jest
to wi´c najlepszy moment, by jeszcze skorzystaç z dofinansowania
z PO RYBY 2007-2013.
Podczas pikników prezentowano
projekty zrealizowane przez beneficjentów. Dla najmłodszych przewidziano liczne atrakcje. Imprezom
towarzyszyła wystawa ryb słodkowodnych. Atrakcjà była te˝ degustacja potraw z flàdry, dorsza oraz
Êledzia bałtyckiego.
Aby umiliç czas zwiedzajàcym
przygotowano liczne wyst´py artystyczne i warsztaty.
Departament Rybołówstwa
[ 22 623 24 04
Zdj´cia: archiwum MRiRW
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Smaki natury

F

ilm ˚ywnoÊç ekologiczna gwarancjà dobrego smaku – smaki
natury cz´Êç I został nagrodzony
na 29. Mi´dzynarodowym Festiwalu Filmowym AGROFILM 2013.
Ceremonia wr´czenia odbyła si´
na poczàtku paêdziernika w Centrum Badaƒ Produkcji Zwierz´cej
w Nitrze na Słowacji.
AGROFILM jest organizowany
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowacji
przy współpracy z Centrum Badaƒ
Produkcji Zwierz´cej w Nitrze oraz
innych organizacji. Jest to mi´dzynarodowy przeglàd filmów wideo
dotyczàcych rolnictwa i rozwoju
wsi. Głównym celem festiwalu jest
informowanie o najnowszych badaniach i odkryciach naukowych,
podejmowanych działaniach praktycznych w dziedzinie rolnictwa,
przemysłu spo˝ywczego, produkcji
˝ywnoÊci, a tak˝e o problemach
obszarów wiejskich i ich mieszkaƒ-

ców, ochrony Êrodowiska i zasobów naturalnych.
Filmy promujàce polskà ˝ywnoÊç
ekologicznà zostały zrealizowane
w ramach ogólnopolskiej kampanii

M
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Biuro Prasowe
[ 22 623 22 62
Zdj´cie: Peter Rafaj

Nagrod´ za promujàcy polskà ˝ywnoÊç ekologicznà film odebrał z ràk przedstawicielki organizatorów festiwalu Dariusz
Goszczyƒski – zast´pca dyrektora Departamentu Promocji i Komunikacji w MRiRW

World Food 2013
i´dzynarodowe Targi World
Food Moscow to cykliczna impreza organizowana w stolicy Rosji od 1992 r. W tym
roku targi odbyły si´ w dniach 1619 wrzeÊnia. Uczestniczyło w nich
ponad 1600 wystawców z 70 krajów Êwiata, w tym m.in. z Polski,
Francji, Włoch, Hiszpanii, Chile,
Argentyny, Ekwadoru, RPA i Chin.
GoÊciem XXII edycji World Food Moscow był podsekretarz stanu
Tadeusz Nalewajk. Wiceminister
otworzył polskie stoisko narodowe
zorganizowane w ramach działaƒ

informacyjno-promocyjnej na temat produktów ekologicznych, którà Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi prowadziło w 2012 r. W ramach kampanii zrealizowano 15
filmików prezentujàcych walory
polskiej naturalnej ˝ywnoÊci.

Bran˝owego Programu Promocji
Bran˝y Polskich SpecjalnoÊci ˚ywnoÊciowych realizowanego przez
Agencj´ Rynku Rolnego. Wiceminister uczestniczył w zorganizowanym
wspólnie ze Stowarzyszeniem Rzeêników i W´dliniarzy RP seminarium
promujàcym polskie produkty spo˝ywcze.
– Polskà ˝ywnoÊç polubili i ch´tnie jà kupujà konsumenci na całym
Êwiecie. Âwiadczà o tym wyniki handlu zagranicznego artykułami rolno-spo˝ywczymi. Za ubiegły rok
wartoÊç ich eksportu wyniosła 17,5

mld euro przy dodatnim saldzie wymiany w wysokoÊci około 4,1 mld
euro – podkreÊlił podczas seminarium Tadeusz Nalewajk. Wiceminister dodał, ˝e nasze rolnictwo posiada bardzo du˝y potencjał, podobnie jak i przetwórstwo rolno-spo˝ywcze. Dzi´ki temu nasze produkty majà obok walorów jakoÊciowych i smakowych tak˝e korzystne ceny.
Podczas targów zwiedzajàcy mogli na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podziwiaç szerokà palet´ polskich produktów
oznaczonych znakiem Programu
Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç, m. in. takich firm jak: Mlekovita, Dawtona,
ZM MoÊcibrody, Fanex, Stoczek,
Agro -Danmis, PPHU Tłocznia
15
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Targi i wystawy

Maurer, ZPC Chylak, Hortino
ZPOW Le˝ajsk Sp. z o. o., jak równie˝ kosztowaç polskich, regionalnych specjałów.
Zorganizowanie stoiska miało
na celu promowanie polskiego
sektora rolno-spo˝ywczego, nawiàzanie kontaktów z dystrybutorami
i hurtownikami, jak równie˝ pozyskanie nowych rynków zbytu dla
polskich produktów rolno-spo˝ywczych wysokiej jakoÊci. Na stoisku
obecni byli równie˝ przedstawiciele
polskich firm.
Przez cztery dni targowe odbywały si´ cykliczne konferencje poÊwi´cone niemal wszystkim sektorom
bran˝y spo˝ywczej.
Wystawa
podzielona
była
na działy tematyczne obejmujàce
m. in. nabiał, produkty mi´sa czerwonego i drobiowego, ryby, owoce
i warzywa oraz ich przetwory, a tak˝e wyroby piekarnicze i słodycze.
Polska oferta eksportowa prezento-

Targi były okazjà do spotkanie przedstawicieli MRiRW i polskich firm z dystrybutorami i hurtownikami rosyjskimi oraz
pozyskania nowych rynków zbytu dla naszych produktów rolno-spo˝ywczych

wana podczas targów spotkała si´
z bardzo du˝ym zainteresowaniem.
Targi World Food Moscow stwarzajà przedsi´biorcom wspaniałà
mo˝liwoÊç reklamy swoich produktów, przedstawienia ich pełnego
asortymentu, a tak˝e zaprezentowania potencjału firmy. Sà te˝ do-

skonałym miejscem do nawiàzania
nowych, biznesowych kontaktów.
Imprez´ odwiedziło ponad 30 tys.
osób.
Biuro Prasowe/Departament
Promocji i Komunikacji
[ 22 623 22 62 / 22 623 12 04
Zdj´cie: archiwum MRiRW

Rekordowa Polagra Food

P

roducenci, handlowcy, hurtownicy, sprzedawcy detaliczni, technolodzy, ministrowie,
politycy i inne osoby zwiàzane
z
˝ywnoÊcià
spotkały
si´
w dniach 23-26 wrzeÊnia 2013 r.
w Poznaniu na uroczystoÊci otwarcia najwi´kszych w Europie Ârodkowo-Wschodniej targów bran˝y spo˝ywczej, opakowaniowej, gastronomicznej i hotelarskiej Polagra Food.
Odbywajàce si´ w tym samym
miejscu i czasie targi sà doskonałà
okazjà do zapoznania si´ z najnowszymi trendami obowiàzujàcymi w tym sektorze gospodarki.
W tym roku na ekspozycjach targowych prezentowanych było kilkaset
nowoÊci rynkowych. Odbyły si´ wydarzenia tematyczne, spotkania
16

W konferencji otwierajàcej Polagr´ Food uczestniczyli (od prawej): Zofia Szalczyk – podsekretarz stanu w MRiRW,
Stanisław Kalemba – minister rolnictwa oraz Andrzej Byrt – prezes MTP
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biznesowe i kulturalne. Motywami
przewodnimi tegorocznej Polagry
Food były: w´dliniarstwo i mleczarstwo. Imprez´ honorowym patronatem objàł minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba.
W uroczystoÊci otwarcia uczestniczył wicepremier Janusz Piechociƒski, który powiedział, ˝e targi Polagra Food to Êwi´to wszystkich, którzy wytwarzajà ˝ywnoÊç, a tak˝e jà
przetwarzajà, transportujà i tworzà
nowe szanse na globalnym rynku.
– Najwa˝niejsze jest zrozumienie,
˝e odpowiedzià na globalizacj´
i współczesny kryzys nie jest walka,
a współdziałanie i to, co dla stosunków handlowych i ludzkich najistotniejsze – zaufanie. Uczmy si´ wi´c
tej nowej formy rywalizacji. DziÊ naszemu Êwiatu tego zaufania trzeba
jak najwi´cej, dlatego ciesz´ si´, ˝e
zaufaliÊcie paƒstwo Polsce i naszej
˝ywnoÊci, naszym technologiom
i naszym urzàdzeniom – powiedział
wicepremier zwracajàc si´
do targowych goÊci.
Minister Stanisław Kalemba podkreÊlił, ˝e targi
Polagra to ogromne przedsi´wzi´cie,
komplekso wo prezentujàce zagadnienia zwiàzane z produkcjà
˝ywnoÊci.
– W mi´dzynarodowej
obsadzie firm z całego
Êwiata ma miejsce prezen-

tacja najnowszych osiàgni´ç bran˝y
spo˝ywczej. Âmiało zatem mo˝na powiedzieç, ˝e jest to Êwi´to całej bran˝y – podkreÊlił minister.
Tradycjà Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich jest nagradzanie
najlepszych. W tym roku produktom
prezentowanym na targach przyznano 39 Złotych Medali. Te presti˝owe odznaczenia przyznawane sà
produktom wyró˝niajàcym si´ najwy˝szà jakoÊcià i innowacyjnoÊcià.
– Nagrody te sà dziÊ po˝àdane
przez przedsi´biorców i wystawców,
to wyró˝nienia, którymi oznakowane sà póêniej najlepsze produkty – stwierdził minister Kalemba
gratulujàc tegorocznym laureatom.
Wr´czone zostały tak˝e statuetki
Acanthus Aureus za najlepszà
aran˝acj´ stoiska. Prezes Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich
Andrzej Byrt docenił tak˝e działania
i inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi na rzecz kształtowa-

nia pozytywnego wizerunku polskiej
˝ywnoÊci w wielu krajach Êwiata,
przyznajàc resortowi okolicznoÊciowà statuetk´. Prezes przekazał jà
podsekretarz stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofii Szalczyk podkreÊlajàc, ˝e to dzi´ki działaniom resortu wszyscy mówià
o naszych krajowych produktach – dobre, bo polskie.
Targi Polagra odbywajà si´ w Poznaniu ju˝ po raz 29. Ich historia to
zarazem historia zmian w polskim
rolnictwie i przetwórstwie rolno-spo˝ywczym. Podczas konferencji
prasowej, która odbyła si´
przed uroczystoÊcià otwarcia minister Kalemba stwierdził, ˝e w ostatnim dziesi´cioleciu zmiany szczególnie dynamicznie zachodziły właÊnie w tych sektorach.
– W tym czasie bardzo wzrósł
udział handlu rolno-spo˝ywczego
w naszym handlu ogółem. W roku 2003, czyli w roku poprzedzajàcym naszà akcesj´, udział
ten wynosił 8,4%, by w roku ubiegłym osiàgnàç poziom 12,5% – zaznaczył
szef resortu i dodał, ˝e eksport polskich produktów
rolno -spo˝ywczych systematycznie roÊnie, a przy
tym cały czas utrzymujemy
wzrostowe tendencje dodatniego salda tej wymiany. – Wyniki pierwszego

Tegorocznà Polagr´ Food odwiedziło blisko 54 tys. zwiedzajàcych
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półrocza tego roku wskazujà, ˝e b´dzie to kolejny rekordowy rok.
Minister Kalemba poinformował
równie˝ o sukcesach jakie odnosimy na europejskim rynku i podkreÊlił, ˝e jesteÊmy pierwszym w Europie producentem jabłek i soku zag´szczonego, drugim ˝yta i ziemniaków, trzecim cukru i rzepaku,
a czwartym pszenicy i mleka.
Wicepremier Piechociƒski i minister Kalemba uczestniczyli tak˝e
w uroczystoÊci nadania tytułów
„Polski Producent ˚ywnoÊci”. Była
to gala „Inicjatywy Pozytywistycznej
Polski Producent ˚ywnoÊci”, którego
organizatorem jest Stowarzyszenie
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.
– Jako Wielkopolanin z pochodzenia, a dziÊ osoba piastujàca
urzàd ministra rolnictwa i rozwoju
wsi jestem szczególnie dumny z inicjatywy, która za główne swoje zadanie uznaje promowanie polskich
produktów ˝ywnoÊciowych – powiedział minister Kalemba. Szef resortu podkreÊlił równie˝, ˝e polska
˝ywnoÊç spełnia wszystkie normy jakoÊciowe. – Jest nie tylko wysokiej
jakoÊci, ale tak˝e posiada niepowtarzalne walory smakowe. Tym
bardziej denerwujà pojawiajàce si´
od czasu do czasu, nieposiadajàce
potwierdzenia w rzeczywistoÊci,
oskar˝enia podwa˝ajàce zaufanie
konsumentów do naszej ˝ywnoÊci – zauwa˝ył minister.
Z udziałem ministra Kalemby
na terenie MTP odbyło si´ tak˝e
posiedzenie Rady Gospodarki ˚ywnoÊciowej. Dyskutowano o rozwoju
gospodarki ˝ywnoÊciowej naszego
kraju w zmieniajàcych si´ warunkach prawno-legislacyjnych.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zorganizowało dwa stoiska informacyjno-promocyjne, na których prezentowany był Program
„Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç” oraz promowane były produkty rolnictwa
ekologicznego. W prezentacjach
˝ywnoÊci wysokiej jakoÊci uczestni18

czyło blisko 60 firm. Dla odwiedzajàcych stoisko przygotowano
liczne degustacje, w trakcie których
mo˝na było poznaç smak produktów ekologicznych oraz posiadajàcych znak PD˚. Drugie stoisko ministerstwa zlokalizowane było
w Pawilonie Regionów. Dotyczyło
unijnego systemu oznaczeƒ geograficznych, na którym mo˝na było
spróbowaç produktów regionalnych i tradycyjnych wytwarzanych
według oryginalnych receptur, które zostały zarejestrowane przez Komisj´ Europejskà.

właÊnie elementy sprawiajà, ˝e
osiàgamy bardzo dobre rezultaty
w mi´dzynarodowej wymianie handlowej – podkreÊlił szef resortu
rolnictwa.
Ceremonia wr´czenia znaków
podzielona była na trzy grupy tematyczne: Wyroby mleczarskie,
Mi´so, produkty mi´sne i ryby oraz
Wyroby mieszane i przetworzone.
– Cieszy bogactwo ró˝norodnoÊci
˝ywnoÊci, cieszy stały wzrost liczby
wyrobów posiadajàcych znak programu „Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç” – stwierdził minister Kalemba.

Na stoisku MRiRW królowały polskie smaki

Najwa˝niejszym wydarzeniem
promujàcym Program „Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç” podczas targów
Polagra Food była uroczystoÊç wr´czenia znaków jakoÊci PD˚. UroczystoÊç zainaugurował minister
Stanisław Kalemba, który podkreÊlił podniosły charakter spotkania i rol´ producentów dostarczajàcych na rynek produkty najwy˝szej
jakoÊci.
– Dzi´ki takim produktom budowana jest marka polskiej ˝ywnoÊci.
Mamy doskonałe surowce, sprawdzone przez wieki doskonałe receptury, a nasze zakłady przetwórcze
nale˝à do Êwiatowej czołówki. Te

W trakcie tej uroczystoÊci minister
rolnictwa wr´czył 41 producentom
potwierdzenia nadania znaku PD˚
dla 126 nowych produktów. Obecnie znak PD˚ – Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç posiada 513 produktów z 99
przedsi´biorstw. Znak przyznawany
jest wyrobom, które spełniajà najwy˝sze kryteria jakoÊci, opracowane przez Kolegium Naukowe ds.
JakoÊci Produktów ˚ywnoÊciowych.
Program „Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç”
obejmuje 15 grup produktów:
od wyrobów mi´snych poprzez
mleczne, zbo˝owe, ryby, owoce,
warzywa, po napoje bezalkoholowe, alkoholowe, zioła i przyprawy.
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Podczas targów Polagra Food odbywały si´ prezentacje kulinarne przygotowywane z wykorzystaniem produktów
nagrodzonych presti˝owym znakiem Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç

Oznaczenie produktu tym znakiem
jest informacjà, która pomaga konsumentowi w dokonaniu wyboru.
Znak nadawany jest na 3 lata.
Polagra Food była równie˝ miejscem innego wa˝nego wydarzenia
zwiàzanego z gospodarkà ˝ywnoÊciowà. W drugim dniu targów odbyła si´ konferencja zorganizowana przez Agencj´ Rynku Rolnego
nt. potencjału eksportowego bran˝y polskich specjalnoÊci.

– Dane za pierwsze półrocze bie˝àcego roku wskazujà na utrzymywanie si´ pozytywnych tendencji
w obrocie produktami rolno-spo˝ywczymi. Widaç te˝, ˝e nasi producenci i eksporterzy wcià˝ dywersyfikujà kierunki eksportu. Nasze produkty docierajà do coraz szerszego
grona konsumentów na całym Êwiecie – powiedział minister Kalemba
otwierajàc konferencj´.
Minister dodał, ˝e wartoÊç nasze-

go eksportu produktów rolno-spo˝ywczych si´ga ju˝ ok. ¼ wartoÊci
produkcji rolnej. PodkreÊlił, ˝e kluczowe dla naszego eksportu artykułów spo˝ywczych sà bran˝e: mi´sna
i w´dliniarska, mleczarska, drobiarska, owoców i warzyw. Produkcj´ ˝ywnoÊci minister nazwał filarem polskiej gospodarki dla najbli˝szych pokoleƒ i dodał, ˝e
według prognoz specjalistów
do 2050 r. Êwiatowe zapotrzebowanie na nià wzroÊnie o ok. 70%.
– To dobra prognoza dla Polski,
poniewa˝ w tej dziedzinie mamy
jeszcze du˝y potencjał produkcyjny.
Polska wieÊ, rolnictwo, przetwórstwo spo˝ywcze sà dumà i wielkim
sukcesem naszego kraju. W te dziedziny warto inwestowaç – zaznaczył
szef resortu. Zauwa˝ył jednak, ˝e
dalszy rozwój rolnictwa wymagaç
b´dzie pogł´bienia procesów konsolidacyjnych.
W opinii ministra Kalemby proces
ten powinien obejmowaç producentów w zakresie ich wi´kszego
zorganizowania w grupy producenckie oraz w formy spółdzielcze,
jak równie˝ i przetwórców, którzy
muszà sprostaç silnej, mi´dzynarodowej konkurencji.
Tegoroczna Polagra zgromadziła
ponad 1000 wystawców z 32 krajów. Targi Polagra Food, Polagra
Gastro, Polagra Tech, Invest Hotel
i Pakfood oraz Targi Smaki Regionów odwiedziła rekordowa liczba
zwiedzajàcych. Smaki Regionów
promujàce naszà regionalnà, tradycyjnà i certyfikowanà ˝ywnoÊç
zwiedziło ponad 25 tys. osób. Natomiast na targach Polagra Food oraz na towarzyszàcych jej wystawienniczych imprezach goÊciło
blisko 54 tys. zwiedzajàcych.

Biuro Prasowe/Departament
Promocji i Komunikacji
[ 22 623 22 62 / 22 623 12 04
Ponad 25 tys. osób odwiedziło targi Smaki Regionów i stoisko kampanii informacyjnej „Trzy znaki smaku”
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Szlakiem polskich smaków
Dziennikarska podró˝

S

potkania z ministrem Stanisławem Kalembà oraz sekretarzem stanu Kazimierzem Plocke znalazły si´ w programie dwóch
wizyt studyjnych z udziałem zagranicznych mediów. Tym razem dwie
grupy dziennikarzy podró˝owały
na przełomie sierpnia i wrzeÊnia
z Warszawy poprzez Kujawy na Pomorze oraz w drugiej połowie wrzeÊnia przez województwa dolnoÊlàskie, wielkopolskie, łódzkie i mazowieckie. GoÊcie mieli okazj´ poznaç specyfik´ polskiego rolnictwa.
Dowiedzieli si´, jak wykorzystane sà
unijne fundusze na modernizacj´
gospodarstw i rozwój obszarów
wiejskich. Zwiedzili wybrane zakłady produkcyjne i przetwórcze, których produkty posiadajà unijne
oznaczenia i znak jakoÊci w ramach Programu „Poznaj Dobrà
˚ywnoÊç”.
Zarówno minister Kalemba, jak
i wiceminister Plocke zaprezentowali dziennikarzom polskà wizj´
zreformowanej WPR. Odpowiedzieli na liczne pytania dotyczàce
unijnej polityki rolnej oraz głównych wyzwaƒ dla sektora rolnego
w Polsce i na Êwiecie. W swoich
wypowiedziach podkreÊlali jakoÊç polskich produktów, osiàgni´cia w handlu

zagranicznym i wysoki poziom wykorzystania Êrodków unijnych przez
polskich rolników.
Dziennikarze podczas kilkudniowych wizyt w Polsce mieli mo˝liwoÊç
przeprowadzenia rozmów z ekspertami sektora rolno-spo˝ywczego,
przedstawicielami samorzàdów poszczególnych regionów, z producentami i przetwórcami. Zwiedzili
wybrane gospodarstwa rolne oraz
zakłady
bran˝y
spo˝ywczej.
Na przykładzie odwiedzanych
miejsc zapoznali si´ ze specyfikà
polskiego rolnictwa, produkcji roÊlinnej i wiodàcych kierunków
w hodowli zwierzàt. Przekonali si´,
˝e polskie zakłady skutecznie wykorzystujà unijne Êrodki, aby modernizowaç i rozwijaç produkcj´.
Na trasie pierwszej wizyty znalazły
si´: zakład mi´sny oraz zakład zajmujàcy si´ produkcjà i przechowalnictwem warzyw, a tak˝e Kołuda
Wielka, czyli Zakład DoÊwiadczalny
Instytutu Zootechniki – Paƒstwowego Instytutu Badawczego. Spotka-

nia te przybli˝yły osiàgni´cia polskiego rolnictwa oraz bran˝y przetwórstwa
rolno -spo˝ywczego.
W Kołudzie Wielkiej goÊcie zapoznali si´ z historià prac hodowlano-badawczych nad g´sià. Dowiedzieli si´, i˝ g´Ê owsiana jest obecnie hitem polskiego drobiarstwa,
produktem głównie eksportowym,
a jednoczeÊnie symbolem Kujaw
i Pomorza. Na terenie województwa pomorskiego z dziennikarzami
spotkał si´ wiceminister Kazimierz
Plocke, który omówił zagadnienia
zwiàzane z rozwojem polskiego rolnictwa, uwzgl´dniajàc działania
podejmowane z wykorzystaniem
unijnych Êrodków, przybli˝ył równie˝ plany w ramach nowej perspektywy bud˝etowej.
Szlak drugiej podró˝y medialnej
rozpoczàł si´ w Dolinie Baryczy,
gdzie dziennikarze zapoznali si´
z hodowlà karpia milickiego, wpisanego do Unijnego Systemu Ochrony Produktów Regionalnych jako
Chronione Oznaczenie Geograficzne. Dzi´ki spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy goÊcie dowiedzieli si´ o inicjatywach podejmowanych w regionie na bazie istniejàcych mo˝liwoÊci i potencjału

Na Pomorzu o potencjalne
polskiego rolnictwa
dziennikarze rozmawiali
z wiceministrem Kazimierzem
Plocke. Podczas warsztatów
kulinarnych poznali smaki
charakterystyczne dla
odwiedzanych regionów
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karpia milickiego. Mieli równie˝
mo˝liwoÊç sprawdzenia swoich
umiej´tnoÊci kulinarnych pod
okiem eksperta, który odpowiadał na wszystkie pytania dotyczàce prezentowanych produktów.

Doliny Baryczy. Zwiedzili okolic´
i zobaczyli, jakie inwestycje wdra˝ane sà z wykorzystaniem unijnych Êrodków. W dalszej cz´Êci
podró˝y dziennikarze uczestniczyli w targach Polagra Food, gdzie

Zagraniczni goÊcie zwiedzili wybrane
gospodarstwa rolne oraz zakłady
produkcyjne i przetwórcze. Podczas
targów Polagra Food rozmawiali
z ministrem Stanisławem Kalembà
na temat polskiej ˝ywnoÊci

spotkali si´ z ministrem Kalembà,
zapoznali si´ z ofertà polskiej
bran˝y przetwórczej, a tak˝e mieli
mo˝liwoÊç przeprowadzenia wywiadów z przedstawicielami wiodàcych polskich firm tego sektora. Innym wa˝nym punktem programu była prezentacja zało˝eƒ
Programu PD˚ oraz bogatej oferty
produktów z tym znakiem. Zagraniczni goÊcie odwiedzili tak˝e dwie
firmy, które uczestniczà w programie: mleczarni´ oraz grup´ producentów warzyw.
Wizyty studyjne były okazjà do tego, aby zaprezentowaç zagranicznym goÊciom polskie produkty regionalne, tradycyjne oraz
ekologiczne, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem 36 zarejestrowanych przez Komisj´ Europejskà
i innych, wpisanych na ministerialnà list´ produk-

tów regionalnych i tradycyjnych.
Dziennikarze mogli skosztowaç
smacznych i naturalnych specjałów
polskiej kuchni, tradycyjnych w´dlin
oraz serów, chleba na zakwasie, regionalnych produktów z owoców
i warzyw. Mogli równie˝ zobaczyç,
jak przyrzàdza si´ g´Ê kołudzkà czy

WÊród zagranicznych goÊci
znaleêli si´ przedstawiciele prasy, redakcji radiowych i telewizyjnych z Belgii, Chorwacji, Czech,
Francji, Litwy, Niemiec, Rosji,
Rumunii, Słowacji, a tak˝e krajów arabskich. Dziennikarze
przebywali w Polsce w dwóch terminach, pierwsza grupa na przełomie
sierpnia i wrzeÊnia, natomiast druga pod koniec wrzeÊnia. Obie te
wizyty były kontynuacjà inicjatywy
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi podj´tej w 2011 r., majàcej
na celu prezentacj´ polskich argumentów w odniesieniu do
Wspólnej Polityki Rolnej, wykorzystania funduszy unijnych,
a tak˝e promocj´ polskich produktów spo˝ywczych.
Biuro Prasowe
[ 22 623 15 48
Zdj´cia: archiwum MRiRW

W Dolinie Baryczy
królował karp.
Dziennikarze zwiedzili
okolic´ i zapoznali si´
z inwestycjami
wdra˝anymi na terenie
Stawów Milickich
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Rozmowy w Moskwie

M

inister rolnictwa i rozwoju
wsi Stanisław Kalemba
spotkał si´ 9 paêdziernika
br. w Moskwie z ministrem rolnictwa Federacji Rosyjskiej Nikołajem
Wasyliewiczem Fiodorowem. Wizyta odbyła si´ na zaproszenie ministra Fiodorowa z okazji targów
„Złota Jesieƒ”. Spotkanie ministrów
przebiegało w bardzo dobrej i konstruktywnej atmosferze.
Minister Stanisław Kalemba wyraził zadowolenie z dobrego rozwoju
współpracy handlowej z Federacjà
Rosyjskà. Pozytywnie te˝ ocenił bie˝àcà współprac´ polskich i rosyjskich słu˝b weterynaryjnych i sanitarnych oraz podkreÊlił potrzeb´
szybkiego wyjaÊniania zgłaszanych
zastrze˝eƒ jakoÊciowych, po obydwu stronach.
Uczestniczàcy w spotkaniu szef Federacyjnej Słu˝by ds. Weterynaryjnych i Fitosanitarnych Siergiej Dankwert przyznał, ˝e był okres napi´cia
mi´dzy naszymi krajami, ale stwierdził równie˝, ˝e bezpoÊrednie spotkania ministrów sà lepszà formà
dialogu ni˝ kontakty w ramach UE.
Zaproponował wyjaÊnienie spraw,
dotyczàcych handlu w bezpoÊrednich kontaktach słu˝b weterynaryjnych i sanitarnych w ramach Grupy

Roboczej. Najbli˝sze spotkanie grupy
ustalono na listopad br.
Minister Fiodorow podzi´kował
ministrowi Kalembie za wspólny
projekt dotyczàcy rozwoju rynków
hurtowych w Rosji. Rozmówcy usta-

Rok 2015 b´dzie „Rokiem Polskii w Rosji” oraz „Rokiem Rosji w Polsce” ustalili podczas spotkania polski minister
rolnictwa Stanisław Kalemba (drugi od prawej) oraz minister rolnictwa Federacji Rosyjskiej Nikołaj Wasyliewicz
Fiodorow (trzeci od lewej)

lili dalszà współprac´ ekspertów
w tym zakresie.
Minister N. Fiodorow zło˝ył ministrowi Kalembie propozycj´ by Polska była krajem partnerskim na targach „Złota Jesieƒ” w 2015 r.
Podczas tegorocznych targów
„Złota Jesieƒ” Minister S. Kalemba

GoÊcie z Rumunii

N

a poczàtku paêdziernika
minister Stanisław Kalemba goÊcił w resorcie delegacjà rumuƒskich rolników, której
przewodniczył prezes Krajowej Federacji PRO AGRO Alex Jurconi,
reprezentujàcy interesy rolników ru22

spotkał si´ z v-ce premierem Republiki Baszkortostanu oraz ministrem
rolnictwa N. Kowalenko. W trakcie
spotkania ustalono kierunki dalszej
współpracy naukowo -technicznej
w zakresie rozwoju rynków hurto-

muƒskich w Copa-Cogeca. Członkami delegacji rumuƒskiej byli
przedstawiciele organizacji bran˝owych – sektora wieprzowiny, drobiu
i wina.
Główny temat rozmów stanowiły
negocjacje dotyczàce Wspólnej Po-

wych w tej Republice. Minister S.
Kalemba odwiedził te˝ polskie stoisko firmy Biofaktor – producenta
leków weterynaryjnych i eksportera
tych produktów na rynki rosyjskie.
Biuro Prasowe
[ 22 623 22 62
Zdj´cie: archiwum MRiRW

lityki Rolnej. GoÊcie zainteresowani
byli tak˝e politykà prowadzonà
w Polsce w stosunku do gospodarstw rodzinnych, w nawiàzaniu
do ogłoszenia przez ONZ 2014 roku – Rokiem Gospodarstw Rodzinnych. Minister Stanisław Kalemba
przedstawił informacje dotyczàce
rozwoju polskiego sektora rolno-˝ywnoÊciowego. Omówił dynamik´ eksportu i salda w obrocie ˝ywnoÊcià. Zwrócił te˝ uwag´ na poBIULETYN INFORMACYJNY 10/2013
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trzeb´ organizowania si´ rolników
w grupy producenckie i korzystnà
rol´ spółdzielczoÊci w rozwoju tego
sektora produkcji. Delegacja rumuƒska interesowała si´ tak˝e
kampaniami promujàcymi polskà
˝ywnoÊç.
Biuro Prasowe
[ 22 623 18 38
Zdj´cie: archiwum MRiRW

Głównym tematem rozmów z rumuƒskimi goÊçmi były negocjacje dotyczàce Wspólnej Polityki Rolnej

Spotkanie
z ministrem rolnictwa Czech

B

ezpieczeƒstwo i jakoÊç ˝ywnoÊci to główne tematy spotkania
ministra Stanisława Kalemby
z ministrem rolnictwa Czech Miroslavem Tomanem, które odbyło si´
w Poznaniu podczas targów Polagra
Food. Minister Kalemba poinformował, ˝e w Polsce sektor rolno-spo˝ywczy odgrywa wa˝nà rol´ w gospodarce narodowej.
– Polska sprzedaje a˝ 1/4 wyprodukowanej ˝ywnoÊci, dlatego zale˝y
nam na dobrych relacjach, zwłaszcza z sàsiadami – powiedział polski
minister i podkreÊlił, ˝e współpraca
mi´dzy polskimi i czeskimi słu˝bami
poprawia si´.
Minister Toman poinformował, ˝e
ze wzgl´du na skomplikowanà
obecnie sytuacj´ politycznà Republika Czeska nie przygotowała w tym
roku narodowego stoiska na targach Polagra Food. Zadeklarował
jednak, ˝e wzorowo prowadzona współpraca bilateralna powinna zaowocowaç nie tylko dobrà komunikacjà mi´dzy urz´dami i słu˝bami odpowiedzialnymi za kontrole,
ale tak˝e prezentacjà narodowego
stoiska czeskiego podczas tak wa˝BIULETYN INFORMACYJNY 10/2013

Bezpieczeƒstwo i jakoÊç ˝ywnoÊci były głównymi tematami spotkania ministra Stanisława Kalemby (drugi od prawej)
z ministrem Miroslavem Tomanem (drugi od lewej)

nego wydarzenia, jakim sà mi´dzynarodowe targi spo˝ywcze w Poznaniu. Minister Toman zaproponował
zorganizowanie wspólnej konferencji w jednej z miejscowoÊci le˝àcych
na granicy polsko-czeskiej, gdzie
ministrowie b´dà mogli rozmawiaç
o sàsiedzkich relacjach oraz promocji ˝ywnoÊci z obu krajów.
Odnoszàc si´ do doniesieƒ płynàcych ostatnio z polskich mediów minister Toman podzi´kował ministrowi Kalembie oraz szefom inspekcji
za rzetelne i szybkie przekazanie in-

formacji stronie czeskiej, co pozwoliło uniknàç spekulacji i niepotrzebnych napi´ç mi´dzy obu krajami.
Minister Kalemba przypomniał, ˝e
Polska cały czas realizuje program
„Zero tolerancji” i konsekwentnie reaguje na ka˝de łamanie prawa i zaniedbania w zakresie bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci.
Departament Unii Europejskiej
i Współpracy Mi´dzynarodowej
[ 22 623 24 71
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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Spotkanie
Grupy Wyszehradzkiej

S

potkanie ministrów rolnictwa
paƒstw Grupy Wyszehradzkiej
oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii odbyło si´ 18 wrzeÊnia w Budapeszcie. Uczestniczył w nim minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba. Spotkanie zorganizowane zostało przez W´gry, które
od 1 lipca br. przej´ły roczne przewodnictwo w pracach Grupy.
Ministrowie dyskutowali na temat
aktualnych kwestii dotyczàcych
oceny wyników porozumienia
w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej oraz przepisów przejÊciowych na rok 2014, które nale˝y
przyjàç w zwiàzku z opóênieniem
wejÊcia w ˝ycie reformy.
– Polska oczekiwała bardziej ambitnego wyniku reformy w kwestii
wyrównania płatnoÊci pomi´dzy
paƒstwami – powiedział minister
Kalemba i dodał, ˝e nie jesteÊmy
te˝ zadowoleni z likwidacji kwot cukrowych i mlecznych.
PodkreÊlił równie˝ potrzeb´ dalszych działaƒ dla wypracowania
rozwiàzaƒ, które zapewnià wsparcie producentów tytoniu. Do korzystnych rozstrzygni´ç minister zaliczył przedłu˝enie stosowania systemu SAPS, zwi´kszenie mo˝liwoÊci
ukierunkowania wsparcia powiàzanego z produkcjà oraz utrzymanie
mo˝liwoÊci modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa dzi´ki działaniom II filara WPR.
Ministrowie przyj´li wspólnà deklaracj´ w sprawie oceny wyników
reformy WPR i przepisów przejÊciowych. Wezwali m.in. Parlament Europejski do jak najszybszego zakoƒczenia formalnego przyj´cia
rozporzàdzeƒ odzwierciedlajàcych
24

porozumienie. Omówili te˝ kwesti´
strat ˝ywnoÊci.
Minister Kalemba podkreÊlił potrzeb´ odbudowy szacunku do ˝ywnoÊci, odpowiedniej edukacji i promocji właÊciwych postaw, zwłaszcza
wÊród najmłodszych. Poinformował
te˝ kolegów z Grupy Wyszehradzkiej
o ostatnich zmianach w polskich
przepisach dotyczàcych zwolnienia
z podatku VAT ˝ywnoÊci przekazywanej przez producentów i dystrybuto-

wykorzystanie produktów ekologicznych w ˝ywieniu zbiorowym. Minister Kalemba mówił o dynamicznym
rozwoju produkcji ekologicznej
w Polsce. Przedstawił równie˝ działania, jakie prowadzone sà przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w celu promocji rolnictwa ekologicznego i produktów ekologicznych wÊród konsumentów. Gospodarze spotkania podzielili si´ informacjami na temat ciekawych roz-

Wynikiem spotkania ministrów rolnictwa paƒstw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii było przyj´cie
wspólnej deklaracji w sprawie oceny wyników reformy WPR i przepisów przejÊciowych

rów dla organizacji charytatywnych
i ludzi potrzebujàcych. Ministrowie
zgodzili si´, ˝e zapobieganie marnotrawieniu ˝ywnoÊci jest jednà
z podstawowych kwestii dla zrównowa˝onego wykorzystania ograniczonych zasobów, w celu zaspokojenia
rosnàcych potrzeb ˝ywnoÊciowych.
Ostatnim tematem rozmów było

wiàzaƒ dotyczàcych wykorzystania
produktów ekologicznych w ˝ywieniu zbiorowym, szczególnie najmłodszych i seniorów.
Departament Unii Europejskiej
i Współpracy Mi´dzynarodowej
[ 22 623 24 71
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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Wizyta prezydenta Indonezji
w Polsce

P

ierwsza od 10 lat wizyta prezydenta Republiki Indonezji Susilo Bambang Yudhoyono
w Polsce odbyła si´ na poczàtku
wrzeÊnia. Prezydent Indonezji wziàł
udział w oficjalnych spotkaniach
z prezydentem Bronisławem Komorowskim, premierem Donaldem Tuskiem, oraz marszałkiem Senatu
Bogdanem Borusewiczem. Wizyta
była równie˝ okazjà do nawiàzania
kontaktów handlowych mi´dzy polskimi i indonezyjskimi przedsi´biorcami podczas Forum Gospodarczego, zorganizowanego przez Polskà Agencj´ Informacji i Inwestycji
Zagranicznych.
Rozmowy prezydentów Polski i Indonezji, w których uczestniczył minister Stanisław Kalemba dotyczyły
głównie perspektyw rozwoju współpracy gospodarczej z uwzgl´dnieniem tematów rolnictwa. Prezydent
Bronisław Komorowski podkreÊlił
du˝e mo˝liwoÊci polskiego sektora
spo˝ywczego i potencjału dwustronnej współpracy. Prezydent Susilo Bambang Yudhoyono mówił
o wysokim poziomie relacji polsko-indonezyjskich, zaznaczył równie˝,
˝e warto doło˝yç staraƒ w kierunku
ich dalszego rozwoju. Jako perspektywiczne obszary współpracy
wymienił dziedziny takie jak: inwestycje, handel, rolnictwo, bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊci, przemysł wydobywczy i energetyczny, energia odnawialna, edukacja oraz turystyka.
Prezydenci Polski i Indonezji byli
obecni podczas podpisywania dokumentów zwiàzanych ze współpracà w rolnictwie. Pierwszy z nich –
Memorandum o Porozumieniu mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej PolBIULETYN INFORMACYJNY 10/2013

skiej a Rzàdem Republiki Indonezji
o współpracy rolniczej – zawiera
zapisy o promowaniu współpracy
w dziedzinie rolnictwa. Strony liczà
na usprawnienie dwustronnej wymiany informacji z zakresu rolnictwa. Dokument został podpisany

rif C. Sutardjo podpisujàc dokument podkreÊlili, jak wa˝nà dziedzinà jest rybołówstwo dla obu krajów
i wyrazili ch´ç współpracy w tym
obszarze.
Przyjazna atmosfera towarzyszàca
wizycie niesie dobre rokowania co

W rozmowach prezydentów Polski i Indonezji prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu towarzyszył minister
Stanisław Kalemba

przez polskiego ministra rolnictwa
i rozwoju wsi Stanisława Kalemb´
oraz indonezyjskiego ministra
spraw zagranicznych R. M. Marty M. Natalegawa.
Drugim dokumentem, który został podpisany w Pałacu Prezydenckim, było Memorandum o Porozumieniu mi´dzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw
Morskich i Rybołówstwa Republiki
Indonezji o współpracy w dziedzinie
rybołówstwa. Minister Stanisław
Kalemba oraz indonezyjski minister
spraw morskich i rybołówstwa Sha-

do dalszego rozwoju relacji polsko-indonezyjskich. Podejmowanie tematów z zakresu rolnictwa na tak
wysokim szczeblu pokazuje, jak du˝à wag´ oba kraje przypisujà temu
sektorowi. Dla przedsi´biorców
z bran˝y spo˝ywczej, rozwa˝ajàcych
rozpocz´cie działalnoÊci na rynkach Dalekiego Wschodu, mo˝e
byç to sygnał, ˝e warto zainteresowaç si´ rynkiem indonezyjskim.
Departament Unii Europejskiej
i Współpracy Mi´dzynarodowej
[ 22 623 24 71
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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Przedłu˝anie dzier˝awy
i ustalanie czynszu
W Zasobie WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa w dzier˝awie jest
obecnie jeszcze 1 288 tys. ha gruntów, na podstawie niemal 66
tys. zawartych umów. Podstawowym zadaniem ANR jest jednak
przyspieszenie procesu prywatyzacji paƒstwowych gruntów,
w pierwszej kolejnoÊci w drodze sprzeda˝y.

M

ówi o tym art. 24 znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa, która weszła w ˝ycie 3 grudnia 2011 r.
Dlatego nieruchomoÊci powracajàce z rozwiàzanych bàdê wygasłych
umów dzier˝awy przeznaczane sà
głównie do sprzeda˝y. Natomiast
do dzier˝awy kierowane sà jedynie
te grunty, które ze wzgl´du na wyst´pujàce uwarunkowania i ograniczenia formalno-prawne, gospodarcze
i organizacyjne, nie mogà byç obecnie skierowane do sprzeda˝y. Wydzier˝awianie nieruchomoÊci Zasobu oraz przedłu˝anie dotychczasowych umów stosowane jest w ograniczonym zakresie, aby nie utrudniaç prywatyzacji.
Obecnie umowy dzier˝awy zawierane sà zazwyczaj na okres nie dłu˝szy ni˝ 6 lat, zaÊ przedłu˝ane
na okres kolejnych 3 lat. Ewentualne
wydłu˝enie tych okresów mo˝e nastàpiç w wyjàtkowych przypadkach,
np. nieruchomoÊç wymaga poniesienia znacznych nakładów finansowych, dzier˝awca uczestniczy w programach finansowanych z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju
Rolnictwa.
W przypadku nabycia znacznej
cz´Êci dzier˝awionej nieruchomoÊci
z rozło˝eniem zapłaty ceny sprzeda˝y na raty lub z wykorzystaniem Êrodków pochodzàcych z kredytu wydłu26

˝enie mo˝e nastàpiç na okres spłaty
zobowiàzania, nie dłu˝ej jednak ni˝
do 15 lat.

Podwy˝szanie czynszu dla umów
wieloletnich
W wieloletnich umowach dzier˝awy
(zawieranych w przeszłoÊci na okres
powy˝ej 10 lat) Agencja co do zasady zamieszczała w § 3 ust. 1 umowy

cia˝ w przybli˝eniu Agencja uzyskałaby wydzier˝awiajàc t´ nieruchomoÊç w wyniku przetargu. Obecnie
w umowach zawieranych na okres
dłu˝szy ni˝ 6 lat zamieszczony jest
zapis o mo˝liwoÊci podwy˝szenia
czynszu o 50% po upływie 6 lat. JeÊli czynsz w analizowanej umowie
dzier˝awy znaczàco odbiega
od czynszu rynkowego (obecnie jest
to regułà), oddział ANR w drodze
jednostronnego oÊwiadczenie woli
mo˝e podwy˝szyç czynsz za dzier˝awionà nieruchomoÊç do wysokoÊci
rynkowej, jednak nie wi´cej ni˝ zostało to wskazane w umowie dzier˝awy. O nowej wysokoÊci czynszu

W Zasobie WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa nadal pozostaje w dzier˝awie 1 288 tys. ha gruntów

zapis o mo˝liwoÊci podwy˝szenia
wysokoÊci czynszu nie wi´cej ni˝
o 25%, po upływie ka˝dych 10 lat
trwania umowy dzier˝awy. Stàd te˝
po upływie ka˝dych 10 lat trwania
umowy, oddziały terenowe ANR porównujà wysokoÊç dotychczasowego
czynszu z takim czynszem, jaki cho-

oddział pisemnie powiadamia dzier˝awc´ z odpowiednim wyprzedzeniem wynikajàcym z zawartej umowy. W przypadku, je˝eli dzier˝awca
nie zaakceptuje zaproponowanej
nowej wysokoÊci czynszu, przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy
dzier˝awy.
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2013

Poczàwszy od 2004 r. nastàpił
znaczny wzrost stawek czynszu uzyskiwanych przez Agencj´ na przetargach. W zwiàzku z tym w wi´kszoÊci
wieloletnich umów dzier˝awy, gdzie
obecnie upływa 10-letni okres ich
trwania, sà podstawy do podwy˝szenia czynszu o 25%.
Odr´bnà kwestià jest ustalenie
nowych warunków (w tym wysokoÊci
czynszu dzier˝awnego) przy przedłu˝eniu umowy dzier˝awy na kolejne
lata. Wówczas czynsz dzier˝awny jest
ustalany na takim poziomie, jaki
najprawdopodobniej Agencja uzyskałaby wydzier˝awiajàc t´ nieruchomoÊç w wyniku przetargu
(na wolnym rynku).

Ustalanie wysokoÊci czynszu
dzier˝awnego
Czynsz dzier˝awny za grunty jest
naliczany przy uwzgl´dnieniu rodzaju u˝ytku, klasy bonitacyjnej
gruntu oraz okr´gu podatkowego
(ustalonego dla gminy dla celów
naliczania podatku rolnego), w którym poło˝ona jest nieruchomoÊç.
Od 1 wrzeÊnia 2006 r. czynsz dzier˝awny był ustalany na poziomie
Êrednich czynszów, jakie Agencja
uzyskała na przetargach w roku poprzednim. Oddział terenowy ANR
wyliczał wysokoÊç Êredniego czynszu dzier˝awnego na terenie danego powiatu, a nast´pnie przy u˝yciu
współczynników (wyznaczonych
na podstawie rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie sposobu ustalania wysokoÊci
czynszu
dzier˝awnego
w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym)
ustalał stawki czynszu dla poszczególnych okr´gów podatkowych
i klas gruntu. Tak tworzona baza ze
stawkami czynszu była podstawà
do ustalania wysokoÊci czynszu
dzier˝awnego za grunty przy przedłu˝aniu umowy dzier˝awy dla
wszystkich dzier˝awców z terenu
danego powiatu.
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2013

W zwiàzku z coraz mniejszà liczbà
nowo zawieranych umów dzier˝awy
pojawiły si´ trudnoÊci w wyliczaniu
wiarygodnej Êredniej wysokoÊci
czynszu dla wi´kszoÊci powiatów.
Dlatego te˝ opracowane zostały nowe zasady ustalania Êredniego czynszu za grunty, które zacz´ły obowiàzywaç w Agencji od 10 wrzeÊnia 2012 r.
Obecne zasady tworzenia bazy
czynszów opierajà si´ na zało˝eniu,
˝e czynsz dzier˝awny jest powiàzany
ze Êrednià cenà sprzeda˝y gruntów
na danym terenie. Na podstawie danych z terenu całej Polski za lata 2009-2011 wyliczono, ˝e Êredni
roczny czynsz za grunty Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa stanowi 2,81% Êredniej ceny gruntu sprzedanego w tym okresie przez Agencj´.
W zwiàzku z tym czynsz za 1 ha gruntu ornego jest ustalany jako równowartoÊç 2,81% Êredniej ceny 1 ha
gruntu w danym powiecie lub gminie. Dzielàc otrzymany wynik przez
Êrednià cen´ pszenicy z trzech ostatnich lat jest ustalana stawka czynszu
za 1 ha gruntu w dt pszenicy. Poniewa˝ najcz´Êciej wyst´pujàcymi gruntami w Zasobie WRSP sà grunty orne
klasy IVa w II okr´gu podatkowym,
wyliczona w ten sposób stawka czynszu odpowiada czynszowi za grunty
orne w tej klasie. Nast´pnie przy pomocy wymienionych na wst´pie
współczynników ustalane sà stawki
czynszu dzier˝awnego za 1 ha gruntów ornych i u˝ytków zielonych w poszczególnych klasach i okr´gach podatkowych. Tworzone w oddziałach
na podstawie tych zasad bazy czynszów, sà podstawà do ustalania nowej wysokoÊci czynszu przy przedłu˝aniu umów dzier˝awy oraz czynszu
wywoławczego do przetargów.
Przy czym czynsz wywoławczy jest obni˝any o wysokoÊç jednego postàpienia. Baza ta jest te˝ podstawà naliczania opłat za bezumowne u˝ytkowanie gruntów Zasobu WRSP. Obecnie opracowana nowa baza w od-

działach terenowych ANR, w oparciu
o Êrednià cen´ sprzeda˝y gruntów
Zasobu WRSP z lat 2010-2012,
obowiàzuje od 1 kwietnia 2013 r.
do 31 marca 2014 r. Po tej dacie
oddziały opracujà nowe bazy
w oparciu o ceny transakcyjne sprzeda˝y gruntów z lat 2011-2013.
Szczegółowe informacje o wysokoÊci
czynszu dzier˝awnego dla danego
powiatu sà dost´pne w 16 oddziałach terenowych i filiach ANR.

Czynsz dzier˝awny w II kwartale
Ârednia wysokoÊç czynszu dzier˝awnego dla gruntów wydzier˝awionych
przez Agencj´ w II kw. 2013 r. wyniosła 9,2 dt/ha. Została ona okreÊlona na podstawie zawartych w tym
kwartale 755 umów dzier˝awy
na powierzchni´ 14 183 ha gruntów. W pierwszym półroczu br.
Agencja wydzier˝awiła grunty o powierzchni prawie 20 tys. ha.
Najwy˝sze czynsze uzyskano
w województwach: małopolskim,
opolskim i podlaskim, natomiast
najni˝sze w lubelskim i łódzkim.
W porównaniu z I kwartałem 2013 r. w II kwartale br. nastàpił wzrost Êredniej wielkoÊci czynszu
o 0,7 dt/ha, tj. o 8%, przy wydzier˝awieniu 2,5-krotnie wi´kszej powierzchni gruntów i zawarciu 4,5krotnie wi´kszej liczby umów. Z zestawienia wysokoÊci czynszu w poszczególnych grupach obszarowych
wynika, ˝e najwy˝szy Êredni czynsz
wyst´puje w grupie obszarowej 10100 ha i wynosi 9,6 dt/ha.
Według stanu na koniec czerwca 2013 r. w dzier˝awie było 1 288
tys. ha gruntów wydzier˝awionych
na podstawie prawie 66 tys. umów.
Âredni czynsz za grunty rolne dla
wszystkich trwajàcych umów dzier˝awy wyniósł równowartoÊç 3,2 dt
pszenicy na 1 ha.
Biuro Rzecznika Prasowego
[ 22 635 54 98
Zdj´cie: fotolia
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Wsparcie ONW
Agencja rozpocz´ła wypłaty dla ponad 726 tys. rolników

Z

godnie z przepisami UE,
ARiMR rozpocz´ła wypłat´
pomocy dla rolników gospodarujàcych na obszarach górskich lub innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatnoÊci ONW) od 16 paêdziernika 2013 r. O takie wsparcie
ubiegało si´ w tym roku ponad 726 tys. rolników, a przeznaczono dla nich w sumie 1,37 mld
zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocz´ła ju˝
naliczanie tych płatnoÊci.
Analogicznie jak w roku 2012,
ARiMR nie b´dzie dor´czała rolnikom decyzji o przyznaniu dopłat
ONW, je˝eli powierzchnia, do której zostanie przyznana płatnoÊç,
b´dzie zgodna z powierzchnià
wskazanà przez rolnika w zło˝onym
wiosnà wniosku – co oznacza, ˝e
decyzje te nie b´dà zawierały
28

zmniejszeƒ, odliczeƒ lub wykluczeƒ.
W tytule przelewu, który otrzyma
rolnik, b´dzie zamieszczona informacja, ˝e decyzja taka nie została
dor´czona. OczywiÊcie, je˝eli rolnik
za˝àda wydania decyzji, otrzyma jà
z ARiMR. Natomiast je˝eli oka˝e
si´, ˝e dane zawarte przez rolnika
we wniosku o przyznanie płatnoÊci
ONW ró˝nià si´ od wyliczeƒ
ARiMR, wówczas rolnik otrzyma decyzj´, w której podana zostanie
wielkoÊç tych płatnoÊci obliczona przez Agencj´.
PłatnoÊci ONW przeznaczone sà
dla rolników, którzy gospodarujà
na terenach niesprzyjajàcych prowadzeniu działalnoÊci rolniczej.
Zaliczajà si´ do nich m.in. obszary
na których panujà trudne warunki
klimatyczne, opady deszczu sà zbyt
du˝e lub zbyt małe, ukształtowanie
terenu jest niekorzystne (np. góry),

czy niska jest jakoÊç gleb. W Polsce
około połowy gruntów u˝ytkowanych rolniczo jest poło˝onych w takim terenie, czyli tzw. obszarach
ONW. Prowadzenie tam działalnoÊci rolniczej nie zapewnia spodziewanych plonów i cz´sto wymaga
od rolników zaanga˝owania dodatkowych Êrodków finansowych. Aby
pomóc rolnikom gospodarowaç
na takich terenach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa co roku wypłaca w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 tzw. płatnoÊci ONW. Rolnicy ka˝dej wiosny
składajà wnioski o udzielenie takiej
pomocy wraz z wnioskiem o przyznanie płatnoÊci bezpoÊrednich.
Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: Kacper Hohol
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Jesienny nabór wniosków
dla rolników poszkodowanych przez kl´ski ˝ywiołowe
ARiMR przeprowadziła dotychczas 5 naborów wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystàpienia kl´sk ˝ywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działaƒ
zapobiegawczych, obj´tego PROW 2007-2013. Ostatni z nich,
z jesieni ubiegłego roku, dotyczył szkód powstałych w gospodarstwach w 2011 lub 2012 r.

I

stnieje jednak koniecznoÊç pilnego wsparcia kolejnych gospodarstw, w których aura poczyniła
zniszczenia, powodujàc straty materialne. Dlatego od 30 paêdziernika do 12 grudnia 2013 r. przeprowadzony zostanie w ramach
PROW 2007-2013 kolejny, szósty
ju˝ nabór wniosków o przyznanie
pomocy finansowej. O wsparcie
b´dzie mo˝na ubiegaç si´ w zwiàzku ze szkodami powstałymi w gospodarstwach w 2012 lub 2013 r.
w wyniku wystàpienia zdarzeƒ okreÊlonych w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierzàt gospodarskich tj.: przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, suszy, powodzi, deszczu
nawalnego, obsuni´cia si´ ziemi,
lawiny, gradu, huraganu, pioruna.
Pomoc mo˝e byç przyznana,
m.in. je˝eli wysokoÊç szkód oszacowanych przez komisj´ powołanà
przez wojewod´ właÊciwego ze
wzgl´du na miejsce wystàpienia
szkody b´dzie wynosiç:
1 w uprawach rolnych, zwierz´tach gospodarskich lub rybach
Êrednio powy˝ej 30% wielkoÊci
Êredniej rocznej produkcji rolnej
w gospodarstwie, oraz
1 co najmniej 10 tys. zł w Êrodkach trwałych słu˝àcych produkcji
rolnej, tj. w budynkach, budowlach, maszynach lub urzàdzeniach
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2013

słu˝àcych do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich,
lub stadach podstawowych zwierzàt
gospodarskich.
Oba te warunki muszà byç spełnione łàcznie.
Zasady udzielania wsparcia finansowego w tym naborze wniosków pozostajà identyczne, jak

Agencji informacji o mo˝liwoÊci
składania wniosków w ramach najbli˝szego naboru.
Decyzjà Komisji Europejskiej bud˝et na realizacj´ działania 126
zwi´kszył si´ o 31,5 mln euro. Pozwoli to na sfinansowanie wszystkich pozytywnie zweryfikowanych
wniosków o przyznanie pomocy
zło˝onych w poprzednim, piàtym
naborze oraz pozwala na ogłoszenie kolejnego naboru, w ramach
którego do wykorzystania przez
wnioskodawców pozostanie kwota
ponad 100 mln zł.
PodkreÊliç nale˝y, ˝e MRiRW podj´ło starania, by pul´ pieni´dzy
na pomoc gospodarstwom rolnym

Przez cały czas producenci rolni, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez powódê, huragan,
grad lub deszcz nawalny w 2013 r. mogà ubiegaç si´ o kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania

w poprzednim. Nieznacznym zmianom ulega jednak wzór formularza
wniosku o przyznanie pomocy oraz
wykaz załàczników do wniosku. Zostanà one zamieszczone na stronie
internetowej ARiMR najpóêniej
w dniu podania przez prezesa

zrujnowanym przez kl´ski ˝ywiołowe zwi´kszyç po raz kolejny, dokładajàc do niej 38 mln euro. Komitet
Monitorujàcy PROW 2007-2013
przyjàł ju˝ w tej sprawie stosownà
uchwał´, ale wymaga ona jeszcze
akceptacji Komisji Europejskiej.
29
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Przypominamy, i˝ w dniach 2-30
wrzeÊnia 2013 r. mo˝na było składaç w biurach powiatowych ARiMR
wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych,
w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatnoÊci, o ile w ich gospodarstwach (lub działach specjalnych
produkcji rolnej) powstały szkody
spowodowane wystàpieniem powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013 r. W dalszym ciàgu mogà oni natomiast
ubiegaç si´ o uzyskanie kredytu
preferencyjnego, tzw. kl´skowego,
obj´tego
dopłatami
ARiMR
do oprocentowania.

Departament Działaƒ Inwestycyjnych
[ 22 318 47 00

Kolejny nabór wniosków dla rolników poszkodowanych przez kl´ski ˝ywiołowe b´dzie przeprowadzony od
30 paêdziernika do 12 grudnia br.

Zdj´cia: © Pantherstock / Photogenica

Do ARiMR
po unijne pieniàdze
Agencja 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 20072013.
PROW 2007–2013

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 przeznaczony
do spo˝ycia przez ludzi, został wy30

tworzony 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.

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 plan dostosowania gospodarstwa do wymogów wzajemnej
zgodnoÊci. Posiadacze lasów mogà
natomiast otrzymaç pomoc na pokrycie cz´Êci kosztów usług doradczych zwiàzanych np. z ochronà leÊnej ró˝norodnoÊci biologicznej.
Wnioski mo˝na składaç w biurach
powiatowych ARiMR.
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2013

na składaç od 30 paêdziernika
do 12 grudnia 2013 r. w oddziałach
regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR, właÊciwych ze wzgl´du
na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa si´ osobiÊcie albo przez
upowa˝nionà osob´, albo przesyłkà
rejestrowanà, nadanà w placówce
pocztowej wyznaczonego operatora. W przypadku Lubuskiego OR
ARiMR oraz Podlaskiego OR ARiMR
wnioski przyjmowane b´dà w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego
OR ARiMR, tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 106 i w Białymstoku, ul. Lipowa 32A.
Grup´ producentów mo˝e zało˝yç ju˝ pi´ciu rolników, prowadzàcych m.in. hodowl´ drobiu. Oddziały regionalne
ARiMR przez cały czas przyjmujà wnioski o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów zakładania i funkcjonowania grupy przez pi´ç pierwszych lat działalnoÊci

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 jeden z 29 rodzajów produkcji. Nale˝y do nich m.in.

uprawa zbó˝, hodowla trzody
chlewnej, bydła, koni, drobiu czy
te˝ produkcja mleka.

Przywracanie potencjału
produkcji rolnej zniszczonego
w wyniku wystàpienia kl´sk
˝ywiołowych oraz wprowadzenie
odpowiednich działaƒ
zapobiegawczych
Wnioski o przyznanie pomocy mo˝-

Do koƒca bie˝àcego roku mo˝na zło˝yç w ARiMR wniosek o przyznanie wsparcia w ramach „Rekompensat społeczno-gospodarczych...” PO RYBY 2007-2013. Pieniàdze mo˝na przeznaczyç m.in. na pokrycie cz´Êci kosztów nabycia statku rybackiego
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2013

PO RYBY 2007–2013

Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarzàdzania
krajowà flotà rybackà
Do 31 grudnia 2013 r. oddziały regionalne ARiMR przyjmujà wnioski
o przyznanie wsparcia finansowego
w ramach Êrodka 1.5 Rekompensaty społeczno-gospodarcze 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 bàdê zdecydowali si´ przejÊç na wczeÊniejszà emerytur´. Mo˝na je uzyskaç
tak˝e na pokrycie cz´Êci kosztów
nabycia statku rybackiego.
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´cia: © Pantherstock / Photogenica

31

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

10_2013 srodki_Layout 1 18.10.2013 16:50 Strona 31

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

10_2013 srodki_Layout 1 18.10.2013 16:50 Strona 32

Kredyty studenckie

R

ozpoczàł si´ nowy rok akademicki. Wielu studentów, którzy
przyjechali po nauk´ do du˝ych miast, pochodzi z niezbyt zamo˝nych rodzin. Takim osobom mo˝e byç szczególnie trudno egzystowaç w nowych warunkach, poniewa˝ nie b´dà mogły liczyç na wsparcie finansowe swoich rodziców.
Z ró˝nych opracowaƒ wynika, ˝e
szczególnie trudna jest sytuacja
materialna rodzin studentów z terenów wiejskich. WłaÊnie z myÊlà
o tych najbiedniejszych wprowadzony został ju˝ w 1998 r. system
kredytów studenckich. Ma on ułatwiaç młodzie˝y z mniej zamo˝nych
rodzin dost´p do szkolnictwa wy˝szego. Rola Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa polega
w tym przypadku na udzielaniu po-

r´czeƒ spłaty kredytów zaciàgni´tych przez studentów z terenów
wiejskich.
Udzielajàc kredytów banki wymagajà ustanowienia zabezpieczeƒ
ich spłaty. Warunek ten odnosi si´
równie˝ do kredytów studenckich,
które zazwyczaj zabezpieczane sà
por´czeniami. Ju˝ w pierwszych latach funkcjonowania systemu kredytów studenckich okazało si´, ˝e
młodzie˝ wywodzàca si´ z obszarów wiejskich ma trudnoÊci z ustanowieniem zabezpieczeƒ ich spłaty,
w szczególnoÊci ze znalezieniem
por´czycieli o odpowiednich,
w ocenie banków, dochodach.
Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom Êrodowisk wiejskich Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocz´ła w 2001 r. udzie-

lanie pomocy w uzyskaniu takich
kredytów studentom mieszkajàcym
na obszarach wiejskich poprzez
udzielanie por´czeƒ spłaty kredytów. Dotychczas z tej formy pomocy
skorzystało 5304 studentów, którym Agencja udzieliła por´czeƒ
w wysokoÊci 74,4 mln zł.
Por´czenia Agencji udzielane sà
do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu, w zale˝noÊci
od wysokoÊci dochodu na osob´
w rodzinie studenta. W 2010 r.
wprowadzono nowe, korzystniejsze
warunki udzielania przez ARiMR
por´czeƒ spłaty kredytów. Zgodnie
z nimi Agencji mo˝e por´czyç spłat´ 100% wykorzystanej kwoty kredytu, je˝eli dochód na osob´ w rodzinie studenta, ustalony zgodnie
z zasadami okreÊlonymi w przepi-

ARiMR por´czy spłaty kredytów
zaciàgni´tych przez studentów
z terenów wiejskich

32
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sach o po˝yczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 600 zł.
Por´czenia udzielane sà przez
Agencj´ bezpłatnie i obejmujà
okres o miesiàc dłu˝szy ni˝ wynikajàcy z umowy o przyznaniu kredytu.
Uzyskanie kredytu studenckiego
z por´czeniem Agencji mo˝liwe jest
wyłàcznie w banku, który podpisał
stosownà umow´ o współpracy.
Aktualnie przy udzielaniu por´czeƒ spłaty kredytów studenckich
Agencja współpracuje z:
1 Bankiem Polskiej SpółdzielczoÊci S.A. oraz
1 SGB-Bankiem S.A. (powstałym
z połàczenia Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. oraz Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A.).
Wnioski o kredyt studencki mo˝na składaç w tych bankach do 15
listopada ka˝dego roku.
Ubiegajàc si´ o por´czenie
Agencji w wybranym przez siebie
oddziale jednego z powy˝szych
banków, bàdê w banku spółdzielczym działajàcym w zrzeszeniu, student powinien:
1 zło˝yç wniosek o udzielenie por´czenia zgodny z wzorem okreÊlonym przez Agencj´ wraz z:
– dokumentami okreÊlajàcymi
dochody w rodzinie pozwalajàce
ustaliç dochód na osob´ w rodzinie studenta,
– zaÊwiadczeniem z urz´du gminy
o zamieszkaniu na obszarze wsi,
1 ustanowiç prawne zabezpieczenie por´czenia ARiMR w formie weksla in blanco,
1 podpisaç umow´ o udzielenie
por´czenia spłaty kredytu studenckiego.
Pierwszeƒstwo w uzyskaniu por´czenia kredytu studenckiego majà
studenci o dochodach na osob´
w rodzinie w wysokoÊci nie przekraczajàcej 600 zł.
Por´czenia spłaty kredytów studenckich udzielane sà przez Agencj´ w trybie uproszczonym, który
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2013
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Wielu studentów z terenów wiejskich bez por´czeƒ ARiMR nie mogłoby przekroczyç progów uczelni

umo˝liwia studentom załatwienie
wszelkich formalnoÊci zwiàzanych
z por´czeniem w banku kredytujàcym działajàcym w imieniu Agencji,
który na podstawie zawartej
z Agencjà umowy o współpracy
upowa˝niony jest do:
1 wydawania formularzy wniosków, przyjmowania i rozpatrywania wniosków o por´czenie Agencji
wraz z wymaganà dokumentacjà,
1 zawierania z wnioskodawcami
umów o udzielenie por´czenia
spłaty kredytu studenckiego,

1 przyjmowania weksli własnych
in blanco wystawionych przez
studentów z tytułu zabezpieczenia
por´czenia udzielonego przez
Agencj´.
Z warunkami udzielania por´czeƒ spłaty kredytów studenckich
mo˝na zapoznaç si´ równie˝
na stronie internetowej Agencji.
Departament Wsparcia Krajowego
[ 22 318 48 50
Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: © Pantherstock / Photogenica
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Z pierwszej
r´ki
Blisko 189 mld zł wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od poczàtku swojego istnienia, czyli
od 1994 r. do wrzeÊnia 2013. Z tej kwoty 90,7 mld zł trafiło do rolników w ramach dopłat bezpoÊrednich. Kolejne 47,8 mld zł to wsparcie wypłacone z bud˝etu Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a ponad 2,7 mld zł to pomoc przekazana ze Êrodków Programu
Operacyjnego Zrównowa˝ony rozwój sektora rybo-

łówstwa i nadbrze˝nych obszarów rybackich 20072013. Na dofinansowanie Wspólnej organizacji rynku
owoców i warzyw ARiMR przekazała 5,1 mld zł. Agencja
wypłaciła tak˝e w ramach tzw. pomocy krajowej udzielanej
z bud˝etu paƒstwa ok. 19,5 mld zł. Pieniàdze te zostały
przeznaczone m.in. na dopłaty do kredytów inwestycyjnych
i kl´skowych, dofinansowanie kosztów utylizacji padłych
zwierzàt gospodarskich oraz wsparcie wypłacane do gruntów, które zostały zalesione w latach 2002-2003. Pozostała
kwota została przekazana na rozwój wsi i obszarów wiejskich w ramach unijnych programów pomocowych wdra˝anych przez ARiMR w latach 2002-2006.

***

Przekazanie ARiMR dodatkowych ponad 250 mln zł pozwoliło na przeprowadzenie od lipca do paêdziernika szeÊciu
nowych naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach
PO RYBY 2007-2013. Wnioski takie mo˝na było składaç
na Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach (Êrodek 3.3); Rybactwo przybrze˝ne (Êrodek 1.4); Inwestycje w chów i hodowl´
ryb (Êrodek 2.1); dwa nabory w ramach Inwestycji
w zakresie przetwórstwa i obrotu (Êrodek 2.5)
oraz Projekty pilota˝owe (Êrodek 3.5). Ka˝dy z tych naborów cieszył si´ bardzo du˝ym zainteresowaniem.
Do oddziałów regionalnych ARiMR zło˝ono wówczas 427
wniosków o pomoc. ARiMR b´dzie przyznawała dofinansowanie zgodnie z kolejnoÊcià zło˝enia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku.
34
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W Polsce przyb´dzie w najbli˝szym czasie 3252 hektary lasów. Takie deklaracje zło˝yli rolnicy, którzy ubiegali si´ w tym roku o przyznanie pomocy w ramach
działania Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie
gruntów innych ni˝ rolne. W zakoƒczonym 31 lipca
naborze do ARiMR wpłyn´ły 2073 takie wnioski, a prognozowana kwota wsparcia wynosi ok. 27,5 mln zł.
Najwi´cej, bo ok. 743 ha, lasów przyb´dzie w województwie mazowieckim, najmniej, nieco ponad 22 ha, w województwie lubuskim.

***

30 wrzeÊnia zakoƒczyło si´ przyjmowanie wniosków
o wsparcie od rolników, których gospodarstwa ucierpiały
w tym roku na skutek powodzi, huraganu, gradu czy deszczu nawalnego. Biura powiatowe ARiMR przyjmowały je
od 2 wrzeÊnia i w tym czasie o takà pomoc zwróciło si´ ok.
12,5 tys. rolników.

***

12 firm ubiega si´ o podpisanie umów dotyczàcych dofinansowywania przez ARiMR w 2014 r. kosztów usług
zwiàzanych z utylizacjà padłych zwierzàt gospodarskich
z gatunku bydło, Êwinie, owce, kozy lub konie. Wnioski
zło˝one przez te zakłady sà rozpatrywane w ARiMR.
Agencja zaprosi przedstawicieli firm utylizacyjnych, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane, do podpisania stosownych umów. Dzi´ki temu rolnik, który wybierze do utylizacji padłego zwierz´cia gospodarskiego jednà z takich firm´, b´dzie ponosił jedynie niewielkà cz´Êç kosztów takiej usługi, a w niektórych przypadkach b´dzie z nich w ogóle zwolniony.

***

Europejski Bank Centralny ogłosił 30 wrzeÊnia br.
oficjalny kurs euro, zgodnie z którym b´dà przeliczane i wypłacane dopłaty bezpoÊrednie
za 2013 r. Kurs ten wynosi 4,2288 zł za euro.
Kursy przeliczeniowe obowiàzujà we wszystkich paƒstwach członkowskich, w których oficjalnà walutà
nie jest euro. W ramach dopłat bezpoÊrednich
za 2013 r. przewidziano dla polskich rolników ponad 3,5 mld euro.

Departament Komunikacji Społecznej
[22 318 40 90
Zdj´cia: fotolia, © Pantherstock / Photogenica, archiwum MRiRW
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ARiMR odpowiada
Syn przejàł moje gospodarstwo, poniewa˝ przeszedłem
na rent´ strukturalnà. Czy mo˝e
teraz przejàç moje zobowiàzania z działania „Modernizacja
gospodarstw rolnych”?
W przypadku zawarcia umowy
przyznania pomocy beneficjent
działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych generalnie ma
obowiàzek nieprzenoszenia prawa
własnoÊci lub posiadania dóbr nabytych, wybudowanych, w ramach
realizacji operacji oraz prowadzenia działalnoÊci zwiàzanej z przyznanà pomocà, której słu˝yła realizacja operacji, lub której prowadzenie stanowiło warunek przyznania pomocy, przez 5-letni okres
zwiàzania celem.
Okres ten liczony jest od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy,
w tym równie˝ dla beneficjentów,
którzy zawarli takà umow´
przed dniem wejÊcia w ˝ycie przepisów znowelizowanego rozporzàdzenia MRiRW z dnia 29 paêdzier-

nika 2010 r., pod warunkiem, ˝e
zawarli oni stosowny aneks
do umowy. W pozostałych przypadkach 5-letni okres zwiàzania celem
liczony jest od dnia wypłaty płatnoÊci ostatecznej. Odr´bne przepisy
w tym zakresie stosuje si´ do operacji obejmujàcych nabycie rzeczy
b´dàcych przedmiotem leasingu.
Nie ulega jednak wàtpliwoÊci, i˝
przepisy prawa dopuszczajà mo˝liwoÊç przyznania i wypłaty pomocy
nast´pcy prawnemu beneficjenta
albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego cz´Êci – na warunkach
okreÊlonych w ustawie PROW (m.
in. art. 25 ust. 2) i rozporzàdzeniu
MRiRW z dnia 17.10.2007
r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania 121
„Modernizacja gospodarstw rolnych” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 193
poz. 1397, z póên. zm.), (m. in.
§28 – w przypadku nast´pcy prawnego beneficjenta oraz §29 –

Przepisy prawa dopuszczajà mo˝liwoÊç przyznania i wypłaty pomocy nast´pcy prawnemu beneficjenta działania
„Modernizacja gospodarstw rolnych”
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w przypadku nabywcy gospodarstwa lub jego cz´Êci) – w okresie
po przyznaniu pomocy, je˝eli m.in.
Êrodki finansowe z tytułu pomocy
nie zostały beneficjentowi w całoÊci
wypłacone. W takiej sytuacji zatem
beneficjent mo˝e byç zwolniony
z wypełnienia wskazanego powy˝ej
obowiàzku, który to obowiàzek
przejmie nast´pca prawny beneficjenta/nabywca gospodarstwa.
Przepis §29 ust. 1-3 ww. rozporzàdzenia MRiRW okreÊla, ˝e w razie nabycia gospodarstwa albo jego cz´Êci, obj´tych realizacjà inwestycji w ramach operacji, pomoc
mo˝e byç przyznana nabywcy
po uprzednim zgłoszeniu Agencji
przez beneficjenta zamiaru zbycia
gospodarstwa albo jego cz´Êci, je˝eli sà spełnione warunki okreÊlone
w art. 25 ust. 2 ustawy. Agencja,
w zwiàzku ze zgłoszeniem, o którym
mowa w ust. 1, ustala, czy wzgl´dy
ekonomiczne oraz osiàgni´cie i zachowanie celów działania, o którym
mowa w §1, uzasadniajà zbycie gospodarstwa albo jego cz´Êci w celu
kontynuacji operacji oraz informuje
beneficjenta o warunkach ubiegania si´ o przyznanie pomocy przez
nabywc´, w tym o okolicznoÊciach
faktycznych lub prawnych, wykluczajàcych przyznanie pomocy. Dokonujàc ustaleƒ, o których mowa
w ust. 2, Agencja mo˝e ˝àdaç
od beneficjenta przedło˝enia stosownych dokumentów lub zło˝enia
wyjaÊnieƒ.
Przywołany powy˝ej §29 dotyczy
sytuacji po przyznaniu pomocy
w ramach działania 121, a zatem
po zawarciu stosownej umowy
z ARiMR w sprawie przyznania pomocy. Wniosek nabywcy gospodarstwa o przyznanie pomocy reguluje
§30 rozporzàdzenia MRiRW.
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2013

JednoczeÊnie, zgodnie z przepisami §34 ust. 1 pkt 6 rozporzàdzenia wykonawczego dla działania 121 (Dz.U. Nr 193, poz. 1397,
z póên. zm.), innymi ni˝ wymienione w przepisach rozporzàdzenia
nr 1974/2006 kategoriami siły
wy˝szej lub wyjàtkowymi okolicznoÊciami, w przypadku wystàpienia
których nie jest wymagany zwrot
całoÊci albo cz´Êci pomocy, jest
przeniesienie przez beneficjenta,
za zgodà Agencji, w 5-letnim okresie zwiàzania celem, własnoÊci lub
posiadania gospodarstwa lub jego
cz´Êci obj´tych realizacjà inwestycji
w ramach operacji lub przeniesienie własnoÊci lub posiadania nabytych dóbr obj´tych operacjà, je˝eli
przeniesienie to nastàpi na rzecz
podmiotu, który spełnia warunki
przyznania i wypłaty pomocy
i przejmie zobowiàzania dotychczasowego beneficjenta. Sposób post´powania beneficjenta i Agencji
w razie wystàpienia okolicznoÊci siły wy˝szej lub wyjàtkowych okolicznoÊci, w przypadku wystàpienia
których nie jest wymagany zwrot
pomocy, okreÊla umowa. Analiza przepisów prawa wykazuje, i˝
przywołana regulacja §34 ust. 1
pkt 6 ww. rozporzàdzenia MRiRW
okreÊla rodzaje i zakres przesuni´ç
majàtkowych, których beneficjent
mo˝e dokonaç w tzw. 5-letnim
okresie zwiàzania celem dot. zrealizowanej operacji. Literalne brzmienie ww. przepisu nie pozostawia
wàtpliwoÊci, ˝e beneficjent ma prawo przenieÊç, za zgodà Agencji,
własnoÊç lub posiadanie zarówno
całego gospodarstwa rolnego
wskazanego we wniosku o przyznanie pomocy, jak i tych cz´Êci gospodarstwa, których dotyczy inwestycja obj´ta dofinansowaniem,
a tak˝e nabytych dóbr obj´tych
operacjà. Beneficjent chcàc dokonaç ww. czynnoÊci, musi uzyskaç
wi´c zgod´ Agencji (OR właÊciwego ze wzgl´du na miejsce zawarcia
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2013

umowy), przy czym bardzo istotne
jest, czy spełnione sà warunki,
o których mowa w §34 ww. rozporzàdzenia, w tym, czy dokonywanie w tym zakresie czynnoÊci nie
spowoduje naruszenia przepisu
art. 72 rozporzàdzenia Rady
(WE) 1698/2005 (dot. zobowiàzaƒ
w okresie zwiàzania celem).
W przypadkach wyra˝ania przez
Agencj´ zgody na dokonywanie
ww. czynnoÊci, istotna, w ka˝dym
przypadku, jest ocena tego, jak dana zmiana wpłynie na dalszà realizacj´ operacji, majàc na wzgl´dzie
koniecznoÊç zapewnienia prawidłowej realizacji Programu w zakresie
tego działania uwzgl´dniajàc jego
specyfik´.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e przy zało˝eniu spełniania wszystkich obowiàzujàcych kryteriów i wymogów formalnych z tym zwiàzanych w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych, w tym równie˝
przy zachowaniu kolejnoÊci działaƒ
(to znaczy najpierw musi Pan posiadaç zgod´ Oddziału Regionalnego, potem przekazaç gospodarstwo co do zasady), mo˝liwe jest
przyznanie pomocy nabywcy gospodarstwa rolnego bàdê wyra˝enie zgody przez ARiMR na przeniesienie przez beneficjenta własnoÊci
gospodarstwa po wypłacie Êrodków finansowych w
zwiàzku
z przejÊciem beneficjenta na rent´
strukturalnà.
Czy mog´ ubiegaç si´ jednoczeÊnie o kredyt preferencyjny
na budow´ budynku inwentarskiego i korzystaç ze wsparcia
udzielanego z PROW na budow´
zbiornika na gnojówk´ i płyt´
gnojowà dla tego budynku?
Tak. Nie ma przeszkód do ubiegania si´ przez producentów rolnych o kredyt preferencyjny na finansowanie budynku inwentarskiego, z równoczesnym ubieganiem

si´ o pomoc ze Êrodków PROW
na budow´ zbiornika na gnojówk´
i płyt´ gnojowà, pod warunkiem
wydzielenia w ramach realizowanej
inwestycji nakładów dotyczàcych
ww. przedsi´wzi´ç, tj. wyodr´bnienie nakładów odnoszàcych si´
do budynku inwentarskiego, zbiornika na gnojówk´, płyty gnojowej,
a tak˝e wskazania wraz z udokumentowaniem êródeł finansowania
poszczególnych elementów.
Mam pytanie dotyczàce wsparcia dla producentów owoców
i warzyw. Co w sytuacji, gdy
w danym roku dochodzenia do
uznania nie uda si´ zrealizowaç
inwestycji lub jej etapu, pewne
koszty kwalifikowane zostanà
poniesione, a całoÊç inwestycji
zostanie przeniesiona na rok nast´pny (poprzez zmian´ planu
dochodzenia do uznania)?
Czy koszty kwalifikowane poniesione w roku poprzednim b´dzie mo˝na rozliczyç w roku faktycznie zrealizowanej inwestycji
lub jej etapu?
Zgodnie z przepisami prawa grupa producentów uwzgl´dnia w planie dochodzenia do uznania inwestycje, które mogà byç podzielone
na etapy realizacji w poszczególnych rocznych lub półrocznych
okresach planu dochodzenia
do uznania, po upływie których
ubiega si´ o przyznanie pomocy finansowej. Pomoc finansowa przyznawana jest do faktycznie poniesionych kwalifikowanych kosztów
inwestycji, które sà zatwierdzone
na okres rozliczeniowy obj´ty wnioskiem. Tym samym w sytuacji, gdy
w danym roku mo˝liwe b´dzie zrealizowanie tylko cz´Êci inwestycji,
grupa producentów powinna poprzez zmian´ planu dochodzenia
do uznania przenieÊç na kolejny
okres realizacji planu nie całà inwestycj´, ale jej cz´Êç pozostałà
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do realizacji (tym samym dzielàc inwestycj´ na etapy). Poniesione
koszty inwestycyjne b´dà mogły byç
obj´te pomocà finansowà tylko
za okres, na który zostały zatwierdzone.
Składajàc wniosek o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”
nie posiadałam wykształcenia
rolniczego, wymaganego przy
ubieganiu si´ o takie wsparcie.
Zobowiàzałam si´ wówczas do
uzupełnienia go. Jakie sà mo˝liwoÊci uzyskania właÊciwego wykształcenia rolniczego, w jakim
terminie trzeba je zdobyç, jakie
dokumenty potwierdzajà posiadanie takiego wykształcenia
oraz gdzie i do kiedy nale˝y je
zło˝yç?
Mo˝liwoÊci uzupełnienia wykształcenia zale˝à przede wszystkim
od poziomu wykształcenia, które
posiada wnioskodawca ubiegajàcy
si´ o pomoc. Przy wykształceniu
wy˝szym innym ni˝ rolnicze uzupełnienie wykształcenia mo˝e polegaç
na ukoƒczeniu studiów podyplomowych zwiàzanych z rolnictwem,
których program musi obejmowaç
co najmniej jedno z nast´pujàcych
zagadnieƒ: ekonomika rolnictwa,
organizacja lub technologia pro-

dukcji rolniczej, rachunkowoÊç rolna, marketing artykułów rolnych
lub agrobiznes.
Osoby posiadajàce wykształcenie Êrednie inne ni˝ rolnicze, a tak˝e wy˝sze nierolnicze, mogà ukoƒczyç szkoł´ policealnà lub technikum uzupełniajàce w zawodach
okreÊlonych w ust 2 załàcznika
do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 paêdziernika 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu
młodym rolnikom” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U.
z 2007 r. Nr 200 poz. 1443
z póên. zm). Od roku szkolnego 2012/2013 w zwiàzku ze zmianami w systemie szkolnictwa zawodowego w przypadku policealnych
szkół rolniczych znaczàco ograniczono liczb´ dost´pnych zawodów.
W tym typie szkół jest mo˝liwoÊç
kształcenia jedynie w dwóch zawodach, tj. technik turystyki wiejskiej
i technik weterynarii. W zmienionym systemie szkolnictwa zawodowego Êrednie wykształcenie rolnicze mo˝na równie˝ zdobyç koƒczàc
kwalifikacyjny kurs zawodowy
w wi´cej ni˝ jednej kwalifikacji np.
kwalifikacji R. 3. Prowadzenie produkcji rolniczej i dodatkowo kwali-

Pomoc finansowa dla producentów owoców i warzyw przyznawana jest do faktycznie poniesionych kwalifikowanych
kosztów inwestycji, zatwierdzonych na okres rozliczeniowy obj´ty wnioskiem
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fikacji R. 16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej lub
kwalifikacji R. 6. Organizacja i prowadzenie przedsi´biorstwa w agrobiznesie. Po zdaniu egzaminu
przed komisjà okr´gowà w pierwszym przypadku uzyska si´ dyplom
potwierdzajàcy kwalifikacje w zawodzie technik rolnik, a drugim
kwalifikacje w zawodzie technik
agrobiznesu. Wykształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu w systemie kwalifikacyjnego
kursu zawodowego mo˝na zdobyç
po ukoƒczeniu i zdaniu egzaminu
przed komisjà okr´gowà nast´pujàcych kwalifikacji R. 21. Projektowanie, urzàdzanie i piel´gnacja roÊlinnych obiektów architektury i krajobrazu oraz R. 22. Organizacja
prac zwiàzanych z budowà oraz
konserwacjà obiektów małej architektury krajobrazu. Majàc wykształcenie na poziomie podstawowym
lub gimnazjalnym i chcàc zdobyç
Êrednie wykształcenie rolnicze
w tym systemie nale˝y równolegle
z ww. kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi uzupełniç poziom wykształcenia Êredniego poprzez
ukoƒczenie liceum ogólnokształcàcego dla dorosłych lub poprzez system egzaminów eksternistycznych.
Wnioskodawcy posiadajàcy minimum wykształcenie gimnazjalne
czy podstawowe (w tym równie˝
wy˝sze, Êrednie oraz zawodowe inne ni˝ rolnicze) mogli uzyskaç kwalifikacje rolnicze koƒczàc szkoły
dajàce zasadnicze zawodowe wykształcenie rolnicze. W zmienionym systemie kształcenia mo˝na to
zrobiç koƒczàc kwalifikacyjny kursu
zawodowy w jednej z ni˝ej wymienionych kwalifikacji oraz przyst´pujàc do egzaminu i uzyskujàc dyplom potwierdzajàcy kwalifikacje
w zawodzie Rolnik – kwalifikacja
R. 3. – Prowadzenie produkcji rolniczej, Ogrodnik – kwalifikacja
R. 5. – Zakładanie i prowadzenie
upraw ogrodniczych lub PszczeBIULETYN INFORMACYJNY 10/2013

larz – kwalifikacja R. 4. – Prowadzenie produkcji pszczelarskiej.
Nale˝y mieç na uwadze, ˝e kwalifikacyjny kurs zawodowy obejmuje
swoim zakresem program nauczania zawodowego (teoretycznego
i praktycznego) porównywalny
z zasadniczà lub Êrednià szkołà zawodowà kształcàcà w ww. zawodach i przewiduje przeprowadzenie
łàcznie minimum 880 godzin nauczania. Przy takiej liczbie godzin
zrealizowanie zakresu kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla jednej z ww. kwalifikacji trwa ponad 1
rok. Dodatkowo nale˝y uwzgl´dniç
czas zwiàzany z przystàpieniem
do egzaminu potwierdzajàcego
kwalifikacje w zawodzie i uzyskaniem dyplomu.
Osoby posiadajàce minimum
trzyletni sta˝ pracy w gospodarstwie
rolnym mogà uzupełniç kwalifikacje poprzez – zdobycie tytułu kwalifikacyjnego lub zawodowego w zawodzie wymienionym w ust. 5 załàcznika do ww. rozporzàdzenia.
Zgodnie z przepisami okreÊlonymi w ust. 7 pkt 2 ww. załàcznika
do rozporzàdzenia, dokumentami
potwierdzajàcymi wykształcenie
wy˝sze jest dyplom ukoƒczenia studiów. Ukoƒczenie studiów podyplomowych potwierdza Êwiadectwo
wraz z wykazem przedmiotów obj´tych programem raz ich wymiarem
godzinowym. Przy Êrednim wykształceniu rolniczym nale˝y przedło˝yç w oddziale regionalnym
ARiMR Êwiadectwo lub dyplom
ukoƒczenia szkoły. W sytuacji, gdy
na Êwiadectwie ukoƒczenia szkoły
brak jest informacji o zawodzie, nale˝y dołàczyç zaÊwiadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 7 rozporzàdzenia Ministra Edukacji Naukowej
z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie
Êwiadectw, dyplomów paƒstwowych i innych druków szkolnych
(Dz. U. Nr 97, poz. 624), potwierdzajàce, ˝e absolwent kształcił si´
w zawodzie wymienionym w ust. 2
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2013

załàcznika do ww. rozporzàdzenia.
Przy wykształceniu Êrednim rolniczym uzyskanym w systemie szkolnym nie jest wymagany dyplom potwierdzajàcy kwalifikacje zawodo-

cze zawodowe potwierdza dokument ukoƒczenia szkoły oraz dyplom Êwiadczàcy o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych otrzymywany
po zdaniu egzaminu zawodowego

Beneficjenci działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, którzy zobowiàzali si´ do uzupełnienia wykształcenia
majà na to 3 lata liczàc od dnia otrzymania decyzji przyznajàcej premi´

we otrzymywany po zdaniu egzaminu przed okr´gowà komisj´ egzaminacyjnà. Inaczej jest w przypadku
uzyskania wykształcenia Êredniego
rolniczego w systemie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uruchomionych od roku szkolnego
2012/2013. Dokumentem potwierdzajàcym uzyskanie Êredniego
wykształcenia w systemie kwalifikacyjnych kursów zawodowych jest
dyplom potwierdzajàcy kwalifikacje
zawodowe wydawany po zdaniu
egzaminu przed okr´gowà komisjà
egzaminacyjnà. W zwiàzku z tym
udokumentowanie tak zdobytego
Êredniego wykształcenia rolniczego
zwiàzane jest z koniecznoÊcià zdania egzaminu potwierdzajàcego
kwalifikacje zawodowe.
Wykształcenie rolnicze zasadni-

przed okr´gowà komisjà egzaminacyjnà. Potwierdzeniem posiadania tytułu kwalifikacyjnego lub zawodowego jest Êwiadectwo lub dyplom potwierdzajàcy zdanie w systemie pozaszkolnym egzaminu zawodowego przed paƒstwowà komisjà egzaminacyjnà.
Na uzupełnienie wykształcenia
beneficjent ma 3 lata, liczàc
od dnia otrzymania decyzji przyznajàcej premi´. Dokument potwierdzajàcy uzupełnienie wykształcenia
nale˝y przedło˝yç we właÊciwym terytorialnie oddziale regionalnym
ARiMR w terminie 60 dni od upływu
okresu na jego uzupełnienie.
Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: Joanna Zasada, © Pantherstock / Photogenica,
Monika Borowska
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Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i kl´skowych udzielanych przez Banki
wysokoÊç stopy redyskonta weksli - 2,75% (od 4 lipca 2013 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

2,8125

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 2003 r. 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

Biuletyn informacyjny nr 10/2013 (166). Wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Redagowany pod kierunkiem Ma∏gorzaty Ksià˝yk przy wspó∏pracy z kolegium redakcyjnym w sk∏adzie: Przewodniczàca Maria Zwoliƒska (Radca Generalny), Wiceprzewodniczàcy Jarosław Wojtowicz (Z-ca Prezesa ARiMR), Cz∏onkowie Zbigniew Abramowicz, Magdalena Bartosiƒska, Iwona Ciechan, Joanna Czapla, Edyta Wieczorkiewicz-Dudek, Gra˝yna Kapelko, Bogumi∏a Kasperowicz, Marek Kassa, Tomasz
Nawrocki, Monika Tyska, Maria Sondij-Korulczyk, Ma∏gorzata Surawska, Aleksandra Szelàgowska, Anita Szczykutowicz, Pawe∏ Wojcieszak.
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