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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Szanowni Paƒstwo!
Koƒczàcy si´ rok przynosi bardzo dobre wieÊci – utrzymujà si´ korzystne tendencje w naszym handlu zagranicznym produktami rolno-spo˝ywczymi. Za dziewi´ç
miesi´cy 2013 roku wartoÊç eksportu wyniosła 14,4
mld euro, co oznacza wzrost o 12,3% w stosunku
do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ponadto,
przy wartoÊci importu 10,3 mld euro (wzrost o 3,8%
w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego)
dodatnie saldo wymiany osiàgn´ło wysokoÊci 4,1 mld
euro, a to jest ju˝ wzrost o 41% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Na podstawie tych danych, według aktualnych prognoz, dodatnie saldo mo˝e osiàgnàç na koniec roku
wartoÊç 4,8 do 5 mld euro, a wartoÊç sprzeda˝y 18,5
do 19 mld euro. Oznacza to, ˝e b´dzie to kolejny rekordowy rok.
JesteÊmy dziÊ dumni z osiàgni´ç polskiego rolnictwa.
Na ten sukces zło˝yła si´ ci´˝ka praca wielu pokoleƒ
rolników, przetwórców i naukowców. Jednym ze sztandarowych produktów w naszym eksporcie sà jabłka,
które stały si´ wr´cz symbolem polskiego rolnictwa.
Od kilku lat wysyłamy poza nasze granice około 720830 tys. ton jabłek deserowych, a ostatnim sezonie 2012/2013 było to a˝ 1,2 mln ton. JesteÊmy pierwszym producentem tych owoców w Europie. Warto
o tym wspomnieç jeszcze z jednego powodu. W koƒcówce roku obchodzimy bowiem setnà rocznic´ urodzin
profesora Szczepana Pienià˝ka, twórcy pot´gi polskiego sadownictwa. To dzi´ki niemu i jego zespołowi mamy dziÊ tak wielkie sukcesy w produkcji jabłek deserowych.
W rolnictwie niezwykle istotne jest ciàgłe inwestowanie i stały rozwój. Obecne osiàgni´cia sà właÊnie wynikiem takich procesów. Warto przypomnieç, ˝e na tereny
wiejskie, do gospodarstw i do przetwórstwa rolno-spo˝ywczego trafiło w sumie ponad 190 mld złotych. To sà
dobrze wykorzystane pieniàdze. Pozwoliły one
na wzrost wartoÊç produkcji rolniczej z poziomu nieco
powy˝ej 63 mld zł w 2005 roku do prawie 104 mld zł
w roku 2012, a wi´c o 65%. Ponadto, analizy ekonomiczne pokazujà, ˝e rosnà tak˝e dochody sektora rolnego z poziomu 18,3 mld zł w 2005 roku do 36,6 mld zł
w 2011. Za rok 2012 dochód wynosi 33,3 mld zł.
Zwracam te˝ uwag´, ˝e na pomoc krajowà w ostatnich
latach rocznie wydatkowana jest kwota w granicach 2,3
mld złotych. To wszystko sà bardzo dobrze zainwestowane pieniàdze.
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StworzyliÊmy nowoczesny sektor rolno-spo˝ywczy,
który eksportuje ˝ywnoÊç i zwi´ksza dynamicznie dodatnie saldo w handlu zagranicznym artykułami rolno-spo˝ywczymi, o czym wspomniałem na wst´pie. Nale˝ymy
do najsilniejszych rolniczo krajów Unii Europejskiej. Potencjał naszego rolnictwa jest ogromny. Ju˝ dziÊ jesteÊmy w Europie najwi´kszym producentem jabłek i pieczarek oraz pszen˝yta i owsa. Zajmujemy drugie miejsce w produkcji ˝yta i ziemniaków, a trzecie jeÊli chodzi
o produkcj´ cukru, rzepaku i drobiu oraz czwarte jako
producenci pszenicy i mleka.
Koƒczy si´ rok 2013. Za te wspaniałe osiàgni´cia serdecznie dzi´kuj´ rolnikom, mieszkaƒcom terenów wiejskich, producentom i przetwórcom. Jestem przekonany,
˝e wspólnie b´dziemy mogli powtórzyç te sukcesy w kolejnym roku.

Szanowni Paƒstwo!
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia majà w sobie coÊ szczególnego. Ten radosny czas narodzin Pana Jezusa niech
trwa jak najdłu˝ej. To czas pojednania i miłoÊci. Bàdêmy ˝yczliwi dla siebie nawzajem. Niech te Êwi´ta, tradycyjnie obfite we wspaniałà, polskà ˝ywnoÊç, b´dà
przede wszystkim doskonałà strawà duchowà na kolejny rok. ˚ycz´ Paƒstwu, abyÊmy wspólnie doÊwiadczali
wielu łask bo˝ych dbajàc o tradycj´ i kultur´,
z której wyszliÊmy.

BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2013

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rolnictwo

PROW na lata 2014-2020
Informacja o konsultacjach społecznych projektu

P

roces konsultacji społecznych
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
jest prowadzony równoległe z pracami nad przygotowaniem Programu. Konsultacje prowadzone sà
w trzech etapach:
1 Etap I – konsultacje Wst´pnego
zarysu PROW 2014-2020,
1 Etap II – konsultacje I Projektu
PROW 2014-2020,
1 Etap III – konsultacje II Projektu
PROW 2014-2020.
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W procesie konsultacji programu
uczestniczà m.in. organizacje bran˝owe, zwiàzki zawodowe, organizacje pozarzàdowe, instytucje naukowo-badawcze, podmioty odpowiedzialne za promowanie równoÊci
i niedyskryminacji oraz samorzàdy
wszystkich szczebli, a tak˝e administracja rzàdowa. Podstawowym narz´dziem procesu konsultacji społecznych PROW 2014-2020 jest
utworzony przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi specjalny organ opi-

niodawczo-doradczy, tj. Zespół –
Grupa wspierajàca prace nad przygotowaniem programu rozwoju
obszarów wiejskich na lata 20142020. W pracach zespołu biorà
udział przedstawiciele wymienionych wy˝ej instytucji i organizacji.
Od połowy 2012 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
trwajà intensywne prace zwiàzane
z przygotowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W kwietniu br.
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opracowany został Wst´pny Zarys
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Miał on charakter ogólny – okreÊlał główne zało˝enia odnoÊnie
kształtu II filara WPR w Polsce. Odwołujàc si´ do Strategii i projektowanych przepisów UE okreÊlał zało˝enia odnoÊnie ukierunkowania
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze Êrodków EFRROW. Przedstawiał analiz´ sytuacji pod wzgl´dem silnych i słabych stron oraz
szans i zagro˝eƒ (SWOT), a tak˝e
wynikajàcy z tej analizy proponowany zakres działaƒ, jakie powinny
byç realizowane w PROW, nie precyzujàc przy tym szczegółowo warunków realizacji tych działaƒ.

padku priorytetu 1 najwi´ksza cz´Êç
uwag dotyczyła potrzeby trafnego
przyszłego doboru tematyki szkoleƒ
oraz koniecznoÊci szkoleƒ dla doradców. Zwracano uwag´ na du˝e
zró˝nicowanie poziomu wiedzy rolników i koniecznoÊç dostosowania
oferty do rzeczywistych potrzeb.
W uwagach dotyczàcych priorytetu 2 generalnie widoczne było po-

infrastruktury technicznej w tym
dróg, promowanie działaƒ rozwijajàcych przedsi´biorczoÊç na obszarach wiejskich w tym usługi szkoleniowo-doradcze i finansowe.
II etap konsultacji
W oparciu o propozycje i uwagi,
zgłoszone w ramach konsultacji

I etap konsultacji
Na przełomie czerwca i lipca bie˝àcego roku zakoƒczył si´ I etap konsultacji społecznych Wst´pnego zarysu PROW 2014-2020.
Zebranych zostało blisko 200
opinii i uwag. Główne uwagi zgłoszone podczas pierwszego etapu
konsultacji dotyczyły m.in. rozszerzenia katalogu beneficjentów,
wskazywano tak˝e na potrzeb´ obj´cia wsparciem sektorów produkcji
zwierz´cej, w tym prosiàt, produkcji
mi´sa, w tym wołowego, produkcji
mleka, produkcji roÊlinnej i rolnictwa ekologicznego. Samorzàdy województw oraz samorzàdy gmin
i powiatów postulowały natomiast
o włàczenie do programu działaƒ
z zakresu gospodarki wodno-Êciekowej na terenach wiejskich oraz
uwzgl´dnienie budowy i modernizacji dróg lokalnych. Równie˝ analiza SWOT oraz inne analizy i oceny
wskazujà na potrzeb´ włàczenia tego zakresu do programu, jako istotnego dla rozwoju lokalnego. Natomiast uwagi w odniesieniu do analizy SWOT dotyczyły podejÊcia
do realizacji poszczególnych priorytetów PROW 2014-2020. W przy4

Podczas I etapu konsultacji społecznych PROW 2014-2020 wskazywano na potrzeb´ obj´cia wsparciem m.in. sektorów produkcji zwierz´cej oraz produkcji mleka

parcie dla strategii wspierania gospodarstw Êrednich umo˝liwiajàce
im zdolnoÊç do samodzielnego rozwoju, a wi´c powi´kszenie grupy
gospodarstw ˝ywotnych. Wi´kszoÊç
uwag dotyczàcych priorytetu 3 potwierdzała wag´ skracania łaƒcucha dostaw, integracji pionowej
i poziomej rolników oraz koniecznoÊci kontynuacji wsparcia przetwórstwa Êredniej i małej skali. Postulaty w zakresie priorytetów 4 i 5
dotyczyły wzmocnienia szans rozwoju produkcji ekologicznej, a tak˝e
rozwini´cia działaƒ w zakresie gospodarki wodnej. W ramach priorytetu 6 proponowano poło˝enie nacisku w SWOT na trudnà sytuacj´
na rynku pracy na wsi, sugerowano
zwi´kszenie wsparcia dla MÂP
na obszarach wiejskich, wspieranie

społecznych do Wst´pnego Zarysu
PROW 2014-2020, opracowany
został pod koniec lipca br. Projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. II etap
konsultacji PROW 2014-2020 zakoƒczył si´ 15 wrzeÊnia br., a 26
wrzeÊnia br. odbyła si´ konferencja
podsumowujàca ten etap.
Podczas II etapu konsultacji zebranych zostało blisko 600 opinii
i uwag. Sà one obecnie analizowane i wraz z uwagami i propozycjami zgłoszonymi w czasie spotkaƒ
Zespołu – Grupy roboczej i podgrup tematycznych ds. priorytetów
posłu˝à do opracowania poprawionego projektu Programu.
Główne uwagi zgłoszone w trakcie II etapu konsultacji dotyczyły potrzeby okreÊlenia wysokoÊci bud˝etu
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2013

PROW 2014-2020 i jego struktury
(wysokoÊci Êrodków przeznaczonych
na realizacj´ poszczególnych działaƒ). Postulowano równie˝ okreÊlenie bud˝etów dla samorzàdów województw na zadania realizowane
przez nie w ramach Programu. Ponownie wiele samorzàdów terytorialnych postulowało rozszerzenie
zakresu PROW 2014-2020 o inwe-

do wielkoÊci gospodarstw, przy
czym jedne Êrodowiska podnoszà
potrzeb´ wsparcia tak˝e wi´kszych
ni˝ proponowano gospodarstw, inne sà temu przeciwne lub zwracajà
uwag´ na obj´cie pomocà gospodarstw mniejszych. Liczne postulaty
dotyczyły kwestii zwiàzanych z płatnoÊciami dla gospodarstw poło˝onych na obszarach o niekorzystnych

Liczne postulaty dotyczyły kwestii zwiàzanych z płatnoÊciami dla gospodarstw poło˝onych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania i płatnoÊciami rolnoÊrodowiskowymi

stycje w zakresie infrastruktury technicznej wsi, zwłaszcza wodociàgi
i kanalizacj´. Cz´Êç postulatów dotyczyła warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach poszczególnych działaƒ, w tym kwestii ukierunkowania pomocy. W zakresie modernizacji gospodarstw rolnych
zwracano uwag´ na potrzeb´ szerszego uwzgl´dnienia produkcji
zwierz´cej, w tym szczególnà uwag´
zwrócono na sektor trzody chlewnej
i potrzeb´ zwi´kszenia kwoty wsparcia dla gospodarstw inwestujàcych
w produkcj´ prosiàt. Niektórzy z respondentów postulujà koniecznoÊç
wsparcia produkcji pszczelarskiej.
W odniesieniu do wsparcia inwestycyjnego gospodarstw rolnych dyskusje dotyczà zaproponowanych
kryteriów dost´pu odnoszàcych si´
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2013

warunkach dla gospodarowania
i płatnoÊciami rolnoÊrodowiskowymi. Wskazywano te˝ na potrzeb´
zwi´kszenia alokacji przeznaczonej
m.in. na wdra˝anie podejÊcia Leader.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e posiedzenia zespołu oraz powołanych w ramach jego działania podgrup tematycznych odbywajà si´ regularnie od połowy kwietnia br. Na spotkaniach omawiane sà szczegółowo projekty przepisów UE dotyczàcych realizacji PROW 2014-2020,
propozycje dotyczàce sposobu zaprojektowania działaƒ realizujàcych poszczególne priorytety oraz
kierunki i zakres dalszych prac
nad przygotowaniem Programu.
Przedstawiciele rolników, organizacji społecznych i gospodarczych

oraz samorzàdów, uczestniczàcy
w pracach Zespołu i podgrup tematycznych, zgłosili w czasie obu
etapów konsultacji szereg istotnych
propozycji, uwag i komentarzy
do prezentowanych dokumentów.
Równolegle z pracami Zespołu
prowadzone były tak˝e konsultacje
online poprzez stron´ internetowà
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich. Odbyło si´ te˝ wiele
spotkaƒ i konferencji prezentujàcych zało˝enia nowego programu,
podczas których wszyscy zainteresowani mogli zgłaszaç swoje postulaty i komentarze.
Podczas pierwszego etapu konsultacji przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
uczestniczyli w ponad 50 spotkaniach, na których prezentowane były zało˝enia do PROW 20142020. Podczas II etapu konsultacji
przedstawiciele MRiRW uczestniczyli w ponad 40 spotkaniach, na których prezentowany i omawiany był
projekt.
Obecnie trwajà prace nad przygotowaniem kolejnej wersji projektu
PROW 2014-2020, która równie˝
b´dzie poddana konsultacjom,
w tym regionalnym w 16 województwach. Po zakoƒczeniu konsultacji
i opracowaniu „Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020”, program zostanie przedło˝ony do rozpatrzenia Radzie Ministrów. Przyj´ty przez Rad´ Ministrów
dokument zostanie przesłany do negocjacji Komisji Europejskiej.
Zakoƒczenie prac nad projektem
programu nastàpi po przyj´ciu
przepisów wspólnotowych dotyczàcych wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Departament Rozwoju
Obszarów Wiejskich
[ 22 623 22 79
Zdj´cia: © Pantherstock / Photogenica
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Wypłata płatnoÊci
bezpoÊrednich za 2013 r.

W

roku 2013 rolnicy mogli
ubiegaç si´ o nast´pujàce rodzaje płatnoÊci bezpoÊrednich:
1 jednolità płatnoÊç obszarowà
(JPO),
1 w ramach przejÊciowego
wsparcia krajowego:
– płatnoÊç w sektorze I (tzw. UPO
I),
– płatnoÊç niezwiàzanà w sektorze
chmielu,
– płatnoÊç niezwiàzanà w sektorze
skrobi ziemniaczanej,
– płatnoÊç niezwiàzanà w sektorze
tytoniu,
– płatnoÊç zwierz´cà (do powierzchni upraw roÊlin przeznaczonych na pasz´ uprawianych
na trwałych u˝ytkach zielonych);
1 w ramach płatnoÊci oddzielnych:
– płatnoÊç do pomidorów,
– płatnoÊç do owoców mi´kkich,
– płatnoÊç cukrowà;
1 w ramach wsparcia specjalnego:
– płatnoÊç do krów,
– płatnoÊç do owiec,
– specjalnà płatnoÊç obszarowà
do powierzchni upraw roÊlin
stràczkowych i motylkowatych
drobnonasiennych,
– płatnoÊç do surowca tytoniowego
wysokiej jakoÊci.
W 2013 roku zostało zło˝onych
blisko 1,36 miliona wniosków
o przyznanie płatnoÊci bezpoÊrednich. Liczba zło˝onych wniosków
w podziale na województwa została przedstawiona w Tabeli 1.
W Tabeli 2 zostały natomiast zaprezentowane dane w zakresie liczby zło˝onych wniosków o przyzna6

Najwi´cej wniosków o przyznanie płatnoÊci bezpoÊrednich za 2013 rok zło˝yli rolnicy z Mazowsza i Lubelszczyzny

nie poszczególnych rodzajów płatnoÊci oraz powierzchnia lub iloÊci

kwalifikujàce si´ do przyznania tych
płatnoÊci.

Tabela 1. Liczba zło˝onych wniosków o przyznanie płatnoÊci bezpoÊrednich w kampanii 2013
roku
Lp.

Województwo

Liczba zło˝onych wniosków
o płatnoÊci bezpoÊrednie na rok 2013

1

DolnoÊlàskie

56 377

2

Kujawsko-pomorskie

65 227

3

Lubelskie

176 509

4

Lubuskie

19 904

5

Łódzkie

122 281

6

Małopolskie

121 080

7

Mazowieckie

206 370

8

Opolskie

9

Podkarpackie

27 598
116 570

10

Podlaskie

80 888

11

Pomorskie

38 394

12

Âlàskie

47 347

13

Âwi´tokrzyskie

84 955

14

Warmiƒsko-mazurskie

43 117

15

Wielkopolskie

16

Zachodniopomorskie
POLSKA

120 956
28 547
1 356 120

èródło: Dane ARiMR.
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W bie˝àcym roku do ARiMR wpłyn´ło ponad 126 tys. wniosków o przyznanie dopłat do hodowli krów

Całkowita maksymalna kwota
przeznaczona na płatnoÊci bezpoÊrednie w Polsce za 2013 r. wynosi
ponad 3,53 mld euro, tj. ponad 14,91 mld złotych, w tym 2,03
mld złotych na płatnoÊci uzupełniajàce, które sà finansowane z bud˝etu krajowego.

W roku 2013 zastosowanie
ma kurs euro ogłoszony przez Europejski Bank Centralny w dniu
30 wrzeÊnia 2013 r., który wynosi
4,2288 zł za 1 euro. Zgodnie
z art. 45 ust. 2 rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1290/2005, je˝eli płatnoÊç bezpoÊrednia zostaje dokona-

Tabela 2. Liczba wniosków o przyznanie poszczególnych rodzajów płatnoÊci oraz powierzchnia/iloÊç kwalifikujàca si´ do przyznania płatnoÊci
Liczba zło˝onych
wniosków

Powierzchnie/iloÊci
kwalifikowane
do płatnoÊci

Jednolita płatnoÊç obszarowa

1 352 226

14 061 088 ha

PłatnoÊç w sektorze I (UPO I)

1 182 070

9 705 347 ha

PłatnoÊç niezwiàzana w sektorze chmielu

1 029

2 109 ha

PłatnoÊç niezwiàzana w sektorze skrobi

4 622

101 615 ton

Rodzaj płatnoÊci

PłatnoÊç niezwiàzana w sektorze tytoniu
(tytoƒ Virginia)
PłatnoÊç niezwiàzana w sektorze tytoniu
(pozostałe grupy odmian)
PłatnoÊç zwierz´ca

22 647 485 kg
13 939
18 182 924 kg
513 334

1 691 421 ha

1 920

169 584 ton

Oddzielna płatnoÊç do owoców mi´kkich

29 758

29 557 ha

PłatnoÊç cukrowa

59 914

12 457 226 ton

PłatnoÊç do krów

126 509

275 200 szt.

2 104

77 231 szt.

121 894

211 546 ha

9 213

–

PłatnoÊç do pomidorów

PłatnoÊç do owiec
Specjalna płatnoÊç obszarowa
do powierzchni upraw roÊlin stràczkowych
i motylkowatych drobnonasiennych
PłatnoÊç do tytoniu
èródło: Dane ARiMR.
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na na rzecz beneficjenta w walucie
innej ni˝ euro, paƒstwa członkowskie dokonujà przeliczenia na walut´ krajowà kwoty pomocy wyra˝onej w euro na podstawie ostatniego
kursu wymiany walut ustalonego
przez Europejski Bank Centralny
(EBC) przed dniem 1 paêdziernika
roku, dla którego pomoc została
przyznana.
WysokoÊç kursu wymiany obowiàzujàcego w kolejnych latach została przedstawiona na wykresie
(str. 8).
Jak wynika z wykresu, kurs z wrzeÊnia br. jest jednym z wy˝szych kursów dotychczas stosowanych
do przeliczania płatnoÊci bezpoÊrednich; jest o 3,046% wy˝szy
od kursu ubiegłorocznego oraz
o 4,05% od Êredniego kursu z okresu 2004-2012 (4,0575 PLN/EUR).
W Tabeli 3 przedstawione zostały
maksymalne koperty finansowe dla
poszczególnych schematów pomocowych.
W odniesieniu do kampanii roku 2013 zastosowanie b´dà miały
nast´pujàce stawki płatnoÊci bezpoÊrednich*:
1 Jednolita płatnoÊç obszarowa – 830,30 zł/ha;
1 PłatnoÊç w sektorze I (UPO
I) – 139,39 zł/ha;
1 PłatnoÊç niezwiàzana w sektorze chmielu – 1 263,50 zł/ha;
1 PłatnoÊç niezwiàzana w sektorze skrobi – 449,44 zł/ton´;
1 płatnoÊç niezwiàzana w sektorze
tytoniu – 5,75 zł/kg tytoniu jasnego
z grupy odmian Virginia oraz 4,02
zł/kg tytoniu jasnego odmian typu
Burley, tytoniu ciemnego suszonego
powietrzem oraz tytoniu ciemnego
suszonego powietrzem z mo˝liwoÊcià dosuszenia i w´dzenia;
1 PłatnoÊç zwierz´ca – 238,93
zł/ha;
1 PłatnoÊç do pomidorów –
167,44 zł/ton´;
1 Oddzielna płatnoÊç do owoców
mi´kkich – 1 579,54 zł/ha;
7
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èródło: Opracowanie MRiRW.

Tabela 3. Maksymalna wysokoÊç kopert finansowych przeznaczonych na poszczególne rodzaje płatnoÊci za 2013 r.
WysokoÊç kopert finansowych
Rodzaj płatnoÊci
w mln euro

w mln zł

Jednolita płatnoÊç obszarowa

2 760,81

11 674,93

PłatnoÊç w sektorze I (UPO I)

319,91

1 352,84

0,63

2,66

PłatnoÊç niezwiàzana do skrobi

10,80

45,67

PłatnoÊç niezwiàzana do tytoniu

48,13

203,52

101,71

430,09

6,72

28,40

11,04

46,69

PłatnoÊç cukrowa

159,39

674,04

PłatnoÊç do krów

45,6

192,83

PłatnoÊç do owiec

1,92

8,13

Specjalna płatnoÊç obszarowa do powierzchni
upraw roÊlin stràczkowych i motylkowatych
drobnonasiennyc

30,00

126,86

PłatnoÊç do tytoniu

29,04

122,78

3 525,70

14 909,44

PłatnoÊç niezwiàzana do chmielu

PłatnoÊç zwierz´ca
PłatnoÊç do pomidorów
Oddzielna płatnoÊç do owoców mi´kkich

Ogółem

*Podane kwoty nie uwzgl´dniajà redukcji z tytułu: pomniejszenia płatnoÊci uzupełniajàcych, modulacji oraz dyscypliny finansowej.
èródło: Opracowanie MRiRW.

1 PłatnoÊç cukrowa – 54,10
zł/ton´;
1 PłatnoÊç do krów – 602,60
zł/szt.;
1 PłatnoÊç do owiec – 126,86
zł/szt.;
1 Specjalna płatnoÊç obszarowa
do powierzchni uprawy roÊlin
stràczkowych i motylkowatych
drobnonasiennych – 719,43 zł/ha.
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Zgodnie z Traktatem Akcesyjnym
płatnoÊci bezpoÊrednie w nowych
paƒstwach członkowskich podlegajà stopniowemu dochodzeniu
do pełnego poziomu. W zwiàzku
z tym poziom płatnoÊci wzrasta corocznie a˝ do momentu osiàgni´cia
wartoÊci 100% (w przypadku Polski
ten pełny poziom 100% został osiàgni´ty w 2013 r.). Zwi´kszenie

udziału bud˝etu unijnego znajduje
odzwierciedlenie w wysokoÊci
wsparcia bezpoÊredniego i uzupełniajàcego w przeliczeniu na jednostk´. W praktyce oznacza to, i˝
wzrostowi stawki Jednolitej PłatnoÊci Obszarowej towarzyszy stopniowe zmniejszanie stawek płatnoÊci
uzupełniajàcych.
Rozpocz´cie wypłat płatnoÊci
bezpoÊrednich nastàpiło 2 grudnia 2013 r.
Nale˝y pami´taç, ˝e decyzje
w sprawie przyznania płatnoÊci
bezpoÊrednich za 2013 r. nie b´dà
faktycznie dor´czane rolnikowi,
o ile w całoÊci zostało spełnione
˝àdanie rolnika. W takim przypadku dniem dor´czenia decyzji jest
dzieƒ wpływu (uznania) Êrodków finansowych na rachunku bankowym rolnika. Agencja przekazujàc
płatnoÊci na rachunek bankowy
rolnika, w tytule przelewu umieÊci
informacj´, i˝ decyzja ta nie zostanie faktycznie dor´czona. Odwołanie od decyzji zgodnej z ˝àdaniem
rolnika wnosi si´ w terminie 14 dni
od daty uznania Êrodków na rachunku bankowym rolnika. Niezale˝nie od powy˝szego, rolnik mo˝e
zło˝yç ˝àdanie dor´czenia decyzji.
˚àdanie składa si´ do kierownika
biura powiatowego Agencji właÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania albo siedzib´ rolnika,
w terminie 14 dni od dnia uznania
przyznanej pomocy na rachunku
bankowym rolnika. W przypadku,
gdy rolnik wystàpił z ˝àdaniem dor´czenia decyzji, odwołanie od tej
decyzji wnosi si´ w terminie 14 dni
od dnia jej dor´czenia.
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich ARiMR
[ 22 318 49 60
Zdj´cia: © Pantherstock / Photogenicaa

* Do ustalenia wysokoÊci nale˝nych rolnikowi płatnoÊci
pod uwag´ brane sà stawki z opublikowanych rozporzàdzeƒ, przyjmowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w porozumieniu z Ministrem Finansów. Niniejsza informacja została przygotowana przed publikacjà
tych rozporzàdzeƒ.
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Projekt bud˝etu 2014 r.
Projekt ustawy bud˝etowej na 2014 r. przygotowany został
przy zało˝eniu, ˝e Êrednioroczny wskaênik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,4%, a Produkt Krajowy Brutto
wzroÊnie o 2,5% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem
PKB w 2013 r. Na podstawie powy˝szych zało˝eƒ zaplanowano
w projekcie ustawy bud˝etowej na 2014 r. dochody w kwocie 276,9 mld zł i wydatki w kwocie 324,6 mld zł.

D

ochody do realizacji w cz´Êciach bud˝etowych, których
dysponentem jest Minister
Rolnictwa
i
Rozwoju
Wsi,
tj. 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój
Wsi, 35 – Rynki Rolne i 62 – Rybołówstwo zaplanowano w wysokoÊci 1 618 504 tys. zł.
Wydatki zaplanowane w ww. cz´Êciach wyniosà łàcznie 5 692 341
tys. zł. Kwota wydatków zostanie
uzupełniona wydatkami zaplanowanymi na rolnictwo i rozwój wsi
w cz´Êci 85 – Bud˝ety Wojewodów
w kwocie 1 360 843 tys. zł oraz
w cz´Êci 83 – Rezerwy celowe
w kwocie 3 760 201 tys. zł, a tak˝e Êrodkami europejskimi w kwocie 26 150 032 tys. zł oraz kwotà 566 734 tys. zł przeznaczonà dla
jednostek samorzàdu terytorialnego w formie po˝yczek udzielanych
przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizacj´ projektów z ProBIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2013

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Priorytetem w wydatkach bud˝etowych w 2014 r. b´dzie realizacja
programów z udziałem Êrodków
bud˝etu europejskiego oraz kontynuacja programów pomocy krajowej dla rolnictwa.

Wydatki zaplanowane w cz´Êci
bud˝etowej Rolnictwo
Wydatki zaplanowane w cz´Êci bud˝etowej 32 – Rolnictwo w kwocie 758 795 tys. zł zostanà przeznaczone na funkcjonowanie jednostek bud˝etowych oraz na finansowanie zadaƒ z zakresu rolnictwa,
w tym na:
1 post´p biologiczny w produkcji
zwierz´cej – 101 709 tys. zł,
1 post´p biologiczny w produkcji
roÊlinnej – 17 140 tys. zł,
1 ochron´ roÊlin – 3 013 tys. zł,
1 rolnictwo ekologiczne – 6 016
tys. zł,
1 do pła ty
do ubezpieczenia

Na finansowanie zadaƒ z zakresu rolnictwa ekologicznego zaplanowano 6 016 tys. zł
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– działania promocyjne i informacyjne w kwocie 3,5 mln zł,
– współfinansowania projektów
z udziałem Êrodków z Unii Europejskiej i finansowanie podatku VAT
przy unijnych zakupach interwencyjnych – 44 494 tys. zł.
.

Wydatki zaplanowane w cz´Êci
bud˝etowej Rybołówstwo

W projekcie bud˝etu na 2014 rok 50 978 tys. zł przewidziano na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie
produkcji w gospodarstwach, w których wystàpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

upraw rolnych i zwierzàt gospodarskich – 100 717 tys. zł.
Z tej cz´Êci bud˝etowej finansowana b´dzie równie˝ realizacja
przez instytuty badawcze wieloletnich programów, w łàcznej kwocie
57 973 tys. zł.

Wydatki zaplanowane w cz´Êci
bud˝etowej Rozwój Wsi
Wydatki zaplanowane w cz´Êci bud˝etowej 33 – Rozwój Wsi w kwocie 4 338 522 tys. zł zostanà
przede wszystkim przeznaczone dla
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na finansowanie
w 2014 r.:
1 dopłat do oprocentowania kredytów na inwestycje w rolnictwie
i przetwórstwie rolno -spo˝ywczym – 354 191 tys. zł
1 dopłat do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,
w których wystàpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska
atmosferyczne – 50 978 tys. zł,
1 zbioru i utylizacji padłych zwierzàt gospodarskich – 82 610 tys. zł,
1 ekwi wa len tów
za zalesienie
w latach 2002-2003 gruntów rolnych – 48 510 tys. zł,
1 współfinansowanie dopłat bezpoÊrednich -1 235 856 tys. zł,
10

współfinansowanie
PROW
2007-2013 – 900 000 tys. zł.
1

Wydatki zaplanowane w cz´Êci
bud˝etowej Rynki Rolne
Wydatki zaplanowane w cz´Êci bud˝etowej 35 – Rynki Rolne w kwocie 431 527 tys. zł zostanà przeznaczone głównie na:
1 funkcjonowanie Agencji Rynku
Rolnego – 139 591 tys. zł
1 fi nan so wa nie przez Agen cj´
Rynku Rolnego:
– programu dopłat do spo˝ycia
mleka i przetworów mlecznych
w szkołach podstawowych w kwocie 110 mln zł,
– dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego w kwocie 99 mln zł,

W cz´Êci 62 – Rybołówstwo zaplanowane wydatki w kwocie 163 497
tys. zł przeznaczone b´dà na:
1 funkcjonowanie okr´gowych inspektoratów rybołówstwa morskiego – 12 425 tys. zł,
1 zarybianie polskich obszarów
morskich – 4 852 tys. zł,
1 współfinansowanie PO Zrównowa˝ony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrze˝nych obszarów rybackich 2007-2013 – 123 848 tys. zł.

Wydatki zaplanowane w cz´Êci
bud˝etowej Rezerwy celowe
W cz´Êci 83 – Rezerwy celowe planowane sà wydatki na rolnictwo
w kwocie ogółem 3 760 201 tys.
zł, w tym na:
1 zwalczanie chorób zakaênych
zwierzàt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałoÊci chemicznych i biologicznych w tkankach
zwierzàt, produktach pochodzenia
zwierz´cego i paszach, finansowa-

354 191 tys. zł to kwota zarezerwowana w bud˝ecie na dopłaty do oprocentowania kredytów przeznaczonych na
inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spo˝ywczym
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2013

obszarów rybackich 2007nie zadaƒ zleconych przez Ko2013 – 370 845 tys. zł.
misj´ Europejskà oraz dofinanW rezerwach celowych Êrodsowanie kosztów realizacji zaków europejskich zaplanowano
daƒ Inspekcji Weterynaryjnej
12 845 270 tys. zł. W cz´– 254 600 tys. zł,
1 dopłaty do paliwa rolniczeÊci 85 – bud˝ety wojewodów 618 464 tys. zł i w innych
go – 750 000 tys. zł,
1 ubezpieczenie upraw rolnych
cz´Êciach bud˝etowych 636 tys.
zł oraz z po˝yczek z Banku Goi zwierzàt gospodarskich –
spodarstwa Krajowego 566,7
100 000 tys. zł,
1 dopłaty i inne płatnoÊci oraz
mln zł.
Łàcznie ze Êrodków europejwspółfinansowanie Programu
skich do rolnictwa i na wieÊ
Rozwoju Obszarów Wiejw 2014 roku trafi 26 150 032
skich 2007-2013 – 2 294 088
tys. zł.
tys. zł,
1 współ fi nan so wa nie
W 2014 roku Kasa RolniczePO
go Ubezpieczenia Społecznego
Zrównowa˝ony rozwój sektora
b´dzie dysponowała kwotà wyrybołówstwa i nadbrze˝nych obdatków bud˝etowych na pozioszarów rybackich 2007-2013 –
mie 16 698 614 tys. zł.
55 557 tys. zł,
1 współ fi nan so wa nie in nych
Ogółem na rolnictwo, rozwój
Dopłaty do spo˝ycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach
programów z udziałem Êrodków podstawowych wyniosà w 2014 roku 110 mln zł
obszarów wiejskich, rozwój wsi,
bud˝etu
europejskiego
–
rybołówstwo i Êwiadczenia reninspekcji i innych jednostek działajà- towe i emerytalne zaplanowano na
70 785 tys. zł,
1 utrzymanie urzàdzeƒ melioracji
cych na rzecz rolnictwa oraz współfi- 2014 r. wydatki z bud˝etu krajowewodnych podstawowych i wód nansowanie Programu Rozwoju Ob- go i wspólnotowego w kwocie
istotnych dla regulacji stosunków szarów Wiejskich na lata 2007- 54 233 625 tys. zł, tj. o 3,29% wi´wodnych na potrzeby rolnika, 2013 w zakresie działaƒ realizowa- cej ni˝ w znowelizowanej ustawie
w tym 16000 tys. zł dla spółek nych przez urz´dy marszałkowskie.
bud˝etowej na rok 2013 r.
W ramach bud˝etu Êrodków euwodnych na realizacj´ zadaƒ z zaDepartament Finansów
kresu utrzymania melioracji wod- ropejskich w cz´Êciach bud˝etowych, których dysponentem jest Mi[ 22 623 17 64
nych – 210 000 tys. zł,
1 wydatki paƒstwowych jednostek
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zdj´cia: © Pantherstock / Photogenica, fotolia, archiwum MRiRW
bud˝etowych z tytułu przej´tych za- w projekcie ustawy bud˝etowej
daƒ, które w 2010 r. były realizo- na rok 2014 zaplanowawane przez gospodarstwa pomoc- no 12 685 662 tys. zł, z tego na:
nicze albo w ramach rachunków 1 płatnoÊci
obszarowe
–
dochodów własnych – 4 039 tys. zł 8 702 398 tys. zł,
1 budowa elektronicznego syste1 Pro gram Roz wo ju Ob sza rów
mu identyfikacji zewn´trznej – Wiejskich 2007-2013 – 3 000 000
3 600 tys. zł
tys. zł,
1 PO Rybactwo i Morze 20141 wsparcie producentów owoców
2020 – 2 001 tys. zł
i warzyw – 400 000 tys. zł,
1 Pro gram
wieloletni Ochro- 1 Wspólnà
Polityk´
Rybacna zdrowia zwierzàt i zdrowia pu- kà – 322 tys. zł,
1 działania interwencyjne na rynblicznego – 15 531 tys. zł
Wydatki na rolnictwo, rybołów- ku rolnym – 202 563 tys. zł,
stwo i rybactwo w bud˝etach woje- 1 PO Innowacyjna Gospodarwodów zaplanowano na 2014 rok ka 2007-2013 i PO Kapitał Ludzw kwocie ogółem 1 360 843 tys. zł. ki – 9 534 tys. zł,
Wydatki te zostanà przeznaczone 1 PO Zrównowa˝ony rozwój sekna funkcjonowanie wojewódzkich tora rybołówstwa i nadbrze˝nych
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2013
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Scalanie gruntów
Zmiany w sposobie wykonywania prac scaleniowych

W

dniu 16 paêdzierni- nia poscaleniowego. W zwiàzku
ka 2013 roku weszła z powy˝szym rozwiàzaniem art. 4
w ˝ycie ustawa z dnia 30 ust. 1 ustawy rozszerzył katalog
umo˝liwiajàcych
sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy przesłanek
o scalaniu i wymianie gruntów. wszcz´cie post´powania scalenioPrzyj´te zmiany majà na celu wego z urz´du o sytuacje wystàpieusprawnienie prowadzenia prac nia w takiej sprawie inwestora, któtworzàcych korzystniejsze warunki rego działalnoÊç spowodowała lub
gospodarowania w rolnictwie i le- spowoduje znaczne pogorszenie
Ênictwie, poprzez popraw´ struktury rozłogów gruntów albo organu
obszarowej gospodarstw rolnych właÊciwego w zakresie ochrony
i gruntów leÊnych. Prace
realizowane sà obecnie
przy wsparciu Êrodków
pochodzàcych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Ustawa włàczyła instytucj´ scalania gruntów
w realizacj´ inwestycji
celu publicznego, w tym
pozyskiwanie gruntów
na ww. cele, nawet
w przypadku braku
zgodnego wniosku inwestora i uczestników
scalenia – jednak wtedy Kontrole post´powaƒ scaleniowych b´dà prowadzili wojewodowie
tylko, gdy nie ma innej
mo˝liwoÊci złagodzenia negatyw- przyrody, w przypadku, gdy korzynych skutków realizacji inwestycji stanie z gruntów, na których ochroinfrastrukturalnych takich jak auto- nie podlegajà zagro˝one wygini´strady, niektóre urzàdzenia melio- ciem gatunki roÊlin i zwierzàt lub
racyjne, lotniska itp. na struktur´ siedlisk przyrody, stało si´ niemo˝liprzestrzennà gospodarstw rolnych. we lub istotnie ograniczone.
Ustawa wprowadziła tak˝e mo˝liW takich przypadkach ustawa zalicza inwestora realizujàcego inwe- woÊç zmiany przebiegu granic niestycje celu publicznego na obsza- ruchomoÊci zabudowanych w trakrach scalenia do katalogu podmio- cie scalania gruntów bez zgody dotów partycypujàcych zarówno tychczasowego właÊciciela, z zaw kosztach post´powania scalenio- strze˝eniem, ˝e taka zmiana nie
wego (obok Generalnej Dyrekcji mo˝e pogorszyç warunków korzyDróg Krajowych i Autostrad, która stania z nieruchomoÊci, zwłaszcza
dokonuje tego w czasie budowania dost´pu do poło˝onej na niej buautostrady) oraz zagospodarowa- dynków. Natomiast od zgody
12

uczestnika scalenia b´dzie uzale˝nione obj´cie post´powaniem scaleniowym jego gruntów zabudowanych, gdyby okazało si´, ˝e takie
grunty wydzielane byłyby innemu
uczestnikowi scalenia. W takich
przypadkach b´dzie wymagane
uzyskanie zgody dotychczasowego
właÊciciela, który mógłby dokonywaç rozbiórki lub przeniesienia zabudowaƒ w oznaczonym terminie,
albo wyraziç zgod´ na dokonanie
rozliczenia wartoÊci zabudowaƒ.
Inna wa˝na zmiana, którà wprowadziła ustawa to wskazanie wojewody jako organu wy˝szego stopnia w stosunku do starosty, który
przeprowadza i wykonuje post´powanie scaleniowe, post´powanie wymienne
oraz zagospodarowanie
poscaleniowe. Wojewoda, jako zwierzchnik administracji rzàdowej, jest
bowiem właÊciwszym ni˝
samorzàdowe kolegia
odwoławcze organem
w sprawach kontroli post´powaƒ scaleniowych
lub wymiennych, stanowiàcych zadania zlecone
staroÊcie jako zadania
z zakresu administracji
rzàdowej.
Doprecyzowana tak˝e
została zasada ekwiwalentnoÊci gruntów stosowana
w scalaniu gruntów poprzez wprowadzenie reguły, zgodnie z którà,
w przypadku stosowania dopłat
pieni´˝nych, osoba zwi´kszajàca
obszar swojego gospodarstwa b´dzie zobowiàzana wnieÊç dopłat´
na rzecz osoby zmniejszajàcej obszar swojego gospodarstwa w pełnej wysokoÊci, a nie jak dotychczas
za ró˝nic´ wartoÊci przekraczajàcà 3%.
Zgodnie ze zmianà ustawy o scalaniu i wymianie gruntów – grunty
na cele miejscowej u˝ytecznoÊci
publicznej, pod ulice i drogi puBIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2013

bliczne oraz na wykonanie i utrzymanie albo przewidziane do takiego wykonania i utrzymania urzàdzeƒ melioracji wodnych podstawowych, b´dà wydzielane zarówno
z gruntów Zasobu WłasnoÊci Rolnej
Skarbu Paƒstwa jak i gminy, co pozwoli właÊciwie zagospodarowywaç
tak˝e grunty komunalne w procesie
rozwoju wsi.
Ponadto ustawa uchyla, wobec
procesu scalania i wymiany grun-

tów, stosowanie przepisów KPA,
do ty czà cych wzru sza nia de cy zji
ostatecznych (art. 145-145b oraz
art. 154- 156), je˝eli upłyn´ło 5
lat od dnia, w którym decyzja
o zatwierdzeniu projektu scalenia
lub wymiany gruntów stała si´
ostateczna. Takie rozwiàzanie powinno przyczyniç si´ do usprawnienia prowadzonych post´powaƒ
scaleniowych i wyeliminowaç te
przypadki, gdy nast´pcy prawni

uczestników scaleƒ prowadzonych
i za koƒ czo nych pod rzà da mi
wczeÊniej obowiàzujàcych ustaw,
toczàc obecnie spory graniczne,
mogli ˝àdaç wzruszania ostatecznych decyzji i utrwalaç stan niepew no Êci praw nej dla wie lu
podmiotów.
Departament Gospodarki Ziemià
[ 22 623 18 41
Zdj´cie: © Pantherstock / Photogenica

Zmiany w szkoleniach
dla doradców

N

owa ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o Êrodkach
ochrony roÊlin, ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod pozycjà 455, wprowadza zmiany w systemie szkoleƒ w zakresie Êrodków
ochrony roÊlin.
Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2009/128/WE paƒstwa
członkowskie zapewniajà wszystkim
u˝ytkownikom profesjonalnym, dystrybutorom i doradcom dost´p
do odpowiednich szkoleƒ prowadzonych przez podmioty wyznaczone przez właÊciwe organy. Dotyczy
to zarówno szkoleƒ podstawowych
jak i uzupełniajàcych, majàcych
na celu odpowiednio nabycie i aktualizacj´ wiedzy zgodnie z zakresem tematycznym okreÊlonym w załàczniku I do ww. dyrektywy. Ukoƒczenie odpowiedniego szkolenia
jest warunkiem wykonywania zabiegów z u˝yciem Êrodków ochrony
roÊlin przeznaczonych dla u˝ytkowników profesjonalnych, z dniem 26
listopada 2013 r. Êwiadczenia
usług doradczych, a od 26 listopada 2015 roku, tak˝e warunkiem
zakupu Êrodków ochrony roÊlin.
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2013

Zgodnie z przepisami art. 42
ustawy o Êrodkach ochrony roÊlin,
która wdra˝a do polskiego prawodawstwa postanowienia ww. dyrektywy, od dnia 26 listopada 2013 r.
usługi doradcze dotyczàce metod
ochrony roÊlin w zakresie realizacji
wymagaƒ integrowanej ochrony roÊlin oraz stosowania Êrodków
ochrony roÊlin, w tym wykonywane
w ramach działalnoÊci marketingowej, b´dà mogły byç Êwiadczone
wyłàcznie przez osoby, które ukoƒczyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczàcego Êrodków ochrony
roÊlin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub analogiczne szkolenie w innym paƒstwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Przepisy tego artykułu przewidujà
tak˝e zwolnienia z koniecznoÊci odbycia szkolenia dla doradców:
1 w zakresie podstawowym dla
osób, które nie dłu˝ej ni˝ 5 lat
wstecz:
– nabyły w trakcie procesu nauczania w szkole ponadgimnazjalnej lub wy˝szej wiedz´ obj´tà programem szkolenia i posiadajà sto-

sowne zaÊwiadczenie wydane przez
t´ szkoł´ lub
– uzyskały kwalifikacje wymagane
dla osób prowadzàcych szkolenia
w zakresie integrowanej produkcji
roÊlin,
1 w zakresie podstawowym i uzupełniajàcym dla:
– pracowników naukowych szkół
wy˝szych lub instytutów badawczych,
którzy prowadzà zaj´cia dydaktyczne, badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa lub leÊnictwa,
– osób prowadzàcych szkolenia
w zakresie doradztwa dotyczàcego
Êrodków ochrony roÊlin.
Szczegółowe wymagania dotyczàce organizacji oraz programy szkoleƒ uregulowane sà w rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie
szkoleƒ w zakresie Êrodków ochrony
roÊlin (Dz.U. poz. 554). W rozporzàdzeniu okreÊlone sà odr´bne programy szkoleƒ podstawowych jak
i uzupełniajàcych, które nale˝y odnawiaç co 5 lat.
Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ 22 623 21 51
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Korzystne tendencje
w handlu zagranicznym
Wyniki polskiego handlu artykułami rolno-spo˝ywczymi za dziewi´ç miesi´cy bie˝àcego roku potwierdzajà stale rosnàce zainteresowanie zagranicznych odbiorców towarami z Polski.
Eksport
W okresie I-IX 2013 r. wartoÊç
sprzeda˝y artykułów rolno-spo˝ywczych za granic´ wyniosła ogółem 14,4 mld EUR i wzrosła
o 12,3% w porównaniu z tym samym okresem 2012 r.
Do paƒstw Unii Europejskiej1
(UE) wartoÊç sprzeda˝y wzrosła
o 13,5%, natomiast wi´cej, bo
o 13,9% wzrósł eksport do paƒstw
dawnej „pi´tnastki”. Do 12 „nowych” paƒstw członkowskich sprzeda˝ polskiej ˝ywnoÊci wzrosła
o 12,2%. Ogółem na rynek UE
sprzedano towary na kwot´ 11,2 mld EUR. W strukturze eksportu rolno -spo˝ywczego udział
paƒstw UE w ciàgu roku wzrósł
z 77,3% do 78,1%.
WartoÊç eksportu do paƒstw
Wspólnoty Niepodległych Paƒstw
(WNP) wyniosła 1,6 mld EUR
i w stosunku do okresu I-IX 2012 r.
wzrosła o 9,7%. Taka sytuacja wynikała przede wszystkim ze znaczàcego wzrostu wartoÊci eksportu jabłek
oraz serów. Sprzeda˝ do paƒstw
WNP stanowiła 11,1% wartoÊci całego eksportu towarów rolno-spo˝ywczych i była na nieznacznie ni˝szym poziomie ni˝ przed rokiem
(11,4%).
W okresie I-IX 2013 r. najwi´cej
ar ty ku łów
rol no -spo ˝yw czych
o wartoÊci 3,2 mld EUR sprzedano
tradycyjnie do Niemiec i w po14

rów naniu z tym samym okresem 2012 r. był to wzrost o 17,9%.
Eks port do Nie miec sta no wił 22,5% wartoÊci całego eksportu rolno-spo˝ywczego zrealizowanego w pierwszych trzech kwartałach tego roku. Na rynek niemiecki najwi´cej (pod wzgl´dem wartoÊci) sprzedano: soków z owoców
(gł. soku jabłkowego), ryb w´dzonych (gł. łososia), mi´sa drobiowego, nasion rzepaku, przetworzonych i zakonserwowanych ryb,
wy ro bów pie kar ni czych w tym
m.in. herbatników i wafli, papierosów, mro˝onych owoców (głównie
truskawek i malin), mleka i Êmietany, czekolady i wyrobów czekoladowych, a tak˝e mi´sa wołowego,

pszenicy oraz grzybów (gł. pieczarek). Najwi´kszy, bo prawie siedmiokrotny wzrost wartoÊci sprzeda ˝y do Nie miec od no to wa no
w przypadku oleju rzepakowego.
Ponadto, prawie dwukrotnie wzrosła wartoÊç wywozu ˝yta, kukurydzy i rzepaku.
Na drugim miejscu wÊród odbiorców polskich produktów rolno-spo˝ywczych znalazła si´ Wielka
Brytania. W okresie I-IX br. sprzedano na ten rynek towary o wartoÊci 1,1 mld EUR. Oznaczało to
w porównaniu do analogicznego
okresu 2012 roku wzrost o 12,3%
i udział w eksporcie rolno-spo˝ywczym na poziomie 7,5%. Wielka
Brytania była odbiorcà głównie
czekolady i wyrobów czekoladowych, mi´sa drobiowego, mi´sa
przetworzonego i solonego oraz
soków owocowych (gł. soku jabłkowego).

Jabłka to polski hit eksportowy. Stanowià one a˝ 25% wartoÊci eksportu do Rosji
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2013

Mi´so z Polski trafia na stoły konsumentów w całej Europie

Kolejnym po Wielkiej Brytanii,
najwi´kszym odbiorcà polskich towarów rolno-spo˝ywczych była Rosja, gdzie sprzedano towary o wartoÊci 919 mln EUR. Oznaczało to
w porównaniu do poprzedniego
roku wzrost o 19,8% i udział w eksporcie na poziomie 6,4%. W okresie I-IX br. do Rosji sprzedawano
głównie jabłka, które stanowiły ¼
wartoÊci wyeksportowanych artykułów. Na rynek rosyjski trafiały równie˝ sery i mi´so wieprzowe.
Kolejne miejsca wÊród wa˝niejszych odbiorców artykułów rolno-

Coraz wi´cej polskich serów kupujà paƒstwa WNP
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2013

-spo˝ywczych zaj´ły: Francja 851
mln EUR, Republika Czeska 848 mln EUR, Niderlandy 784
mln EUR i Włochy 730 mln EUR.
Do Francji sprzedawano głównie
papierosy, mi´so drobiowe i wódk´,
do Republiki Czeskiej trafiały przede
wszystkim mi´so drobiowe, olej rzepakowy, sery, wyroby piekarnicze
(m. in. wafle i herbatniki) oraz mi´so wieprzowe, zaÊ do Włoch i Niderlandów sprzedawano głównie
papierosy i mi´so wołowe.
W porównaniu z poprzednim rokiem, wÊród wa˝niejszych partne-

rów handlowych, najwi´kszy wzrost
wartoÊci eksportu odnotowano
w handlu z Chinami, który wzrósł
trzykrotnie do poziomu 112 mln
EUR. Wzrost ten wynikał ze zwi´kszonej sprzeda˝y mi´sa wieprzowego. Dzi´ki zwi´kszonej sprzeda˝y
wołowiny odnotowano wzrostu eksportu do Uzbekistanu o 77%
do wartoÊci 38 mln EUR. W obrotach z Arabià Saudyjskà odnotowano wzrost wartoÊci eksportu o 47%,
co wynikało ze zwi´kszonej sprzeda˝y pszenicy. WartoÊç eksportu
do Arabii Saudyjskiej wyniosła 106
mln EUR. Za sprawà wi´kszej
sprzeda˝y m.in. mi´sa drobiowego
oraz produktów mleczarskich (gł.
mleka w proszku) o 32% wzrosła
wartoÊç wywozu towarów rolnospo˝ywczych do Bułgarii osiàgajàc
tym samym poziom 169 mln EUR.
Odnotowano równie˝ znaczàcy
wzrost wartoÊci sprzeda˝y w handlu
m.in. z takimi paƒstwami jak: Słowacja, Hiszpania, Belgia, Grecja,
Norwegia, Zjednoczone Emiraty
Arabskie, Meksyk, BoÊnia i Hercegowina, Egipt oraz Libia.
Wyraênie, bo o około 70% spadł
natomiast eksport do Turcji, co wynikało przede wszystkim ze zmiany
warunków celnych w imporcie wołowiny do tego paƒstwa. Natomiast
mniejsza sprzeda˝ mi´sa wieprzowego do Republiki Korei spowodowała, ˝e polski eksport na ten rynek
spadł o jednà trzecià.
W okresie I-IX 2013 r. pod wzgl´dem wartoÊci eksportowano głównie: papierosy, mi´so drobiowe,
czekolad´ i wyroby czekoladowe,
mi´so wieprzowe, mi´so wołowe,
wyroby piekarnicze (herbatniki, wafle, itp.), sery i twarogi, syropy cukrowe, soki owocowe (gł. sok jabłkowy), ryby w´dzone (głównie łosoÊ), jabłka, przetworzone i konserwowane mi´so, owoce mro˝one,
przetworzone i konserwowane ryby
oraz grzyby (gł. pieczarki). WartoÊç
eksportu wymienionych wy˝ej towa15
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W czołówce towarów eksportowych znajdujà si´ równie˝ pieczarki i mro˝one owoce

rów stanowiła około 52% ogólnego wywozu towarów rolno-spo˝ywczych z Polski.
W porównaniu z okresem I-IX 2012 r., na uwag´ zasługuje 2,5-krotny wzrost wartoÊci eksportu nasion rzepaku i ˝yta oraz
ponad dwukrotny wzrost zagranicznej sprzeda˝y kukurydzy i oleju
rze pa ko we go. Zna czà co, bo
o około 40% wzrósł eksport jabłek, mro˝onego mi´sa wołowego
oraz pszenicy, zaÊ o 24% wzrosła
wartoÊç sprzeda˝y serów. Spadła
natomiast wartoÊç eksportu m.in.
bydła ˝ywego o 30%, a cukru i jaj
o 15%.

W porównaniu z okresem I-IX 2012 roku, wartoÊç importu
z paƒstw WNP spadła o 26,1%
i wyniosła 358 mln EUR. W ogólnej
strukturze, import z WNP stanowił 3,5%, podczas gdy przed rokiem było to 4,9%.
Artykuły rolno-spo˝ywcze, które
importowano do Polski pochodziły,
tak jak w przypadku eksportu,

mi´sa wieprzowego, czekolady
i wyrobów czekoladowych, Êwiƒ,
karmy dla zwierzàt, wyrobów piekarniczych, ciastek i wafli, kawy, serów oraz syropów cukrowych.
Import z Niderlandów osiàgnàł wartoÊç 850 mln EUR, z Hiszpanii 533 mln EUR, z Danii 498 mln EUR, z Argentyny 435 mln EUR, z Norwegii 430
mln EUR, a z Włoch 397 mln EUR.
Ponadto, znaczàcy udział w imporcie do Polski miały równie˝ Francja,
Belgia, Republika Czeska, USA,
Wielka Brytania oraz Ukraina.
Z Niderlandów sprowadzano
do Polski najwi´cej mi´sa wieprzowego, roÊlin ˝ywych i kwiatów ci´tych, z Hiszpanii owoców cytrusowych, mi´sa wieprzowego, brzoskwiƒ i nektarynek oraz pomidorów,
z Danii mi´sa wieprzowego i Êwiƒ,
z Norwegii ryb Êwie˝ych (gł. łososia),

Import
W okresie I-IX 2013 r. zostały sprowadzone do Polski artykuły rolno-spo˝ywcze na ogólnà kwot´ 10,3
mld EUR, co oznaczało w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. wzrost o 3,8%.
W ramach UE sprowadziliÊmy towary na kwot´ 7,1 mld EUR i w stosunku do 2012 r. był to wzrost
o 3,2%, natomiast wi´cej, bo
o 5,2% wzrósł import z paƒstw
dawnej „pi´tnastki”. WartoÊç zakupów w pozostałych 12 paƒstwach
spadła o 7,2% i wyniosła około 1,1 mld EUR. Udział przywozu
z paƒstw UE stanowił 68,8% ogólnej wartoÊci importu towarów rolno-spo˝ywczych, rok wczeÊniej było
to 69,2%.
16

Najwi´cej cytrusów oraz brzoskwiƒ i nektarynek importujemy z Hiszpanii

głównie z Niemiec a ich wartoÊç
wyniosła 2,3 mld EUR. Import
z Niemiec w porównaniu z rokiem
poprzednim wzrósł o 1,5% i stanowił 22,2% importu rolno-spo˝ywczego ogółem. W analizowanym
okresie najwi´cej pod wzgl´dem
wartoÊci sprowadziliÊmy z Niemiec:

z Argentyny makuchów sojowych,
a z Włoch czekolady i wyrobów zawierajàcych kakao, winogron, syropów cukrowych oraz wina.
Najwi´kszy wzrost wartoÊci impor tu od no to wa no w han dlu
z Mozambikiem, gdy˝ ponad trzykrotnie przewy˝szył on wartoÊç zaBIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2013

miec i z Danii, makuchów sojowych
z Argentyny i USA, ryb Êwie˝ych
z Norwegii i Szwecji, zaÊ filetów rybnych z Chin, Niemiec i z Norwegii.
Najwi´kszy wzrost importu w stosunku do 2012 r. odnotowano
w przypadku mleka w proszku, którego wartoÊç przywozu wzrosła
o 78%, ponadto wzrosły zakupy
bananów o 45%, Êwiƒ o 41%, ryb
Êwie˝ych o 38%, serów o 25%,
a wyrobów piekarniczych w tym wafli i ciastek o 21%.
Natomiast wyraênie spadł import
m.in. nasion rzepaku o 52%, pszenicy o 47%, kukurydzy o 37%, cukru o 31%, a kawy o 23%.
Łososia importujemy przede wszystkim z Norwegii

Saldo
kupów dokonanych w analogicznym okresie 2012. Powodem takiej sytuacji był wzrost importu tytoniu nieprzetworzonego oraz cukru trzcinowego. W wyniku zwi´kszonego importu makuchów sojowych, prawie dwukrotnie wzrosła
wartoÊç importu towarów rolno-spo ˝yw czych z USA. Po nad to,
o 54% wzrosła wartoÊç importu
z Indonezji, o 45% z Ekwadoru,
zaÊ o 34% z Norwegii.

o 13%, W´gier o 12% oraz z Argentyny o 11%.
Pod wzgl´dem wartoÊci, najwa˝niejszymi towarami sprowadzanymi
do Polski w analizowanym okresie
były: mi´so wieprzowe, makuchy
sojowe, ryby Êwie˝e, filety rybne,
Êwinie, karma dla zwierzàt, syropy
cukrowe, tytoƒ nieprzetworzony,
czekolada i wyroby czekoladowe,
kawa, wyroby piekarnicze w tym
m.in. herbatniki i wafle oraz owoce

Kawa, czekolada i wyroby czekoladowe oraz herbatniki i wafle nale˝à do grupy najwa˝niejszych, pod wzgl´dem
wartoÊci, towarów sprowadzanych do Polski

W porównaniu do analogicznego okresu 2012 r., spoÊród wa˝niejszych partnerów handlowych
spadła wartoÊç importu m.in. z:
Ukrainy o 35%, Brazylii o 19%, Republiki Czeskiej o 15%, Słowacji
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2013

cytrusowe. WartoÊç importu wymienionych wy˝ej towarów stanowiła 42% ogólnego przywozu towarów rolno-spo˝ywczych do Polski.
Import mi´sa wieprzowego oraz
Êwiƒ w wi´kszoÊci pochodził z Nie-

W okresie I-IX 2013 r., saldo w handlu artykułami rolno-spo˝ywczymi
osiàgn´ło
poziom
plus 4,1 mld EUR i wzrosło o 41%
w porównaniu z analogicznym
okresem 2012 r. (+2,9 mld EUR).
Saldo w obrotach z paƒstwami
UE równie˝ było dodatnie i wyniosło 4,2 mld EUR. Dla porównania
w analogicznym okresie 2012 r. była to wartoÊç plus 3,0 mld EUR.
Najwy˝sze dodatnie saldo uzyskała Polska w obrotach z Niemcami (+956 mln EUR), Rosjà (+859
mln EUR), Wielkà Brytanià (+800
mln EUR), Republikà Czeskà
(+520 mln EUR) i Francjà (+475
mln EUR).
Zdecydowanie wi´kszy import
od eksportu, a tym samym ujemne
saldo miało miejsce w handlu m.in.
z Argentynà (-433 mln EUR), Norwegià (-362 mln EUR), Hiszpanià (267 mln EUR) i Danià (202 mln
EUR).
Departament Rynków Rolnych
[ 22 623 16 32
Zdj´cia: © Pantherstock / Photogenica
1
W niniejszym opracowaniu Unia Europejska to
ugrupowanie 28 paƒstw łàcznie z Chorwacjà,
która została przyj´ta do UE 1 lipca 2013 roku.
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Rolnictwo i natura
kluczem do przyszłoÊci

W

Warszawie 16 i 17 listopada odbyła si´
wielka mi´dzynarodowa konferencja – Globalne Forum
ds. Krajobrazu. Jej uczestnicy – blisko 1400 osób z ponad 90 krajów
Êwiata – dyskutowali o zrównowa˝onym rozwoju w rolnictwie, leÊnictwie oraz potrzebie ochrony krajobrazu tak, by przeciwdziałaç niebezpiecznym zmianom klimatu.
O tych zagadnieniach rozmawiali
specjaliÊci z wielu dziedzin. Ich dane mówià o potrzebie zwi´kszenia
produkcji ˝ywnoÊci o 70% w skali
Êwiata do 2050 roku, co b´dzie
warunkiem wy˝ywienia 9 miliardów
ludzi zamieszkujàcych wtedy Ziemi´. Dlatego w czasie obrad próbowano znaleêç wspólnà drog´
do stworzenia planu rozwoju rolnictwa w zgodzie z naturà w ró˝nych cz´Êciach Êwiata.
Minister Stanisław Kalemba
zwrócił uwag´ na to, ˝e polskie rolnictwo stara si´ godziç człowieka
i natur´. – MiłoÊç do Ziemi, szacunek dla przodków i dbałoÊç o nast´pne pokolenia sprawiły, ˝e dzi´ki
mieszkaƒcom wsi, rolnikom zacho-

Uczestnicy Globalnego Forum ds. Krajobrazu: (od lewej) dyrektor generalna mi´dzynarodowej organizacji FANRPAN
(Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network) Lindiwe Sibanda, podsekretarz stanu w ministerstwie
Êrodowiska Janusz Zaleski, minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba, dyrektor generalny CIFOR (Center for
International Forestry Research) Peter Holdgren

wany został w Polsce tradycyjny krajobraz na terenach wiejskich. Polskie rolnictwo rozwija si´ zgodzie
z naturà, zapewniajàc bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊciowe i jednoczeÊnie
dbajàc o przyrod´ – podkreÊlił szef
resortu. O tym, jak wyglàda polska
wieÊ zagraniczni goÊcie mogli si´
przekonaç odwiedzajàc stoiska resortów rolnictwa i Êrodowiska. Ele-

Wizyta w RPA

M

inister Stanisław Kalemba, od 15 do 19 paêdziernika przebywał w Republice Południowej Afryki wraz
z oficjalnà delegacjà towarzyszàcà
premierowi Donaldowi Tuskowi.
Minister Kalemba spotkał si´
18

z ministrem rolnictwa, leÊnictwa i rybołówstwa Tinà Joemat Pettersson
oraz z podsekretarzem stanu Pieterem Mulderem, z ministrem rozwoju
wsi i reformy rolnej Gugile Nkwinti,
a tak˝e z dziekanem wydziału nauk
przyrodniczych i rolniczych Uniwer-

mentem towarzyszàcym Forum była
te˝ prezentacja polskich produktów
rolnictwa ekologicznego oraz produktów regionalnych i tradycyjnych.
W ramach prezentacji odbył si´
równie˝ pokaz wypieku rogali Êwi´tomarciƒskich.
Biuro Prasowe
[ 22 623 22 62
Zdj´cie: archiwum MRiRW

sytetu w Pretorii Antonem Ströh.
Podczas rozmów omawiano mo˝liwoÊci rozwoju współpracy dwustronnej w dziedzinie rolnictwa oraz
kwestie dost´pu polskich produktów
rolno-spo˝ywczych do rynku południowoafrykaƒskiego.
Szczególne zainteresowanie w odniesieniu do eksportu z Polski dotyczyło bran˝y mleczarskiej i drobiarskiej oraz wieprzowiny.
Podczas spotkania na uniwersyteBIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2013

cie, minister Kalemba zach´cał
do wykorzystania potencjału dydaktycznego polskich oÊrodków
naukowych w zakresie nauk rolniczych.
Republika Południowej Afryki jest
szczególnie interesujàcym partnerem
dla eksportu polskich produktów rolno-spo˝ywczych, zarówno jako rynek
zbytu, jak i rynek reeksportowy dla
krajów tamtego regionu.
Departament Unii Europejskiej
i Współpracy Mi´dzynarodowej/
Biuro Prasowe
[ 22 623 24 71
[ 22 623 18 40
Oficjalne spotkanie w RPA. Drugi od prawej minister Stanisław Kalemba, piàty od prawej premier Donald Tusk

Zdj´cie: M. Âmiarowski (KPRM)

Rozmowy polsko-kongijskie

J

ednym z punktów strategii
ukierunkowanej na otwarcie
rynków Afryki dla polskich produktów rolno -spo˝ywczych było
spotkanie ministra Stanisława Kalemby z Rigobertem Maboundou,
ministrem rolnictwa i hodowli Republiki Konga przebywajàcym
w Polsce z oficjalnà delegacjà
towarzyszàcà Gilbertowi Ondongo – premierowi, ministrowi gospodarki, finansów, planowania
i integracji.
Podczas spotkania omówiono
mo˝liwoÊci rozwoju współpracy
dwustronnej w dziedzinie rolnictwa,
w szczególnoÊci współpracy z polskimi instytutami naukowo-badawczymi. Minister Kalemba zach´cał
równie˝ do zapoznania si´ z szerokà ofertà polskiego sektora
rolno -spo˝ywczego, która cieszy
si´ uznaniem wÊród zagranicznych
odbiorców.
Minister Maboundou przyznał,
˝e sektor rolny w jego kraju wymaga wielu procesów modernizacyjnych, w szczególnoÊci w zakresie
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2013

Minister Stanisław Kalemba i minister Rigobert Maboundou podczas spotkania w MRiRW

zapewnienia bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊciowego kraju. Strona kongijska chciałaby skorzystaç z polskich
doÊwiadczeƒ w zakresie modernizacji rolnictwa.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, zgodnie zało˝eniami rzàdowego projektu Go Africa!, wspiera
polskie podmioty planujàce współprac´ z krajami afrykaƒskimi poprzez usuwanie barier w dost´pie

do tamtejszych rynków, rozszerzenie
dialogu politycznego oraz budowanie korzystnego wizerunku Polski,
firm sektora rolno -spo˝ywczego
i ich produktów w paƒstwach afrykaƒskich.
Departament Unii Europejskiej i Współpracy
Mi´dzynarodowej/Biuro Prasowe
[ 22 623 24 71
[ 22 623 18 40
Zdj´cie: archiwum MRiRW

19

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Współpraca mi´dzynarodowa

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rybołówstwo

Nowe kwoty połowowe

P

odczas posiedzenia Rady Ministrów UE, które odbyło
si´ 17 paêdziernika w Luksemburgu, ministrowie paƒstw UE
osiàgn´li porozumienie polityczne
w sprawie mo˝liwoÊci połowowych
dla Morza Bałtyckiego na rok
2014.
Jak co roku, ustalone zostały całkowite dopuszczalne połowy (tzw.
TAC/kwoty połowowe) dla Êledzia,
szprota, łososia, gładzicy oraz dorsza. Ponadto dla dorsza ustalono
równie˝ dopuszczalny nakład połowowy (tzw. dni na morzu). Ustalenia
zostały dokonane w oparciu o propozycje przygotowane przez Komisj´ Europejskà, z uwzgl´dnieniem
doradztwa naukowego przygoto-

wanego przez Mi´dzynarodowà
Rad´ Badaƒ Morza (ICES) oraz
opinii Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF). Jak wskazuje doradztwo naukowe, poprawił si´
stan Êledzia basenu centralnego
i dorsza stada wschodniego, co
pozwoli na wzrost połowów tych
gatunków w przyszłym roku, natomiast stan stad łososia, dorsza stada zachodniego, szprota i Êledzia
zachodniego wymagał ustalenia
ni˝szych kwot.
W porównaniu do kwot obowiàzujàcych w bie˝àcym roku,
na rok 2014 ustalono wzrost kwot
dla Êledzia centralnego (+25%)
i dorsza stada wschodniego (+7%).

Ni˝sze kwoty połowowe ustalono
dla szprota (-4%), Êledzia zachodniego (-23%), dorsza zachodniego
(-15%). Kwota połowowa gładzicy
pozostała na poziomie z roku 2013.
Ponadto podczas posiedzenia
Rady Ministrów wymieniono poglàdy na temat dorocznych konsultacji
pomi´dzy UE a Norwegià i na temat dorocznego posiedzenia
ICCAT. Dodatkowo, na wniosek
delegacji irlandzkiej, omówione zostały sprawy zwiàzane z połowami
makreli.
Departament Rybołówstwa
[ 22 623 24 04
Zdj´cie: © Pantherstock / Photogenica

Poziom kwot połowowych dla Morza Bałtyckiego ustalonych dla Polski (iloÊç łososia w sztukach, pozostałe gatunki w tonach)
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Gatunek

Podobszary ICES

Kwoty połowowe dla
Polski na rok 2013

Kwoty połowowe
ustalone dla Polski na
rok 2014

Procentowa zmiana
kwot

Âledê

22-24

3 357

2 570

–23%

Âledê

25-27, 28.2, 29, 32

22 468

28 085

+25%

Szprot

22-32

73 392

70 456

–4%

Gładzica

22-32

511

511

0%

ŁosoÊ

22-31

6 857

6 701

–2%

Dorsz

22-24

2 341

1 990

–15%

Dorsz

25-32

16 285

17 440

+7%
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ARR wspiera rynek pszczeli

D

la wi´kszoÊci spoÊród nas
pszczoła miodna kojarzy si´ ze
smacznym i zdrowym produktem, jakim jest miód. Niektórzy zetkn´li si´ tak˝e z produkowanym
przez te cudowne owady woskiem,
pierzgà, propolisem czy mleczkiem
pszczelim. Albert Einstein ostrzegajàc,
˝e jeÊli owady te wyginà, człowiek podzieli ich los w ciàgu 4 lat, miał
na myÊli zapewne ich nieocenionà
rol´, jakà spełniajà w ekosystemie jako zapylacze roÊlin owadopylnych.
Szacuje si´, ˝e wartoÊç tego najcenniejszego „produktu” przekracza
co najmniej 20-krotnie wartoÊç pozostałych produktów wytwarzanych
przez te pracowite owady.
Edwin Benedyk w Prologu
do „Czasu Apokalipsy” (dodatek Polityki – Niezb´dnik Inteligenta
Nr 9/2013) przedstawił to bardzo
obrazowo: „˚ycie to jednak zjawisko
zło˝one, istniejàce gatunki nie funkcjonujà samodzielnie, lecz tworzà
sieç wzajemnych zale˝noÊci. Gdyby
wymarły pszczoły, a wyraênie widaç,
˝e zmniejsza si´ ich populacja, straciłby cały ekosystem, równie˝ ludzie.
Bo pszczoły sà wa˝nym elementem
rolnictwa i przemysłu spo˝ywczego,
a wartoÊç ich pracy przy zapylaniu
kwiatów, owoców, warzyw i roÊlin
oleistych szacuje si´ nawet na ponad 150 mld dolarów. To jednak tylko wartoÊç pracy, która dała rezultaty – gdyby pszczół nie było, to nawet
inwestujàc owe 150 mld dolarów,
trudno byłoby odzyskaç utracone
zbiory. Chyba ˝e, jak robià to ju˝
Chiƒczycy, zatrudnimy do zapylania
roÊlin ludzi zaopatrzonych w p´dzelki. Ile jednak b´dzie wówczas kosztował kilogram jabłek lub litr oleju
słonecznikowego?”.
Autorzy innych raportów szacujà,
˝e globalne zapylanie (główny
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2013

Pszczoły sà wa˝nym elementem rolnictwa i przemysłu spo˝ywczego, a wartoÊç ich pracy przy zapylaniu szacuje si´ na
ponad 150 mld dolarów

udział majà tu pszczoły) warte jest
około 265 mld euro rocznie.
Na terenie Unii Europejskiej roczna wartoÊç sektora owadów zapylajàcych to 15 mld euro. Czy warto
zatem pomagaç pszczelarzom, aby
nadal zajmujàc si´ hodowlà pszczół
Êwiadczyli na rzecz ekosystemu?
Na to pytanie Komisja Europejska
odpowiedziała pozytywnie, uruchamiajàc Program Wsparcia skierowany do pszczelarzy.
W Polsce jego administrowaniem
zajmuje si´ od 2004 roku Agencja
Rynku Rolnego. Program ten skierowany jest do bardzo zró˝nicowanego Êrodowiska około 40 tysi´cy
pszczelarzy (od małych amatorskich,
liczàcych kilka pni pasiek, do du˝ych, kilkuset a nawet kilkutysi´cznych pni gospodarstw).
Pomoc realizowana jest na podstawie 3-letnich Krajowych Programów Wsparcia opracowanych
w poszczególnych paƒstwach członkowskich i zatwierdzanych przez Komisj´ Europejskà. (Sezon 2012-

2013 zakoƒczył kolejny 3-letni cykl).
Opracowaniem Krajowego Programu Wsparcia zajmuje si´ w Polsce MRiRW. Wymagana jest przy tym
konsultacja ze Êrodowiskiem pszczelarskim. W wyniku tych konsultacji
zdecydowano o głównych obszarach wsparcia dla sektora. Dla przypomnienia były to:
1 szkolenia
1 zakup sprz´tu pszczelarskiego
1 zwalczanie warrozy
1 zakup lawet
1 analizy jakoÊci miodu
1 zakup pszczół
1 prace badawcze.
Po zatwierdzeniu w Brukseli KPWP
Agencja Płatnicza opracowuje Warunki ubiegania si´ o refundacj´
kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmów wsparcia rynku produktów pszczelich w rocznym
sezonie (pami´tajmy, ˝e najcenniejszym produktem jest zapylanie roÊlin
owadopylnych!). Stanowià one
szczegółowe zasady ubiegania si´
pszczelarzy, jako tzw. beneficjentów
21
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nie zbyt du˝ego rygoryzmu, mogłoby
poskutkowaç brakiem beneficjentów
tej pomocy.

Ocena funkcjonowania Programu
przez dziewi´cioletni okres

W Polsce dominujà małe pasieki

koƒcowych, o pomoc w formie refundacji poniesionych kosztów. Ze
wzgl´du na specyfik´ Êrodowiska
pszczelarskiego (dominujà małe pasieki, nierzadko prowadzone przez
osoby w podeszłym wieku) zdecydowano, ˝e podmiotami uprawnionymi do formalnego wyst´powania
o pomoc b´dà: Zwiàzki Pszczelarskie, Stowarzyszenia Pszczelarzy,
Grupy Producentów Rolnych w zakresie działalnoÊci pszczelarskiej
oraz Spółdzielnie Pszczelarskie.
Pozwala to na du˝e usprawnienie
w dystrybucji pomocy, ale wymaga
od pszczelarzy koniecznoÊci zorganizowania si´ w ww. podmioty. Z perspektywy 9-letniego doÊwiadczenia
mo˝na jednak stwierdziç, ˝e taki sposób rozwiàzania był trafny. Dzi´ki
współpracy pszczelarzy jako beneficjentów pomocy, ich organizacji oraz
Agencji Rynku Rolnego, majàcej pilnowaç prawidłowoÊci przydzielania
pomocy, do sektora pszczelarskiego
przekazano od 2004 roku kwot´
około 145 milionów złotych. Wskaênik rocznego wykorzystania pomocy
systematycznie wzrastał (Tab.). Poniewa˝ 50% spoÊród tych Êrodków to
fundusze europejskie, ARR, jako
akredytowana agencja płatnicza,
musi pilnowaç prawidłowoÊci przyznawania pomocy według zasad
obowiàzujàcych w UE. Wi´kszoÊç
22

płatnoÊci jest corocznie kontrolowana przez słu˝by Ministerstwa Finansów, działajàce jako tzw. audyt certyfikujàcy. Wydatki z 8 pierwszych lat
zostały pozytywnie certyfikowane.
Ostatni rok (2012-13) jest obecnie
poddawany tej corocznej kontroli
i miejmy nadziej´, ˝e przejdzie pozytywnà weryfikacj´. Wielu pszczelarzy
narzeka na znaczny stopieƒ zbiurokratyzowania przyznawanej pomocy.
Pracownicy ARR rozumiejà te krytyczne uwagi, ale trzeba pami´taç, ˝e
dopilnowanie prawidłowoÊci przyznania pomocy le˝y w interesie zarówno ARR jak i pszczelarzy. Nikt zapewne nie ˝yczyłby sobie koniecznoÊci zwrotu przyznanej pomocy. Istnieje tak˝e ÊwiadomoÊç, ˝e zastosowaKolejne sezony realizacji
mechanizmu

Zapewne stosowaç by mo˝na ró˝ne
wskaêniki ocen: iloÊç zakupionego
sprz´tu, leków, zbadanych próbek
miodu, odbytych szkoleƒ, itp.
Istnieje jednak jeden wskaênik,
który wystawia pozytywnà ocen´ programu jego uczestnikom (Komisja
Europejska, Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego, Organizacje Pszczelarskie
i pszczelarze jako beneficjenci koƒcowi) – liczba rodzin pszczelich.
W Polsce utrzymuje si´ ona na poziomie około 1,2 mln rodzin (pomimo licznych sygnałów o du˝ych
spadkach pogłowia w innych krajach
europejskich). Liczba ta (choç nale˝y
dà˝yç do jej zwi´kszenia) to zapłata
sektora, w postaci najcenniejszego
produktu rodzin pszczelich – zapylania roÊlin owadopylnych w całym naszym rolnictwie i ekosystemie. Dbajmy zatem nadal wspólnie o pszczeli
Êwiat, aby przestroga Alberta Einsteina pozostała tylko przestrogà.
Michał Wójciak
Z-ca Dyrektora
Biura Produktów Zwierz´cych ARR
[ 22 661 71 09
Zdj´cia: fotolia

Procent wykorzystania Êrodków dost´pnych w danym
sezonie

WartoÊç wykorzystanych
Êrodków (tys. zł)

2004/2005

54%

9 388

2005/2006

76%

13 598

2006/2007

82%

15 760

2007/2008

87%

14 880

2008/2009

91%

16 570

2009/2010

90%

16 392

2010/2011

91%

18 270

2011/2012

92%

20 523

2012/2013

93%

19 009

RAZEM

144 390
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2013

Wzrost cen paƒstwowej ziemi
Ârednia cena gruntów rolnych w III kwartale 2013 roku wyniosła 21 956 zł za 1 ha i została okreÊlona na podstawie ponad 2,8 tys. umów sprzeda˝y zawartych w tym okresie oraz prawie 28 tys. ha sprzedanych gruntów. Łàcznie w trzech kwartałach
bie˝àcego roku Agencja sprzedała ok. 83 tys. ha gruntów rolnych. Wynik ten wskazuje, ˝e zarówno zakładany plan sprzeda˝y
paƒstwowej ziemi na poziomie ponad 120 tys. ha w całym 2013
roku, jak i zasilenie w tym roku paƒstwowej kasy kwotà ok. 2 mld
zł zostanà zrealizowane.

Â

rednia cena gruntów rolnych
w III kwartale 2013 r. wyniosła 21 956 zł za 1 ha i była
wy˝sza o 648 zł (3%) od uzyskanej
w II kwartale br. i o 1399 zł (6,8%)
odnotowanej w III kwartale 2012 r.
Najwy˝sze ceny za 1 ha uzyskano
w województwach: Êlàskim (45,9
tys. zł/ha), łódzkim (32,1 tys. zł/ha)
i dolnoÊlàskim (30,4 tys. zł/ha),
a najni˝sze w województwach: małopolskim (10,3 tys. zł/ha), lubelskim (13,2 zł/ha) oraz podlaskim
(14,5 tys. zł/ha).
Najwy˝szy wzrost cen w III kw. br.
w odniesieniu do poprzedniego
kwartału oraz do III kw. roku ubiegłego nastàpił w województwie
Êlàskim. Najwy˝sze Êrednie ceny uzyskiwano w grupie obszarowej
dla nieruchomoÊci od 100 do 300
ha – 23,8 tys. zł za 1 ha oraz
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do 1 ha – 23,6 tys. zł za 1ha, najni˝sze zaÊ w grupie obszarowej od 1
do 10 ha – 19,2 tys. zł za 1 ha.
W III kwartale br. Agencja sprzedała prawie 28 tys. ha gruntów rolnych. Wynika z tego, ˝e sprzedano
o 3172 ha (13%) wi´cej ni˝ w analogicznym okresie w 2012 r. Łàcznie
w pierwszych dziewi´ciu miesiàcach 2013 roku Agencja sprzedała
ponad 83 tys. ha gruntów rolnych.
Najwi´cej paƒstwowej ziemi
w III kw. br. roku sprzedały oddziały
terenowe ANR w: Olsztynie (wraz
z Filià w Suwałkach) – ponad 4,5
tys. ha, Szczecinie (wraz z Filià w Koszalinie) – prawie 4,4 tys. ha, w Poznaniu (wraz z Filià w Pile) i Wrocławiu po ok. 3,3 tys. ha. W tym okresie zawarto ponad 2,8 tys. umów.
Najwi´cej dotyczyło powierzchni
od 1 ha do 10 ha – 1117 oraz po-

wierzchni do 1 ha – 1099. Najmniej
umów zawarto na powierzchni´ powy˝ej 300 ha – 7. Warto odnotowaç, ˝e w pi´ciu województwach:
łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim i Êlàskim nie było
˝adnych transakcji na powierzchni´
powy˝ej 100 ha. Ârednia powierzchnia sprzedanych w III kw. br. nieruchomoÊci przypadajàca na 1 umow´ wyniosła 9,9 ha.

Sprzeda˝ na dobrym poziomie
W pierwszych trzech kwartałach br.
ANR sprzedała 83 tys. ha gruntów
rolnych. Przyj´ty plan sprzeda˝y
w całym 2013 roku zakłada sprzeda˝ 127 tys. ha paƒstwowej ziemi.
Wykonanie planu sprzeda˝y wynosi
wi´c 67%. W analogicznym okresie
ubiegłego roku Agencja sprzedała
wprawdzie ponad 2 tys. ha gruntów
wi´cej, jednak wykonanie planu wynosiło wówczas 63%. Dlatego wynik
sprzeda˝y po dziewi´ciu miesiàcach
br. nale˝y oceniç jako dobry, a jest
on głównie efektem prowadzonej
przez Agencj´ polityki. Nastawiona jest ona na trwałe zagospodarowanie nieruchomoÊci ZWRSP
poprzez sprzeda˝ z korzyÊcià dla gospodarstw rodzinnych. Warto odnotowaç, ˝e obecnie sà najlepsze
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Dodatkowo Agencja stosuje zabezpieczenie jedynie w formie hipoteki
i weksla in blanco.
Warto nadmieniç, ˝e pod koniec
czerwca 2013 r. Agencja NieruchomoÊci Rolnych rozdysponowała
trwale trzymilionowy hektar. Zło˝yło
si´ na nie sprzeda˝ 2,4 mln ha oraz
nieodpłatne przekazanie 0,6 mln ha
na rzecz uprawnionych podmiotów.
Dotychczasowa sprzeda˝ nierucho-

warunki do nabywania paƒstwowej
ziemi, jakie w swojej ponad 20-letniej działalnoÊci zaoferowała rolnikom Agencja. Te optymalne rozwiàzania Agencja wypracowuje z organizacjami społecznymi, które najlepiej znajà popyt na ziemi´ na swoim
terenie. Na przetargi kierowane sà
działki od 1 ha do Êredniej powierzchni gospodarstwa w danym
województwie.

Pomorskie
26 286

Warmiƒsko-mazurskie
17 747

Zachodniopomorskie
18 914

Podlaskie
14 522

Kujawsko-pomorskie
25 934

Mazowieckie
18 301

Wielkopolskie
24 795

Lubuskie
15 292

Wpłaty Agencji do paƒstwowej
kasy

Łódzkie
32 136
Lubelskie
13 187

DolnoÊlàskie
30 402
Opolskie
27 199

Âlàskie
45 915

Âwi´tokrzyskie
17 078

Małopolskie
10 330

Podkarpackie
19 582

Ârednia cena
za 1 ha: 21 956 zł

Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e rolnicy majà mo˝liwoÊç zakupu gruntów
rolnych na zasadach preferencyjnych, które obowiàzujà tylko
do koƒca bie˝àcego roku. Do tego
czasu ci, którzy kupià paƒstwowà
ziemi´ w celu utworzenia lub powi´kszenia gospodarstwa rodzinnego, mogà skorzystaç m.in. z mo˝liwoÊci rozło˝enia przez ANR płatnoÊci na roczne lub półroczne raty
z preferencyjnym oprocentowaniem
w wysokoÊci 2% rocznie, na okres
do 15 lat, przy wpłacie przez nabywajàcego jedynie 10% ceny nieruchomoÊci przed zawarciem umowy.
24

a prawie 62 tys. ha zajmowały tzw.
„grunty obce”, tj. takie, które z mocy prawa przeszły w trwały zarzàd
lub na własnoÊç innych podmiotów,
lecz nie zostały jeszcze protokolarnie
przez nie przej´te (np. grunty
pod wodami płynàcymi, które przeszły do RZGW i właÊciwych marszałków województw).
Ponad połowa powierzchni pozostajàcej w Zasobie WRSP znajduje
si´ na terenie działania pi´ciu oddziałów: we Wrocławiu, Szczecinie,
Poznaniu, Olsztynie i Warszawie.
Warto zaznaczyç, ˝e ze wzgl´du
na to, ˝e wÊród gruntów Zasobu
znajdujà si´ takie, które z ró˝nych
przyczyn nie mogà zostaç rozdysponowane, „dyspozycyjny Zasób netto” mo˝na szacowaç poni˝ej 1 mln
ha.

moÊci z Zasobu WłasnoÊci Rolnej
Skarbu Paƒstwa stanowi 80%
powierzchni, zaÊ nieodpłatne przekazania 20% powierzchni. Nieodpłatne przekazanie w III kwartałach
br. wyniosło prawie 11 tys. ha,
w tym 50% stanowià grunty pod wodami przekazane do Regionalnych
Zarzàdów Gospodarki Wodnej lub
marszałków województw.

Aktualny stan Zasobu
Według stanu na koniec wrzeÊnia 2013 r. w Zasobie WRSP pozostawało 1,7 mln ha, w tym 1,25 mln
ha to grunty b´dàce w dzier˝awie,

Poczàwszy od 2005 r. Agencja odprowadza do bud˝etu paƒstwa kwot´ wynikajàcà z ró˝nicy mi´dzy wpływami uzyskanymi z gospodarowania
mieniem Zasobu w danym roku obrotowym a Êrodkami wydatkowanymi
na realizacj´ ustawowych zadaƒ oraz
na Fundusz Rekompensacyjny, z którego wypłacane sà rekompensaty
dla Zabu˝an. W 2013 roku Agencja
przeka˝e łàcznie do paƒstwowej kasy prawie 2 mld zł, z tego 1,851 mld
zł do bud˝etu paƒstwa i ok. 124 mln
zł na Fundusz Rekompensacyjny.
Do zrealizowania planu finansowego za 2013 rok pozostała jeszcze
wpłata do bud˝etu paƒstwa ostatniej
raty w wysokoÊci ponad 901 mln zł,
którà Agencja przeka˝e (zgodnie
z harmonogramem) w pierwszej połowie grudnia br.
Łàcznie od 2005 r. przekazy
Agencji do paƒstwowej kasy (bez
ostatniej raty) wyniosły ju˝ ponad 13
mld zł.
Biuro Rzecznika Prasowego
[ 22 635 54 98
Zdj´cie: © Pantherstock / Photogenica
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czyli tak działa PROW 2007-2013
W pozytywnych zmianach, które dokonujà si´ na polskiej wsi,
ogromny udział ma Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To właÊnie jej powierzono do rozdzielenia wi´kszoÊç unijnych pieni´dzy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego bud˝et wynosi ponad 70 mld
zł. Zadanie to zrealizowała sprawnie. 90 proc. Êrodków z programu jest zagospodarowanych w ramach umów z beneficjentami,
a ok. 50 mld zł ju˝ popłyn´ło na ich konta. W efekcie na
terenach wiejskich nastàpiło nienotowane od dekad o˝ywienie
inwestycyjne.

N

ajbardziej jest ono widoczne
w gospodarstwach rolnych,
którym unijne dotacje dały
szans´ na rozwój. W rolnictwie, podobnie jak w biznesie, trudno produkowaç wi´cej, lepiej i bardziej
opłacalnie bez dokonywania inwestycji. Dlatego te˝ polscy rolnicy

postawili na Modernizacj´ gospodarstw rolnych. I właÊnie to działanie realizowane w ramach
PROW 2007-2013 cieszyło si´ ich
najwi´kszym zainteresowaniem.
Tak du˝ym, ˝e pul´ pieni´dzy pierwotnie zarezerwowanà na ten cel
zwi´kszano kilkakrotnie.

Z tej formy wsparcia skorzystało
dotychczas 59 tys. rolników, którzy
za poÊrednictwem Agencji otrzymali w sumie ponad 8 mld zł. Pozwoliło im to zrealizowaç inwestycje
za ok. 14 mld zł. Za te pieniàdze
rolnicy kupili prawie 34 tys. ciàgników, przeszło 222 tys. maszyn
i urzàdzeƒ rolniczych, zrealizowali
ponad 2,8 tys. inwestycji budowlanych, remontujàc istniejàce ju˝ budynki i obiekty gospodarskie oraz
stawiajàc nowe.
„Kto si´ nie rozwija, ten si´ cofa” – uwa˝a Mirosław Stachyra,
który prowadzi gospodarstwo sadownicze w miejscowoÊci Podole
na Lubelszczyênie. Jak przyznaje,
twardo trzyma si´ tej zasady.
Po odziedziczonym po rodzicach

Gospodarstwo Mirosława Stachyry, to właÊciwie mały kombinat sadowniczy
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2013
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Tysiàce
nowoczesnych gospodarstw
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gospodarstw rolnych pomogła rolnikowi sfinansowaç ARiMR. „Bez tego wsparcia, bez tych pieni´dzy nie
miałbym co marzyç o rozwoju produkcji, o dodaniu gospodarstwu
nowej energii” – przyznaje Adam
Matysiak.
Takich przykładów gospodarstw,
które dzi´ki inwestycjom z PROW
2007-2013 sà nowoczeÊnie zorganizowane, Êwietnie sobie radzà,
majà dobre wyniki ekonomiczne sà
w Polsce tysiàce.

Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Owoce z sadu Mirosława Stachyry trafiajà na stoły nie tylko polskich konsumentów

starym, wiÊniowym sadzie pozostały
ju˝ tylko po˝ółkłe fotografie. Pan
Mirosław, by zwi´kszyç i usprawniç
produkcj´ owoców, postanowił dokupiç ziemi´, nowe maszyny i urzàdzenia, zainstalowaç chłodnie.
Dzi´ki dotacjom z Modernizacji gospodarstw rolnych ten plan udało
si´ dokładnie zrealizowaç. Teraz
w 15-hektarowym sadzie rosnà
jabłka, Êliwki, czereÊnie, które trafiajà na stoły m.in. Ukrainy i Rosji.
Adam Matysiak był jednym
z pierwszych rolników w Popławach
Rogale, którzy si´gn´li po unijne
Êrodki na rozwój gospodarstwa.
„Był 2004 r., przecierałem szlaki.
Gdy inni gospodarze zobaczyli, ˝e
warto, ˝e si´ opłaca, ruszyli z wnioskami do ARiMR” – wspomina pan
Adam. Gdy PROW 2007-20013
otworzył nowe mo˝liwoÊci pozyskiwania dotacji, lubelski rolnik i tym
razem postanowił z nich skorzystaç.
Efekt? 8,5-hektarowe gospodarstwo rozrosło si´ do 100 ha. Adam
Rogala prowadzi je wraz z synem.
Postawili na hodowl´ krów mlecznych, pola obsiali kukurydzà
na pasz´ dla zwierzàt. Ale nie ma
nowoczesnego rolnictwa bez nowoczesnych maszyn. Ich zakup
w ramach działania Modernizacja
26

Zdj´cia: archiwum ARiMR, fotolia

Dzi´ki wsparciu z PROW 2007-2013 Adam Matysiak powi´kszył dwunastokrotnie swoje gospodarstwo, dokupił tak˝e
nowy sprz´t
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w ramach działaƒ inwestycyjnych PROW 2007-2013

W

ramach dotychczas prze- MRiRW dla ww. działaƒ oraz w opar- 1 wykonanie zakresu rzeczowego
prowadzonych naborów ciu o postanowienia cywilno-praw- zgodnie z zestawieniem rzeczowowniosków o udzielenie nej umowy przyznania pomocy, któ- -finansowym operacji stanowiàwsparcia w ramach nast´pujàcych rej stronami sà beneficjent i ARiMR, cym załàcznik do umowy oraz
reprezentowana przez działajàcego udokumentowanie przez benefidziałaƒ inwestycyjnych:
1 121 Modernizacja gospodarstw
z upowa˝nienia Prezesa ARiMR cjenta wykonania zakresu rzeczoprzedstawiciela. W takiej umowie wego operacji i poniesienia koszrolnych;
1 126 Przywracanie potencjału
okreÊlone sà prawa i obowiàzki obu tów kwalifikowalnych, z tytułu wyprodukcji rolnej zniszczonego w wy- stron i je˝eli beneficjent zrealizuje konania robót, dostaw lub usług,
niku wystàpienia kl´sk ˝ywiołowych operacj´ zgodnie z zasadami zawar- zgodnie z zakresem rzeczowym
oraz wprowadzenie odpowiednich tymi w tym dokumencie, wówczas i finansowym,
Agencja ma obowiàzek zrefundowaç 1 poniesienie przez beneficjenta
działaƒ zapobiegawczych;
1 311 Ró˝nicowanie w kierunku
poniesione przez niego koszty.
kosztów kwalifikowalnych operacji,
działalnoÊci nierolniczej;
w tym dokonanie płatnoÊci za dosta1 312 Tworzenie i rozwój mikroRozliczanie operacji
wy, usługi lub roboty budowlane, nie
Obecnie coraz wi´ksza liczba bene- póêniej ni˝ do dnia zło˝enia wniosku
przedsi´biorstw;
1 413_311 Wdra˝anie lokalnych
ficjentów ubiega si´ o refundacj´ o płatnoÊç lub ostatniego uzupełniestrategii rozwoju dla operacji, które poniesionych kosztów składajàc nia braków w odpowiedzi na weodpowiadajà warunkom przyznania w ARiMR wnioski o płatnoÊç, inni, zwanie Agencji,
pomocy w ramach działania Ró˝ni- którzy nie zrealizowali jeszcze zało- 1 osiàgni´cie zakładanego celu
cowanie w kierunku działalnoÊci nie- ˝onych inwestycji, przygotowujà si´ operacji nie póêniej ni˝ do dnia zło˝enia wniosku o płatnoÊç ostarolniczej;
1 413_312 Wdra˝anie lokaltecznà lub ostatniego uzupełnych strategii rozwoju dla openienia braków w odpowiedzi
racji, które odpowiadajà warunna wezwanie Agencji,
1 uzyskanie wymaganych odkom przyznania pomocy w rar´bnymi przepisami oraz pomach działania Tworzenie i rozstanowieniami opinii, zaÊwiadwój mikroprzedsi´biorstw;
finansowanych z bud˝etu
czeƒ, uzgodnieƒ, pozwoleƒ
PROW 2007-2013, ARiMR zalub decyzji zwiàzanych z realiwarła blisko 94 tysiàce umów
zacjà tej operacji, w tym ostaprzyznania pomocy na łàcznà
tecznego pozwolenia (lub braZakup robota udojowego przez beneficjenta z gminy Purda (woj. warmiƒskokwot´ prawie 13 mld złotych. -mazurskie) to jeden z wielu przykładów inwestowania w nowe technologie i au- ku sprzeciwu) na u˝ytkowanie
Wprawdzie proces kontraktacji tomatyzacj´ dzi´ki wsparciu z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” obiektu budowlanego oraz zaÊrodków trwa jeszcze, m.in.
montowanie i uruchomienie
w odniesieniu do działaƒ, dla któ- do tego. Warto zatem przypomnieç nabytych maszyn, urzàdzeƒ, infrarych zostały przeprowadzone nabory najwa˝niejsze zasady rozliczania struktury technicznej, w tym
wniosków w 2013 roku, niemniej operacji realizowanych w ramach wyposa˝enia,
jednak realizacja PROW 2007- ww. działaƒ inwestycyjnych PROW 1 w przypadku nabycia rzeczy
2013 wchodzi w koƒcowà faz´ rozli- na lata 2007-2013. Aby jednak na podstawie umowy leasingu przeczania zrealizowanych przez benefi- omówiç te najwa˝niejsze zasady roz- niesienie na beneficjenta praw włacjentów inwestycji. Sà one rozlicza- liczania inwestycji, warto przypo- snoÊci nie póêniej ni˝ do dnia zło˝ene na zasadach okreÊlonych w prze- mnieç, ˝e realizacja operacji w ra- nia wniosku o płatnoÊç dla etapu,
pisach prawa zapisanych m.in. mach ka˝dego z wy˝ej wymienio- w ramach którego po raz ostatni b´w rozporzàdzeniach wykonawczych nych działaƒ obejmuje:
dà rozliczane koszty leasingu.
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2013
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Rozliczanie operacji
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Ponadto formularze umów przyznania pomocy dla ka˝dego z działaƒ inwestycyjnych okreÊlajà dodatkowe warunki prawidłowej realizacji
inwestycji np. utworzenie i utrzymanie okreÊlonej liczby miejsc pracy
w działaniu 312 Tworzenie i rozwój
mikroprzedsi´biorstw.
Na tej podstawie mo˝na wskazaç
nast´pujàce zasady, którymi powinni
kierowaç si´ beneficjenci, aby prawidłowo rozliczyç inwestycj´ realizowanà w ramach wy˝ej wymienionych
działaƒ PROW 2007-2013:
1 Nale˝y pami´taç o terminach
na dokonanie okreÊlonych czynnoÊci podczas realizacji inwestycji.
Refundacji mogà podlegaç koszty
okreÊlone w umowie przyznania pomocy, dotyczàce elementów rzeczowych operacji, poniesione nie wczeÊniej ni˝ po dniu zło˝enia wniosku
o przyznanie pomocy (w ramach
działaƒ 311, 312, 413_311,
413_312) lub nie wczeÊniej ni˝
od dnia ustàpienia okolicznoÊci,
które spowodowały powstanie szko-

dy w gospodarstwie (działanie 126).
W działaniu 121 refundacji podlegajà koszty poniesione po dniu podania do publicznej wiadomoÊci informacji o kolejnoÊci przysługiwania
pomocy, zaÊ w przypadku, gdy pomoc została przyznana osobom fizycznym wspólnie ubiegajàcym si´
o wsparcie, refinansowaniu podlegajà koszty poniesione przez te osoby od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy. Ponadto beneficjenci powinni pami´taç o koniecznoÊci osobistego zło˝enia wniosku
o płatnoÊç w terminie okreÊlonym
w umowie, a z dokumentów składanych wraz z wnioskiem w ARiMR powinno jednoznacznie wynikaç, i˝
operacja lub jej etap zostały zakoƒczone najpóêniej do dnia zło˝enia
wniosku o płatnoÊç oraz nie póêniej
ni˝:
– 24 miesiàce od dnia zawarcia
umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie;
– 36 miesi´cy od dnia zawarcia
umowy – w przypadku operacji re-

alizowanych w dwóch etapach
(przy czym pierwszy etap powinien zostaç rozliczony w terminie
okreÊlonym w umowie, nie póêniejszym ni˝ 24 miesiàce od dnia jej
zawarcia);
– 60 miesi´cy od dnia zawarcia
umowy – w przypadku operacji
obejmujàcych wyłàcznie inwestycje
polegajàce na nabyciu rzeczy b´dàcych
przedmiotem
leasingu,
przy czym operacja nie powinna byç
realizowana w wi´cej ni˝ 10 etapach (lub 8 etapach – w przypadku
działania 126), a pierwszy etap powinien zostaç rozliczony w terminie
okreÊlonym w umowie, nie póêniejszym jednak ni˝ 12 miesi´cy od dnia
jej zawarcia.
Natomiast w przypadku, gdy
w trakcie oceny wniosku o płatnoÊç
Agencja pisemnie wezwie do uzupełnienia braków lub zło˝enia wyjaÊnieƒ, beneficjent ma na dokonanie
tej czynnoÊci 21 dni kalendarzowych
liczonych od dnia odebrania wezwania. Uzupełnienia mo˝na skła-

Dzi´ki PROW 2007-2013 polska wieÊ mo˝e przeprowadziç inwestycje modernizacyjne za kilkukrotnie wi´ksze Êrodki ni˝ z programów SAPARD i SPO 2004-2006. Współfinansowanie
ARiMR obj´ło m.in.: modernizacj´ budynków i infrastruktury technicznej oraz zakup maszyn i urzàdzeƒ
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Êwiadczà o zrealizowaniu operacji
lub jej etapu np. w przypadku operacji budowlanych niezb´dne jest
przedło˝enie ostatecznego pozwolenia na u˝ytkowanie (lub zawiadomienie właÊciwego organu o zakoƒczeniu budowy zło˝one co najmniej 21 dni przed terminem przystàpienia do u˝ytkowania) zaÊ w sytuacji, gdy operacja dotyczy zakupu
maszyn czy urzàdzeƒ nale˝y maszyn´ lub urzàdzenie zarejestrowaç,
o ile obowiàzek taki wynika z odr´bnych przepisów prawa. Dlatego te˝
beneficjent przygotowujàc wniosek
o płatnoÊç powinien zwróciç uwag´
na to, czy dysponuje tymi dokumentami wymienionymi w załàczniku
do umowy, których uzyskanie czy
posiadanie jest niezb´dne w zwiàzku
ze zrealizowanà operacjà. Istotne
jest równie˝ uruchomienie czy zamontowanie maszyn, urzàdzeƒ lub
wyposa˝enia w miejscu realizacji inwestycji, co jest sprawdzane przez
Agencj´ w ramach kontroli terenowej u beneficjenta.

1 Informowanie Agencji o wszelkich planowanych zmianach w inwestycji niezwłocznie po powzi´ciu
zamiaru dokonania tych zmian.
W celu zapewnienia zgodnoÊci
stanu faktycznego z postanowieniami zawartej umowy, beneficjent powinien pisemnie powiadomiç
ARiMR o ka˝dej planowanej zmianie najpóêniej do dnia zło˝enia
wniosku o płatnoÊç. Jest to szczególnie istotne w przypadku planowania zmian w przedmiocie operacji. W sytuacji, gdy beneficjent zaplanuje zmian´ w zakresie rzeczowym operacji, niezb´dne jest natychmiastowe pisemne poinformowanie o tym Oddziału Regionalnego ARiMR, w którym została zawarta umowa, nie tylko w przypadku,
gdy zmiana ta miałaby wykraczaç
poza okreÊlony parametrowo zakres
rzeczowy operacji, ale równie˝
w przypadku, gdy zmianie miałby
ulec model/typ, jak i dostawca nabywanej maszyny/urzàdzenia. Po
powzi´ciu przez Agencj´ informacji

Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw” przeznaczone jest na wsparcie operacji zwiàzanych z podejmowaniem lub rozwijaniem pozarolniczej działalnoÊci gospodarczej
na obszarach wiejskich. Dzi´ki wsparciu z tego działania powstało na wsi wiele nowych firm oraz miejsc pracy
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2013
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daç osobiÊcie w Oddziale Regionalnym ARiMR oceniajàcym wniosek
o płatnoÊç lub w ww. terminie nadaç
w placówce Poczty Polskiej. Dla celów dowodowych zalecane jest
nadanie uzupełnieƒ przesyłkà poleconà za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.
1 Beneficjent powinien pami´taç,
aby udokumentowaç zrealizowanà
operacj´.
Beneficjenci, zgodnie z postanowieniami zawartych umów przyznania pomocy, zobowiàzani sà do właÊciwego udokumentowania zrealizowania operacji lub jej etapu, w tym
poniesienia kosztów kwalifikowalnych. W tym celu niezb´dne jest
przedło˝enie wraz z wnioskiem
o płatnoÊç oryginałów faktur lub dokumentów o równowa˝nej wartoÊci
dowodowej wraz z poleceniami
przelewu, b´dàcymi dowodami faktycznego poniesienia kosztów.
Do wniosku o płatnoÊç nale˝y dołàczyç równie˝ te dokumenty, wymienione w załàczniku do umowy, które
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Wsparcie z działania „Ró˝nicowanie…” umo˝liwiło podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i mał˝onków rolników, działalnoÊci nierolniczej lub zwiàzanej
z rolnictwem. Poziom pomocy finansowej udzielanej przez Agencj´ wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji

o zamierzonych przez beneficjenta
zmianach ocenione zostanà mo˝liwoÊci jej dokonania. O wyniku oceny beneficjent zostanie pisemnie
poinformowany, w tym o warunkach
dokonywania zmian w jego indywidualnie realizowanej inwestycji, zaÊ
w przypadku stwierdzenia, i˝ planowane zmiany byłyby niezgodne
z postanowieniami zawartej umowy,
o braku mo˝liwoÊci ich dokonania.
Podczas oceny wnioskowanych
zmian Agencja mo˝e wystàpiç
do beneficjenta z pisemnà proÊbà
o dostarczenie dodatkowych dokumentów np. ponowne przeprowadzenie i dostarczenie dokumentacji
dotyczàcej post´powania ofertowego. Warto przypomnieç, ˝e wnioskodawcy, którzy ubiegajà si´
o wsparcie w naborach przeprowadzanych od 2013 roku, składajàc
Wniosek o przyznanie pomocy oÊwiadczajà, ˝e zakup przedmiotu operacji zostanie dokonany
po przeprowadzeniu post´powania
ofertowego. W zwiàzku z powy˝30

szym, w przypadku zakupu od innych dostawców lub zakupu innych
modeli maszyn czy urzàdzeƒ ni˝ te,
które pierwotnie zadeklarowali, beneficjenci zobligowani b´dà do
przedło˝enia na etapie składania
wniosku o płatnoÊç dokumentacji
(zapytaƒ ofertowych, uzyskanych
ofert, uzasadnienia wyboru najkorzystniejszej oferty) dotyczàcej post´powania ofertowego przeprowadzonego przed datami wystawienia
faktur i dowodów zapłaty potwierdzajàcych zakup wybranych maszyn
i urzàdzeƒ.
JeÊli natomiast zapomniano o poinformowaniu Agencji o zamiarze
dokonania zmian i zrealizowano
operacj´ w zakresie innym, ni˝ okreÊla to zawarta umowa, beneficjent
powinien najpóêniej w dniu zło˝enia
wniosku o płatnoÊç zło˝yç równie˝
podanie o jej aneksowanie w zmienionym zakresie. W takiej sytuacji
Agencja b´dzie mogła refinansowaç
poniesione koszty, pod warunkiem,
˝e ocena dokonanych zmian po-

zwoli na stwierdzenie, ˝e sà one
zgodne z okreÊlonym w umowie celem operacji i przepisami prawa
oraz zostanie podpisany aneks
do umowy. W tym miejscu warto
podkreÊliç, ˝e poinformowanie
Agencji o wszelkich odst´pstwach
dopiero po ich dokonaniu, rodzi ryzyko nie zrefundowania przez Agencj´ faktycznie poniesionych kosztów,
jeÊli podczas oceny oka˝e si´, ˝e
charakter i rodzaj zmiany nie mo˝e
zostaç zaakceptowany z uwagi
na np. ich niezgodnoÊç z okreÊlonym przez beneficjenta w umowie
celem operacji.
Wynika z tego, ˝e beneficjenci powinni doło˝yç nale˝ytej starannoÊci
podczas przygotowywania i kompletowania dokumentacji składanej
w ARiMR wraz z wnioskiem o płatnoÊç. Istotne jest równie˝, aby informacje wskazane we wniosku o płatnoÊç i składanych wraz z nim dokumentach, były zgodne ze stanem
faktycznym zwiàzanym ze zrealizowanà operacjà. Je˝eli bowiem
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2013
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O przyznanie pomocy z działania „Przywracanie potencjału…” mogli staraç si´ rolnicy, którzy ponieÊli straty m.in. w wyniku powodzi, opadów gradu, huraganu, suszy. Wsparciem
z tego działania mogli równie˝ zostaç obj´ci rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały na skutek: obsuni´cia ziemi, wiosennych przymrozków, zniszczeƒ w uprawach spowodowanych
przez mróz, deszcz nawalny, lawin´ lub uderzenie pioruna

w trakcie weryfikacji wniosku o płatnoÊç zostanie stwierdzone, ˝e informacje zawarte w nim oraz w załàcznikach, nie sà zgodne ze stanem
faktycznym i beneficjent umyÊlnie
zło˝ył fałszywe deklaracje, np. nie
przedło˝ył w ARiMR posiadanych
faktur korygujàcych, z których wynika, ˝e poniósł de facto ni˝sze koszty
kwalifikowalne ni˝ przedstawił to we
wniosku o płatnoÊç, to ARiMR mo˝e
wykluczyç beneficjenta z otrzymania
wsparcia w ramach danego działania w roku kalendarzowym, w którym dokonano takiego ustalenia
oraz w nast´pnym roku kalendarzowym i dodatkowo mo˝e odmówiç
wypłaty całoÊci pomocy oraz
wszczàç post´powanie w sprawie
odzyskania wszystkich kwot wczeÊniej wypłaconej pomocy w ramach
tej operacji.
Na koniec warto przypomnieç
o koniecznoÊci zamieszczenia
w miejscu realizacji operacji lub siedzibie beneficjenta tablicy informujàcej o finansowaniu ze Êrodków
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2013

Unii Europejskiej operacji, której
całkowity koszt przekracza 50 000
euro. Taka tablica musi zostaç zamieszczona nie póêniej ni˝ do dnia
zło˝enia wniosku o płatnoÊç ostatecznà i musi byç eksponowana
przez 5 lat liczone, w zale˝noÊci
od postanowieƒ zawartej umowy,
od dnia przyznania pomocy lub
od dnia płatnoÊci ostatecznej. Beneficjenci powinni równie˝ pami´taç, ˝e otrzymanie refundacji poniesionych kosztów nie koƒczy współpracy z ARiMR w ramach zawartej
umowy. Istotnym jest, aby prowadziç działalnoÊç rolniczà czy gospodarczà przez czas okreÊlony postanowieniami umowy oraz m.in. zło˝yç w wymaganym terminie wypełniony formularz ankiety monitorujàcej, której wzór jest zamieszczony
na stronie Agencji.
Podsumowujàc, nale˝y pami´taç
o generalnej zasadzie dotyczàcej
prawidłowego rozliczania inwestycji
i prowadzenia działalnoÊci obj´tej
wsparciem ju˝ po wypłacie Êrodków

tj. wszelkie nieprzewidziane wczeÊniej sytuacje, w tym zmiany zwiàzane z realizacjà inwestycji, nale˝y niezwłocznie, jeszcze przed ich realizacjà, na bie˝àco pisemnie zgłaszaç
pracownikom Biura Wsparcia Inwestycyjnego Oddziału Regionalnego
ARiMR, w którym była zawarta umowa. Natychmiastowemu zgłoszeniu
powinny równie˝ podlegaç sytuacje
niezale˝ne od beneficjenta, wpływajàce na rozliczenie inwestycji i prowadzenie działalnoÊci rolniczej lub
gospodarczej obj´tej wsparciem.
Pracownicy Agencji słu˝à pomocà
w zakresie wyjaÊniania wàtpliwoÊci
zwiàzanych z postanowieniami zawartej umowy oraz z pewnoÊcià
wska˝à, zgodny z obowiàzujàcymi
przepisami i zasadami, sposób post´powania zapewniajàcy rozwiàzanie nietypowej sytuacji, co umo˝liwi
dalszà kontynuacj´ inwestycji zgodnie z postanowieniami umowy.
Departament Działaƒ inwestycyjnych
[ 22 318 47 00
Zdj´cia: archiwum ARiMR, © Pantherstock / Photogenica
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Obowiàzek
młodego rolnika
Zło˝enie ankiety monitorujàcej

K

a˝dy z młodych rolników,
który otrzymał z ARiMR premi´ na samodzielne rozpocz´ cie pro wa dze nia go spo dar stwa, zobowiàzał si´ m.in. do wypełnienia i zło˝enia do Agencji ankiety monitorujàcej. Zawiera ona
informacje niezb´dne do oceny
spełnienia przez młodego rolnika
zobowiàzaƒ zwiàzanych z otrzymanà pomocà, a tak˝e do oceny
sposobu i efektów wdra˝ania działania Ułatwianie startu młodym
rolnikom w ramach PROW 20072013. Ankieta jest równie˝ êródłem danych, które sà wykorzystywane w sprawozdaniach przekazywanych do Komisji Europejskiej.
Na tej podstawie badana jest skutecznoÊç i efektywnoÊç udzielonej

pomocy, a tak˝e formułowane sà
wnioski dotyczàce zasad i warunków udzielania takiego wsparcia
w przyszłoÊci. Z tego wzgl´du rzetelne opracowanie ankiety i terminowe dostarczenie jej do ARiMR
jest niezmiernie wa˝ne, tak˝e dla
beneficjenta pomocy. Je˝eli bowiem mło dy rol nik nie zło ˝y
w ogóle lub spóêni si´ z dostarczeniem
an kie ty
mo ni to ru jà cej
do Agen cji, wów czas zo sta nie
na niego nało˝ona kara finansowa. Dlatego nie warto lekcewa˝yç
tego obowiàzku. Ankiet´ monitorujàcà nale˝y dostarczyç do oddziału regionalnego Agencji nie
wczeÊniej ni˝ po upływie 4 lat i 10
miesi´cy, liczàc od dnia wypłaty
pomocy, jednak nie póêniej ni˝

do dnia upływu 5 lat od wypłaty
pomocy.
Obowiàzek zło˝enia ankiety
przez beneficjenta wynika z § 19
ust. 5 rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17
paêdziernika 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu
udzielania pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” obj´tego PROW 20072013 (Dz.U. nr 200, poz. 1443
z póên. zm.).
Departament Działaƒ Społecznych
i Ârodowiskowych
[ 22 318 49 00
Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: © Pantherstock / Photogenica

Ankieta monitorujàca musi byç wypełniona i dostarczona do ARiMR w ÊciÊle okreÊlonym terminie
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W zwiàzku ze zbli˝ajàcymi si´ okresami póênej jesieni oraz zimowym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, ˝e od 1 grudnia, w ramach trwajàcej kampanii kontrolnej 2013, inspektorzy terenowi b´dà weryfikowali przestrzeganie
przez rolników normy dotyczàcej koniecznoÊci utrzymania na obszarach zagro˝onych erozjà wodnà okrywy roÊlinnej na co najmniej 40% powierzchni gruntów ornych wchodzàcych w skład
gospodarstwa rolnego.

W

ykaz obszarów zagro˝onych działaniem erozji
wodnej znajduje si´ w załàczniku do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie minimalnych norm
(Dz.U. Nr 39, poz. 211, z póên.
zm.).
Rolnicy posiadajàcy grunty rolne
poza obszarami OSN, w szczególnoÊci rolnicy ubiegajàcy si´ o płatnoÊci rolnoÊrodowiskowe, majà
obowiàzek przestrzegania na wszystkich swoich działkach zakazu stosowania nawozów naturalnych i organicznych w postaci stałej oraz płynnej od 1 grudnia do koƒca lutego,
z wyjàtkiem nawozów stosowanych
na uprawy pod osłonami (szklarnie,
inspekty, namioty foliowe).
Rolnicy posiadajàcy swoje gospodarstwa na obszarach szczególnie nara˝onych na zanieczyszczenia
azotanami pochodzenia rolniczego
(obszary OSN) powinni przestrzegaç zakazu stosowania nawozów
na glebach zalanych wodà, przykrytych Êniegiem lub podczas opadów deszczu.
Rolnicy gospodarujàcy na obszarach OSN muszà równie˝ przestrzegaç nast´pujàcych zasad:
1 Nie
stosowaç
nawo˝enia
w okresach i w warunkach, gdy istnieje zagro˝enie, ˝e zawarte w nich
składniki mineralne, szczególnie
zwiàzki azotu, b´dà wymywane
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2013

Zakaz stosowania nawozów naturalnych i organicznych w postaci stałej i płynnej od 1 grudnia do koƒca lutego
obowiàzuje wszystkich rolników gospodarujàcych na gruntach poło˝onych poza obszarami OSN. Wyjàtek stanowià
nawozy stosowane na uprawy pod osłonami

do wód gruntowych i zmywane
do wód powierzchniowych, co spowoduje ich zanieczyszczenie.
1 Nie stosowaç nawozów naturalnych i organicznych na gruntach
ornych od 16 listopada do koƒca
lutego.
1 Nie stosowaç nawozów płynnych naturalnych na trwałych łàkach i pastwiskach od 16 sierpnia
do koƒca lutego.
1 Nie stosowaç nawozów stałych
naturalnych na łàkach trwałych
od 1 grudnia do koƒca lutego.
1 Nie stosowaç nawozów stałych
naturalnych na pastwiskach trwałych

we na swoich działkach (np.
na gruntach ornych lub plantacjach
drzew owocowych) nie mogà stosowaç tych osadów na terenach czasowo zamarzni´tych lub pokrytych
Êniegiem.
Departament Kontroli na Miejscu
[ 22 318 45 00
Zdj´cie: © Pantherstock / Photogenica

* termin 15 listopada nie dotyczy producentów buraków, kukurydzy, którzy zawarli umow´ kontraktacyjnà na dostawy buraków, kukurydzy od dnia 15 listopada. Dla nich jesienny termin graniczny stosowania nawozów azotowych mineralnych wylicza si´
dodajàc 14 dni do terminu dostawy produktów rolnych obj´tych umowà kontraktacyjnà, jednak nie
póêniej ni˝ po zakoƒczeniu okresu wegetacyjnego
w danym regionie.
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ARiMR skontroluje

od 1 grudnia do koƒca lutego
i od 16 kwietnia do 14 paêdziernika.
1 Nie stosowaç nawozów azotowych mineralnych:
– na gruntach ornych i w uprawach
wieloletnich poza okresem od 1
marca do 15 listopada,
– na łàkach trwałych i pastwiskach
trwałych poza okresem od dnia 1
marca do dnia 15 sierpnia.
1 Stosowaç nawozy zgodnie z ogólnymi zasadami ich u˝ytkowania.
Przypominamy równie˝, ˝e rolnicy
stosujàcy komunalne osady Êcieko-
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Z pierwszej
r´ki
Ponad 190 mld zł wypłaciła Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa od poczàtku swojego istnienia,
czyli od 1994 r., do koƒca sierpnia 2013 r. Z tej kwoty 90,7 mld zł trafiło do rolników w ramach dopłat bezpoÊrednich. Kolejne 48,3 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 rybołówstwa i nadbrze˝nych obszarów rybackich 2007-2013. Na dofinansowanie
Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw
ARiMR przekazała 5,6 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.
Realizacja płatnoÊci ONW i płatnoÊci rolnoÊrodowiskowych przebiega zgodnie z planem. Od 16 paêdziernika do koƒca listopada 2013 r. na konta bankowe rolników trafiło blisko 895 mln zł w ramach płatnoÊci ONW oraz prawie 383 mln zł wsparcia z Programu
rolnoÊrodowiskowego.
Od 2 grudnia ARiMR rozpocz´ła wypłat´ dopłat
bezpoÊrednich za 2013 rok. Zgodnie z unijnymi
przepisami, realizacja tych płatnoÊci powinna rozpoczàç si´ od 1 grudnia, ale w zwiàzku z tym, ˝e w tym roku ten dzieƒ wypadł w niedziel´, wypłata dopłat rozpocz´ła si´ dzieƒ póêniej. W ramach tych płatnoÊci
do rolników trafi maksymalnie 14,9 mld zł.
Zgodnie z unijnym prawem ARiMR ma czas na zrealizowanie dopłat bezpoÊrednich za 2013 r. do 30 czerwca 2014 roku.
34
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ARiMR prosi rolników o sprawdzenie numerów rachunków bankowych, na które b´dzie przekazywała nale˝ne im płatnoÊci obszarowe. Ewentualne zmiany numeru rachunku
bankowego nale˝y zgłaszaç w biurze powiatowym
ARiMR.
652 wnioski o przyznanie pomocy z ramach działania 126 Przywracanie potencjału produkcji rol-

nej zniszczonego w wyniku wystàpienia kl´sk ˝ywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich
działaƒ zapobiegawczych wpłyn´ły do ARiMR do
2 grudnia. Rolnicy ubiegajà si´ w nich o przyznanie
wsparcia finansowego na przywrócenie zniszczonego potencjału produkcyjnego gospodarstw rolnych. Wnioski
o pomoc mo˝na składaç do 12 grudnia 2013 r.
Maksymalna kwota pomocy, jakà mo˝na uzyskaç
na przywrócenie potencjału produkcyjnego w gospodarstwach zniszczonych przez kl´ski ˝ywiołowe w całym
okresie realizacji PROW 2007-2013, wynosi 300
tys. zł na gospodarstwo rolne. Podstawowym warunkiem otrzymania wsparcia z tego działania jest udokumentowanie strat w budynkach, budowlach, maszynach lub urzàdzeniach słu˝àcych do produkcji rolnej,
sadach lub plantacjach wieloletnich, uprawach rolnych, stadach podstawowych zwierzàt gospodarskich,
zwierz´tach gospodarskich nie wchodzàcych w skład
stad podstawowych zwierzàt gospodarskich lub rybach
w wysokoÊci co najmniej 10 tys. zł oraz strat w produkcji rolnej (uprawach rolnych, zwierz´tach gospodarskich lub rybach) na poziomie powy˝ej 30%
Êredniej rocznej produkcji.
ARiMR przypomina, ˝e ka˝dy zakup sprz´tu, który
ma byç dofinansowany w ramach działaƒ inwestycyjnych PROW 2007-2013, musi poprzedziç przeprowadzenie post´powania ofertowego. W zwiàzku z tym w ramach działania 126 ARiMR b´dzie
mogła dokonaç refundacji kosztów okreÊlonych
w umowie przyznania pomocy, jeÊli zostanie potwierdzone podczas oceny wniosku o płatnoÊç, i˝ nie
zostały one poniesione przed przeprowadzeniem post´powania ofertowego oraz nie wczeÊniej ni˝
od dnia ustàpienia okolicznoÊci, które spowodowały
powstanie szkody w gospodarstwie.
Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: Janusz Preuhs, © Pantherstock / Photogenica, archiwum MRiRW, fotolia
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Unijne pieniàdze z ARiMR
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi przez cały
czas nabory wniosków w ramach
niektórych działaƒ finansowanych
ze Êrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 oraz Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 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 wytworzony zgodnie z systemem np.
Gwarantowanej Tradycyjnej SpecjalnoÊci, Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego, produkcji ekologicznej, integrowanej produkcji,

W oddziałach regionalnych ARiMR producenci ˝ywnoÊci nadal mogà składaç wnioski o wsparcie w ramach działania
„Uczestnictwo rolników w systemach jakoÊci ˝ywnoÊci” m.in. na pokrycie kosztów kontroli, które niezb´dne sà do
otrzymania certyfikatów, potwierdzajàcych wytwarzanie produktów zgodnie z systemem Gwarantowanej Tradycyjnej
SpecjalnoÊci, Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego czy produkcji ekologicznej

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 planu dostosowania gospodarstwa do wymogów wzajemnej
zgodnoÊci. Posiadacze lasów mogà
natomiast otrzymaç pomoc na po-

krycie cz´Êci kosztów usług doradczych zwiàzanych np. z ochronà leÊnej ró˝norodnoÊci biologicznej.
Wnioski mo˝na składaç w biurach
powiatowych ARiMR.

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

Grup´ producentów mo˝e zało˝yç ju˝ pi´ciu rolników, prowadzàcych jeden z 29 rodzajów produkcji. W Agencji cały
czas mo˝na składaç wnioski o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów zało˝enia i funkcjonowania grupy
przez pi´ç pierwszych lat działalnoÊci
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Wnioski o przyznanie pomocy mo˝na składaç do 12 grudnia 2013 r.
w oddziałach regionalnych 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
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2013

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.

Program Operacyjny
RYBY 2007-2013
Do 31 grudnia 2013 r. oddziały regionalne ARiMR przyjmujà wnioski
o przyznanie wsparcia finansowego
w ramach Rekompensat społeczno-

Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: © Pantherstock / Photogenica, archiwum MRiRW

Agencja odpowiada
Czy w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji
rolnej…” mo˝liwe jest przyznanie
pomocy, je˝eli ubiega si´ o nià jeden z mał˝onków, a protokół
z oszacowania szkód sporzàdzony przez komisj´ zawiera dane
drugiego z mał˝onków – w przypadku gdy gospodarstwo stanowi
współwłasnoÊç dwojga mał˝onków?
W przypadku, gdy gospodarstwo
stanowi współwłasnoÊç dwojga mał˝onków, nie ma znaczenia, na którego ze współmał˝onków (współposiadaczy gospodarstwa) został wystawiony protokół z oszacowania
szkód w gospodarstwie rolnym spoBIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2013

rzàdzony przez komisj´ powołanà
przez wojewod´. Istotne jest, aby
składany wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy protokół odnosił si´
do tego gospodarstwa rolnego (jako
całoÊci), o którego wsparcie ubiega
si´ dany producent rolny. Gdy gospodarstwo stanowi współwłasnoÊç
dwojga mał˝onków, a mał˝onkowie
nie posiadajà ustanowionej rozdzielnoÊci majàtkowej, mo˝liwe jest
przyznanie pomocy jednemu z nich.
W takim przypadku współmał˝onkom przysługiwał b´dzie w ramach
działania 126 łàczny limit pomocy
w wysokoÊci 300 tys. zł na gospodarstwo w całym okresie realizacji
PROW 2007-2013.
Łàczny limit 300 tys. zł przysługi-

wał b´dzie współmał˝onkom równie˝ wtedy, je˝eli posiadajà oni odr´bne gospodarstwa stanowiàce ich
majàtki osobiste i wspólnie gospodarujà i pracujà w gospodarstwie,
gdy˝ uznaje si´, ˝e gospodarstwa te
sà ze sobà powiàzane. W takim
przypadku jeden z mał˝onków ubiegajàcy si´ o wsparcie mo˝e wykazaç
we wniosku o przyznanie pomocy
równie˝ grunty współmał˝onka,
z tym, ˝e musiałby wykazaç przynajmniej posiadanie zale˝ne po jego
stronie (przykładowo – poprzez zawarcie umowy dzier˝awy, u˝yczenia).
Muszà oni mieç tak˝e na uwadze,
czy nie narusza to zobowiàzaƒ wynikajàcych z uczestnictwa w ramach
innych form pomocy udzielanej
37
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Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach „Rekompensat społeczno-gospodarczych” PO RYBY 2007-2013 mo˝na
składaç do koƒca bie˝àcego roku

-gospodarczych w celu zarzàdzania
krajowà flotà rybackà. Pomoc mo˝na otrzymaç m.in. na podnoszenie
kwalifikacji zawodowych, szkolenia
umo˝liwiajàce zdobycie innego zawodu. Wsparcie w formie rekompensaty finansowej przysługuje
równie˝ rybakom, którzy utracili
miejsca pracy 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.arimr.gov.pl, w placówkach ARiMR, a tak˝e u naszych
konsultantów obsługujàcych bezpłatnà infolini´ 0 800 38 00 84.
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przez ARiMR. W takim przypadku
dokumenty z oszacowania szkód
w gospodarstwie rolnym powinny
zostaç wystawione na tego z mał˝onków, który jest faktycznym posiadaczem gospodarstwa, tzn. dysponuje tymi gruntami, prowadzi
na nich działalnoÊç rolniczà,
a w zwiàzku z czym b´dzie ubiegał

nej, zakup wyłàcznie nowych maszyn
lub urzàdzeƒ, wyposa˝enia do produkcji rolnej, odtwarzanie lub wyposa˝anie sadów lub plantacji wieloletnich, zakup stada podstawowego
zwierzàt hodowlanych.
Jestem rolnikiem z Małopolski.
Moje pytanie dotyczy wsparcia

Pomocà w ramach działania „Przywracanie potencjału…” mo˝e byç obj´ty zakup wyłàcznie nowych maszyn

si´ o przyznanie pomocy na przywrócenie potencjału tego gospodarstwa zniszczonego wskutek niekorzystnych zdarzeƒ atmosferycznych.
W tym roku w skutek kl´ski ˝ywiołowej straciłem sprz´t rolniczy.
Czy mog´ zakupiç taki sprz´t korzystajàc z pomocy finansowej
ARiMR?
Tak. Od 30 paêdziernika do 12
grudnia 2013 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski na Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego
w wyniku wystàpienia kl´sk ˝ywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działaƒ zapobiegawczych. Pomoc mo˝e byç przyznana na operacj´ obejmujàcà wyłàcznie inwestycje
zwiàzane z prowadzeniem działalnoÊci rolniczej, w tym m.in. budow´,
przebudow´, remont budynków lub
budowli słu˝àcych do produkcji rol38

na przywracanie produkcji
po kl´sce ˝ywiołowej. Czy mo˝liwe jest uznanie za koszty kwalifikowalne grodzenie sadu lub
plantacji wieloletniej lub zakupienie urzàdzeƒ technicznych i technologicznych, gdy sà one uzasadnione i niezb´dne, je˝eli zniszczeniu uległ sad, ale przed zaistnieniem kl´ski nie był on ogrodzony lub w takie urzàdzenia wyposa˝ony.
Tak. Do kosztów kwalifikowalnych
zalicza si´ m.in. koszty grodzenia sadów i plantacji wieloletnich oraz ich
wyposa˝enia w niezb´dne urzàdzenia techniczne i technologiczne. Tak
wi´c, nie ma przeciwwskazaƒ, aby
w ramach działania Przywracanie
potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystàpienia kl´sk ˝ywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działaƒ zapobiegawczych realizowaç tego rodzaju inwe-

stycje. Nale˝y mieç jednak na uwadze, ˝e pomoc przyznaje si´ na operacj´ obejmujàcà wyłàcznie inwestycje zwiàzane z prowadzeniem działalnoÊci rolniczej, m.in. spełniajàcà
wymagania okreÊlone w Programie,
w szczególnoÊci uzasadnionà ekonomicznie, w tym pod wzgl´dem jej
kosztów, oraz zapewniajàcà osiàgni´cie celu działania, której realizacja w gospodarstwie jest uzasadniona potrzebà przywrócenia potencjału produkcji rolnej. Skoro wi´c
sad, o którym wspomina Pan w zapytaniu, uległ zniszczeniu w wyniku
zaistnienia niekorzystnych zdarzeƒ
atmosferycznych, czyli nie istnieje,
wàtpliwoÊci budzi kwestia przyznania pomocy na jego ogrodzenie.
W ramach tego działania istnieje
mo˝liwoÊç grodzenia sadów i plantacji wieloletnich, tzn. istniejàcych
sadów lub plantacji lub ewentualnie
takich, które zostanà odtworzone
w ramach operacji, bàdê te˝ zostanà
zało˝one w ramach własnych Êrodków wnioskodawcy, a nast´pnie byłyby ogrodzone w ramach operacji
z tego działania.
Koszt grodzenia sadu, w przedstawionym przez Pana przypadku, mo˝na b´dzie natomiast dopuÊciç
do współfinansowania pod warunkiem, ˝e po zakoƒczeniu realizacji
operacji istnieç b´dzie zarówno
ogrodzenie umo˝liwiajàce jego wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem, jak i sad. Tylko w takim przypadku mo˝na bowiem stwierdziç, ˝e
realizacja operacji była uzasadniona i b´dzie zapewniała osiàgni´cie
i utrzymanie celu operacji i działania.
W takich przypadkach umowa
przyznania pomocy zawierana z beneficjentem zawieraç b´dzie odpowiednie postanowienia zobowiàzujàce go do realizacji odpowiednich
zadaƒ umo˝liwiajàcych osiàgni´cie
celu działania, a tak˝e odpowiednio
sformułowany b´dzie cel realizowanej operacji, który nie podlega
aneksowaniu.
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2013

BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2013

produkcji o wi´cej ni˝ 30% w odniesieniu do tego, co było pierwotnie
przedstawione w biznesplanie, wówczas nale˝y wystàpiç do dyrektora
oddziału regionalnego ARiMR
z wnioskiem o zmian´ zało˝eƒ biznesplanu, załàczajàc zmieniony biznesplan, zawierajàcy aktualnà struktur´ produkcji oraz aktualny sposób
wydatkowania premii. Zgłoszenie
zmiany przeznaczenia premii powinno mieç miejsce przed jej wydatkowaniem na inny cel ni˝ poczàtkowo
planowano oraz bezwzgl´dnie
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nie mogà obejmowaç: budow´ lub
modernizacj´ budynków gospodarskich, zakup maszyn, narz´dzi
i urzàdzeƒ rolniczych, zakładanie
plantacji wieloletnich, zakup gruntów rolnych, zakup zwierzàt hodowlanych z przeznaczeniem na stado podstawowe i zwiàzany z rozpocz´ciem nowego kierunku produkcji
zwierz´cej lub post´pem genetycznym w zakresie prowadzonej ju˝
produkcji.
Zakup materiału siewnego nie jest
W odpowiedzi na Pana pytanie ininwestycjà, tylko kosztem bezpoÊredformujemy, ˝e beneficjent powinien
nim w produkcji roÊlinnej, nie
wydatkowaç w okresie 3 lat
jest on równie˝ okreÊlony jako
od dnia wypłaty pomocy co najkoszt kwalifikowalny w ramach
mniej 70% kwoty pomocy na indziałania Modernizacja gospowestycje okreÊlone w biznespladarstw rolnych, jak i w działaniu
nie. Trzyletni termin na wydatkoUłatwianie startu młodym rolniwanie premii jest terminem ostakom. W zwiàzku z tym faktury
tecznym i nie mo˝e ulec przedłuna zakup materiału siewnego
˝eniu. Je˝eli w Pana regionie wynie mogà zostaç zaliczone
st´puje obecnie problem z zakudo kwoty wydatkowanej premii
pem ziemi, na co zgodnie
na inwestycje okreÊlone w bizz Tab. 5.2 biznesplanu zamierzał
nesplanie.
Pan przeznaczyç premi´, mo˝e
OdnoÊnie obowiàzku gromaPan zmieniç zało˝enia biznespladzenia faktur za zakup materianu odnoÊnie przeznaczenia prełu siewnego oraz faktur dotyczàmii, pod warunkiem, ˝e planocych innych ponoszonych koszwany zakup ziemi nie jest zwiàCo najmniej 70% kwoty premii przyznanej młodemu rolnikowi w ramach
zany z uzupełnieniem powierzch- działania „Ułatwianie startu…” powinno byç wydatkowane w okresie 3 lat tów, to przepisy ww. rozporzàdzenia nie nakładajà szczególni gospodarstwa do wymagane- od dnia wypłaty pomocy na inwestycje
nego obowiàzku w tym zakresie.
go minimum obszarowego
(10,23 ha) okreÊlonego w decyzji przed upływem terminu (3 lat) Nale˝y wi´c stosowaç ogólnie obowiàzujàce zasady pozyskiwania,
na wydatkowanie premii.
przyznajàcej pomoc.
W celu ustalenia szczegółów i ter- gromadzenia i przechowywania doW przypadku zmiany przeznaczenia premii niezwiàzanej ze zmianami minu załatwienia formalnoÊci odno- kumentów finansowych, jakimi sà
w strukturze produkcji lub gdy zmia- Ênie zmiany przeznaczenia premii, m.in. faktury zwiàzane z prowadzeny te nie przekraczajà 30 punktów nale˝y skontaktowaç si´ z właÊciwym niem działalnoÊci rolniczej. Posiadaprocentowych, wystarczy zgłosiç terytorialnie z uwagi na lokalizacj´ ne faktury dotyczàce zakupu Êrodzmian´ w prowadzàcym Pana spra- gospodarstwa oddziałem regional- ków do produkcji, czy sprzeda˝y wyw´ oddziale regionalnym Agencji nym Agencji Restrukturyzacji i Mo- tworzonych w gospodarstwie produktów rolnych, mogà np. byç poi uaktualniç zapisy w Tabeli 5.2 biz- dernizacji Rolnictwa.
Kolejnà kwestià jest odpowiedê twierdzeniem samodzielnego pronesplanu. Zmiana nie b´dzie zaakceptowana, gdyby zmieniona inwe- na pytanie dotyczàce gromadzenia wadzenia gospodarstwa rolnego, co
stycja nie miała zwiàzku z przedsta- faktur za zakup materiału siewnego najmniej przez 5 lat od wypłaty powionà w biznesplanie produkcjà rol- i mo˝liwoÊci uwzgl´dnienia ich mocy, do czego zobowiàzany jest
niczà np. zakup maszyny nie miał w rozliczeniu wydatkowania mini- ka˝dy beneficjent premii dla młodeuzasadnienia w wielkoÊci i strukturze mum 70 % kwoty otrzymanej premii. go rolnika.
Otó˝ zgodnie z przepisami § 18
produkcji.
Departament Komunikacji Społecznej
Gdyby inne przeznaczenie premii ust. 2 ww. rozporzàdzenia wydatki
[ 22 318 40 90
wiàzało si´ ze zmianà w strukturze na inwestycje okreÊlone w biznesplaZdj´cia: © Pantherstock / Photogenica
Mam pytanie dotyczàce wsparcia dla młodych rolników. Czy
mam obowiàzek posiadania faktur na zakup materiału siewnego
i jeÊli ju˝ mam takie faktury mog´
potraktowaç je jako uzupełnienie
do zakupu ziemi jako wydatkowanie pieni´dzy? Ziemia strasznie zdro˝ała i za 70% tej kwoty
nie b´d´ w stanie kupiç 3 ha ziemi w regionie.
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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 kwietnia 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
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