ISSN 1233-9784

2/2014

W numerze:
• PROW na lata 2014-2020
• 20 lat min´ło, a nowe zadania czekajà
– rozmowa z prezesem ARiMR
• Sà pieniàdze dla rolników
• Dopłaty do materiału siewnego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujàca w obszary wiejskie
Publikacja opracowana przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Publikacja współfinansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej
Instytucja wdra˝ajàca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Instytucja Zarzàdzajàca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

cy
à
j
a lin ,
g
e
n
i
ol roÊ
l
p
y
Ê
ro wymi,hronyizujàc
na kodli d oc imalka. e
o
r i sz eto min is zàc
h
oc zmamch mosób Êrodowdotyc .
a ani pny sp la ne Êlin
n
a org ost´ ch, w az d raw y ro
w
o rzed ch d czny àt or cje p hron
r
eg Êlin pystki hemi wierzegulanej oc
t
In ny ro wsz niec dzi, z ujà r owa
r
o
z
hr niu etod a lu wià teg
c
i
a
n
b o zyst ci m row obo ad i
ó
s
Ê
.
r
po yko lno la zd 14 r zas
s
To w egó e d 20 ych
na szcz ˝eni znia góln
w gro tyc ia o
za 1 s an
Od sow
sto

W numerze:
MRiRW
PROW na lata 2014-2020

3

Instrumenty wsparcia dla rolników i rozwoju obszarów wiejskich

Dopłaty dla rolników w 2014 r.

10

PłatnoÊci bezpoÊrednie, ONW, rolnoÊrodowiskowe oraz zalesieniowe

Dobra kultura rolna

13

Zmiany w minimalnych normach na 2014 r.

Zalesianie gruntów

14

Zmiany w przepisach

Pomoc paƒstwa w rolnictwie w latach 2014-2020

15

Berliƒski Zielony Tydzieƒ

17

Nowinki technologiczne na Polagrze Premiery

19

Rolnictwo w krajach Partnerstwa Wschodniego

20

Francuski partner

21

Spotkanie z dyplomatami

21

Rady dla nowej Rady

23

ARiMR
20 lat min´ło, a nowe zadania czekajà

24

Sà pieniàdze dla rolników

30

Audyty Komisji Europejskiej

32

Wyniki pozytywne dla ARiMR

Agencja odpowiada

33

ANR
Rolnicy ch´tnie kupowali grunty

36

Sprzeda˝ nieruchomoÊci z Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa

ARR
Dopłaty do materiału siewnego

39

Wydawcy:
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
BIULETYN INFORMACYJNY 2/2014

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
1

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zdaniem ministra

Stanisław Kalemba
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowni Paƒstwo!
Niestety wirus afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ (ASF) dotarł
na teren Polski. Przede wszystkim nale˝y podkreÊliç, ˝e nie
stanowi on ˝adnego zagro˝enia dla zdrowia i ˝ycia ludzi.
Ma jednak powa˝ne skutki gospodarcze. Dzieje si´ tak,
chocia˝ wykryte dwa przypadki dotyczà jedynie dzików,
a nie Êwiƒ znajdujàcych si´ w gospodarstwach. W resorcie rolnictwa cały czas prowadzimy monitoring sytuacji
zwiàzanej z ASF. Podejmowane sà działania zmierzajàce
do ograniczenia negatywnych skutków dla producentów
trzody chlewnej, przetwórców i eksporterów.
Zwróciłem si´ ju˝ do komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Daciana Ciolosa z wnioskiem
o podj´cie szybkich i zdecydowanych działaƒ z wykorzystaniem istniejàcego instrumentarium wsparcia rynku,
w szczególnoÊci dopłat do prywatnego przechowywania
oraz Êrodków zarzàdzania kryzysowego okreÊlonych
w ramach rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 1308/2013 ustanawiajàcego wspólnà organizacj´ rynków rolnych, celem zapobie˝enia dalszemu
spadkowi cen i w konsekwencji pogł´bianiu si´ kryzysu
na rynku wieprzowiny.
Równolegle prowadz´ działania dyplomatyczne. Rozmawiałem z ambasadorami ChRL i Japonii. To sà duzi
odbiorcy naszej wieprzowiny i bardzo istotne jest utrzymywanie dobrych kontaktów handlowych – dobrze, aby
bezpoÊrednio ode mnie dowiedzieli si´ o podejmowanych przez stron´ polskà działaniach majàcych na celu
zapobie˝enie rozprzestrzeniania si´ wirusa.
Na mocy zarzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
powołany został w resorcie Zespół ds. łagodzenia skut2

ków zwiàzanych z wystàpieniem przypadków afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ, który na bie˝àco monitoruje sytuacj´. Na stronie internetowej resortu utworzona została
specjalna zakładka, w której znajdujà si´ bie˝àce informacje dotyczàce ASF.
Natomiast jednym z najwa˝niejszych zadaƒ jakie stojà
przed nami, zwłaszcza w dłu˝szej perspektywie, jest jak
najefektywniejsze wykorzystanie około 177 mld złotych,
jakie trafià na polskà wieÊ i tereny wiejskie w perspektywie finansowej lat 2014-2020.
Wiem z doÊwiadczenia, jak istotna w procesie konsultacji jest opinia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Dlatego te˝ zwróciłem si´ z proÊbà o umo˝liwienie
przedstawienia na tym forum II projektu PROW 200142020. Debata odbyła si´ 6 lutego br. Wraz ze swoimi zast´pcami przedstawiłem propozycje rozwiàzaƒ. Po zakoƒczeniu konsultacji program zostanie przedstawiony
Radzie Ministrów, a nast´pnie Komisji Europejskiej. Nie
mam wàtpliwoÊci, ˝e przyj´te rozwiàzania b´dà wpływały na pozycj´ i rol´ naszego rolnictwa nie tylko w obecnej perspektywie finansowej, ale tak˝e na nast´pne dziesi´ç, dwadzieÊcia lat.
To nie jest przesada. W tym roku przypadajà wa˝ne
rocznice – 25 lat od zmian polityczno-gospodarczych
w Polsce i 10 lat od naszego przystàpienia do Unii Europejskiej. Tamte decyzje pozwoliły na przeprowadzenie
szeregu istotnych zmian. Dzi´ki dobremu wykorzystaniu
Êrodków przedakcesyjnych i tych, pochodzàcych ju˝ z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, zmienia si´ polskie
rolnictwo i polska wieÊ. Zmiany zachodzà ewolucyjnie,
bez rewolucji, ale konsekwentnie. To wówczas stworzone
zostały podwaliny pod nasze obecne sukcesy w handlu
zagranicznym artykułami rolno-spo˝ywczymi. Aby jednak
została utrzymana dotychczasowa dynamika, niezb´dne
jest wspieranie dalszych przemian w sektorze rolnym. Dlatego te˝ obecny projekt PROW ukierunkowany jest
na podnoszenie konkurencyjnoÊci polskiego rolnictwa
i jego innowacyjnoÊç. Stàd te˝ znaczne fundusze przeznaczamy na działanie inwestycje w Êrodki trwałe – 3,5 mld
euro, a w tym na „Modernizacj´ gospodarstw rolnych” – 2,8 mld euro. Kontynuowane b´dzie te˝ wsparcie
dla „Młodego rolnika” – około 700 mln euro.
Rada Ministrów podj´ła decyzj´ o przeznaczeniu 5,2
mld euro z funduszy spójnoÊci na infrastruktur´ na terenach wiejskich. Ta kwota zapisana jest w Umowie Partnerstwa. Istotne jest, by te działania znalazły si´ w programach regionalnych i o to apeluj´ do przedstawicieli
samorzàdów wojewódzkich.
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PROW na lata 2014-2020
Instrumenty wsparcia dla rolników i rozwoju obszarów wiejskich
Od połowy 2012 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwajà intensywne prace zwiàzane z przygotowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W kwietniu 2013 r.
opracowany został Wst´pny zarys Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

W

celu precyzyjnego zdiagnozowania potrzeb wsi, rolnictwa i przetwórstwa oraz wyzwaƒ, jakie stojà przed producentami rolnymi, mieszkaƒcami wsi
i przedsi´biorcami w Polsce, opracowywane projekty programu,
na ka˝dym etapie, były poddawane
szerokim konsultacjom społecznym.
Podstawowym narz´dziem procesu
konsultacji
społecznych
PROW 2014-2020 jest powołany
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi specjalny organ opiniodawczo-doradczy, tj. Zespół wspierajàcy prace nad przygotowaniem programu rozwoju obszarów wiejskich
na lata 2014-2020. Przedstawiciele rolników, organizacji społecznych i gospodarczych oraz samorzàdów, uczestniczàcy w pracach
Zespołu zgłosili w czasie pierwszego etapu konsultacji szereg propoBIULETYN INFORMACYJNY 2/2014

zycji i komentarzy do prezentowanych dokumentów.
Równolegle z pracami Zespołu
prowadzone były tak˝e konsultacje
online poprzez stron´ internetowà
MRiRW 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. Zało˝enia
PROW 2014-2020 przedstawiane
były równie˝ na konferencjach i seminariach organizowanych w ramach bie˝àcej działalnoÊci KSOW.
W oparciu o propozycje i uwagi
zgłoszone w ramach konsultacji
społecznych do Wst´pnego zarysu
Programu opracowana została
pod koniec lipca 2013 r. I wersja
Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne I wersji
projektu Programu zakoƒczyły
si´ 15 wrzeÊnia 2013 r.
W dniu 24 stycznia br. MRiRW
rozpocz´ło konsultacje II wersji
projektu PROW 2014-2020
(http://www. minrol. gov. pl/pol/
Wspar cie -rol nic twa -i -ry bo low s t w a / P R O W- 2 0 1 4 - 2 0 2 0 ) .
W przedło˝onym do konsultacji II projekcie PROW 2014-2020
starano si´ uwzgl´dniç uwagi zgłoszone w trakcie dotychczasowych
konsultacji oraz w ramach oceny
ex-ante. Projekt uzupełniono tak˝e
w cz´Êci diagnostyczno-strategicznej. Zmodyfikowano i doprecyzowano opisy poszczególnych działaƒ. Dodano tak˝e rozdziały dotyczàce kwestii bud˝etowych oraz
monitorowania i oceny.
Po zakoƒczeniu trzeciego etapu
konsultacji projekt PROW 20142020 zostanie przedło˝ony do akceptacji Radzie Ministrów, a nast´pnie przekazany do uzgodnieƒ
z Komisjà Europejskà. W przedstawionym projekcie zało˝ono, ˝e Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 b´dzie realizo3
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wał cel ogólny i te cele szczegółowe Strategii zrównowa˝onego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, które odpowiadajà celom Wspólnej
Polityki Rolnej oraz unijnym priorytetom rozwoju obszarów wiejskich.
Przyj´to, ˝e celem programu b´dzie przede wszystkim poprawa
konkurencyjnoÊci rolnictwa, zrównowa˝one zarzàdzanie zasobami
naturalnymi, działania w dziedzinie
klimatu oraz zrównowa˝ony rozwój
terytorialny obszarów wiejskich.
Zało˝ono, ˝e PROW 2014-2020
b´dzie realizował wszystkie szeÊç
priorytetów wyznaczonych dla
wspólnotowej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 20142020.
1 Priorytet 1 – Ułatwianie transferu
wiedzy i innowacji w rolnictwie, leÊnictwie i na obszarach wiejskich:
8 Transfer wiedzy i działalnoÊç informacyjna,
8 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarzàdzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zast´pstw,
8 Współpraca.
1 Priorytet 2 – Poprawa rentownoÊci
gospodarstw rolnych i konkurencyjnoÊci wszystkich rodzajów rolnictwa
we wszystkich regionach i promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach rolnych oraz zrównowa˝onego zarzàdzania lasami:
8 Modernizacja gospodarstw rolnych,
8 Premie dla młodych rolników,
8 Restrukturyzacja małych gospodarstw,
8 Rozwój przedsi´biorczoÊci – rozwój usług rolniczych.
1 Priorytet 3 – Poprawa organizacji
łaƒcucha dostaw ˝ywnoÊci, w tym
przetwarzania i wprowadzania
do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierzàt i promowanie zarzàdzania ryzykiem w rolnictwie:
8 Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych (Przetwórstwo
i marketing produktów rolnych),
4

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku
kl´sk ˝ywiołowych i katastrof oraz
wprowadzenie odpowiednich Êrodków zapobiegawczych,
8 Podstawowe usługi i odnowa
miejscowoÊci na obszarach wiejskich,
8 Tworzenie grup i organizacji
producentów,
8

1 Priorytet 6 – Promowanie włàczenia społecznego, ograniczania
ubóstwa i rozwoju gospodarczego
na obszarach wiejskich:
8 Podstawowe usługi i odnowa
miejscowoÊci na obszarach wiejskich,
8 Premie na rozpocz´cie działalnoÊci pozarolniczej,
8 LEADER.

Usługi doradcze i usługi z zakresu zarzàdzania gospodarstwem rolnym to jeden z kilku instrumentów wsparcia
Priorytetu 1 nowego PROW

Systemy jakoÊci produktów rolnych i Êrodków spo˝ywczych.
1 Prio ry tet
4 – Odtwarzanie,
ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiàzanych z rolnictwem
i leÊnictwem:
8 Działanie rolno-Êrodowiskowo-klimatyczne,
8 Rolnictwo ekologiczne,
8 PłatnoÊci dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi
szczególnymi ograniczeniami,
8 Scalanie gruntów.
1 Priorytet 5 – Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami
i przechodzenia na gospodark´ niskoemisyjnà i odpornà na zmian´
klimatu w sektorach rolnym, spo˝ywczym i leÊnym:
8 Inwestycje w rozwój obszarów
leÊnych i popraw´ ˝ywotnoÊci lasów.
8

Poni˝ej przedstawiamy krótkie
opisy poszczególnych instrumentów
wsparcia.
Priorytet 1
Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leÊnictwie
i na obszarach wiejskich.
1 Transfer wiedzy i działalnoÊç informacyjna.
Przewiduje si´ finansowanie szkoleƒ zawodowych dla rolników, posiadaczy lasów, projektów demonstracyjnych, działaƒ upowszechniajàcych innowacyjne rozwiàzania dotyczàce produkcji rolnej, leÊnej lub
przetwórstwa rolno -spo˝ywczego.
Realizacja działania ma umo˝liwiç
zwi´kszanie innowacyjnoÊci i bazy
wiedzy na obszarach wiejskich oraz
wzmacniaç powiàzania mi´dzy rolBIULETYN INFORMACYJNY 2/2014

Rolnictwo, rozwój wsi

BIULETYN INFORMACYJNY 2/2014

Współpraca.
Działanie b´dzie promowaç
współprac´ w zakresie tworzenia
i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz operacje (w tym inwestycyjne) przez nie
realizowane.
Wsparcie dotyczy w szczególnoÊci:
8 tworzenia i funkcjonowania
grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI),
8 rozwoju nowych produktów,
praktyk, procesów i technologii
w sektorach rolnym, spo˝ywczym
i leÊnym,
1

Priorytet 2
Poprawa rentownoÊci gospodarstw rolnych i konkurencyjnoÊci wszystkich rodzajów rolnictwa
we wszystkich regionach i promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach rolnych
oraz zrównowa˝onego zarzàdzania lasami.
1 Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych – modernizacja
gospodarstw rolnych.
Pomoc b´dzie udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje poprawiajàce ogólne wyniki

W nowym okresie programowania młodzi rolnicy uzyskajà wi´ksze wsparcie ni˝ w PROW 2007-2013

projektów pilota˝owych dotyczàcych wdro˝enia do praktyki rozwiàzaƒ uzyskanych w wyniku realizacji
operacji z zakresu wskazanego
w pkt. 2.
Wsparcie obejmuje grupy operacyjne na rzecz innowacji zrzeszajàce podmioty współpracujàce w rolnictwie i łaƒcuchu ˝ywnoÊciowym
lub leÊnictwie, w tym organizacje
mi´dzybran˝owe, przyczyniajàce si´
do osiàgni´cia celów i priorytetów
polityki rozwoju obszarów wiejskich
poprzez opracowywanie i wdra˝anie praktycznych rozwiàzaƒ zidentyfikowanych problemów.

8

gospodarstw rolnych prowadzàcych zarobkowà działalnoÊç rolniczà. Przez prowadzenie działalnoÊci
w celach zarobkowych rozumie si´
prowadzenie działalnoÊci, której
podstawowym celem jest osiàgni´cie dochodu. B´dà wspierane wyłàcznie takie rodzaje operacji, które b´dà przyczyniały si´ do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa. Poprzez popraw´ ogólnych
wyników gospodarstwa rolnego rozumie si´ popraw´ konkurencyjnoÊci lub zwi´kszenie rentownoÊci gospodarstwa rolnego w wyniku jego
restrukturyzacji.
5
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nictwem, leÊnictwem a badaniami
i innowacjà, a tak˝e promowaç
uczenie si´ przez całe ˝ycie.
Wsparcie obejmuje nast´pujàce
poddziałania:
8 szkolenia zawodowe i nabywanie umiej´tnoÊci oraz
8 demonstracje i działania informacyjne.
Zarówno w poddziałaniu 1 jak
i 2 beneficjentami b´dà mogły zostaç jednostki naukowe i uczelnie
wy˝sze, publiczne podmioty doradcze, szkoły rolnicze lub szkoły leÊne
lub centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego prowadzone przez JST lub organy administracji rzàdowej.
W poddziałaniu 1 beneficjentem
b´dà mogły zostaç równie˝ podmioty prowadzàce działalnoÊç
szkoleniowà.
1 Usługi doradcze, usługi z zakresu
zarzàdzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zast´pstw.
Przewiduje si´ finansowanie
usług doradczych dla rolników
i posiadaczy lasów oraz doskonalenia zawodowego dla doradców.
Realizacja działania ma umo˝liwiç
wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji m.in. poprzez doradztwo, którego oferta
b´dzie dostosowana do indywidualnych potrzeb rolnika lub grupy
rolników lub właÊcicieli lasów. Ponadto, realizujàc cele priorytetu
pierwszego – promowanie uczenia
si´ przez całe ˝ycie, wsparcie kierowane b´dzie tak˝e na doskonalenie
zawodowe doradców w zakresie
obszarów, w ramach których Êwiadczone b´dà usługi doradcze.
Wsparcie obejmuje nast´pujàce
poddziałania:
8 udzielanie pomocy rolnikom lub
właÊcicielom lasów w korzystaniu
z usług doradczych, oraz
8 wsparcie szkoleƒ dla doradców.
Beneficjentami b´dà mogły zostaç publiczne i prywatne podmioty
doradcze.
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Poprawa ogólnych wyników gospodarstwa rolnego fakultatywnie
mo˝e dotyczyç: poprawy efektywnoÊci korzystania z zasobów wodnych w gospodarstwie, poprawy
efektywnoÊci korzystania z energii
w gospodarstwie, zwi´kszenia wykorzystywania odnawialnych êródeł
energii w gospodarstwie, redukcji
emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa oraz poprawy sekwestracji w´gla w rolnictwie. B´dzie równie˝ mo˝liwoÊç wspierania
inwestycji zbiorowych, przez które
rozumie si´ operacje realizowane
przez co najmniej dwóch rolników,
dotyczàce gospodarstw tych rolników i przyczyniajàce si´ do poprawy ogólnych wyników tych gospodarstw. Elementem operacji mo˝e
byç uzasadnione ekonomicznie wykorzystanie odnawialnych êródeł
energii.
Beneficjentem b´dzie mógł zostaç rolnik prowadzàcy działalnoÊç
rolniczà w celach zarobkowych lub
grupa takich rolników.
1 Pomoc na rozpocz´cie działalnoÊci gospodarczej na rzecz młodych
rolników – premie dla młodych rolników.
Pomoc b´dzie przyznawana młodym rolnikom w zwiàzku z rozpoczynaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego jako kierujàcy gospodarstwem. Wsparcie b´dzie mo˝na przeznaczyç na rozwój przej´tego gospodarstwa w kierunku produkcji ˝ywnoÊciowych i nie˝ywnoÊciowych produktów rolnych, a tak˝e na przygotowanie do sprzeda˝y
produktów rolnych wytwarzanych
w gospodarstwie. Beneficjentem
b´dzie mógł zostaç młody rolnik – osoba, która nie ukoƒczyła 40. roku ˝ycia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe
(wynikajàce z wykształcenia lub sta˝u pracy w rolnictwie) i po raz
pierwszy rozpoczyna prowadzenie
gospodarstwa rolnego jako kierujàcy gospodarstwem, czyli w dniu
6

zło˝enia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa
rolnego jako kierujàcy. Kierujàcy
gospodarstwem rolnym musi prowadziç gospodarstwo osobiÊcie
(pracowaç w tym gospodarstwie
i podejmowaç wszelkie decyzje dotyczàce gospodarstwa), na własny
rachunek i we własnym imieniu jak
równie˝ ponosiç koszty i czerpaç
korzyÊci w zwiàzku z jego prowadzeniem.

zmian w gospodarstwie, majàcych
na celu wzrost wielkoÊci ekonomicznej gospodarstwa (wyra˝onej w tys.
euro) przez popraw´ konkurencyjnoÊci i zwi´kszenie rentownoÊci,
na przykład w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej.
Beneficjentem b´dzie mógł zostaç rolnik b´dàcy osobà fizycznà
ubezpieczonà na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników z mocy ustawy i w pełnym

Promowanie zrównowa˝onego zarzàdzania lasami to jeden z priorytetów PROW 2014-2020
1 Pomoc na rozpocz´cie działalnoÊci gospodarczej na rzecz rozwoju
małych gospodarstw – restrukturyzacja małych gospodarstw.
Pomoc
b´dzie
przyznawana na restrukturyzacj´ gospodarstwa w kierunku produkcji ˝ywnoÊciowych lub nie˝ywnoÊciowych
produktów rolnych, a tak˝e przygotowania do sprzeda˝y i sprzeda˝y
bezpoÊredniej produktów rolnych
wytwarzanych w gospodarstwie
oraz przetwórstwa produktów rolnych pochodzàcych głównie z gospodarstwa, przy czym produkt b´dàcy wynikiem przetwarzania powinien byç równie˝ produktem rolnym, tj. obj´tym załàcznikiem nr 1
do Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE).
Przez restrukturyzacj´ rozumie si´
przeprowadzenie
zasadniczych

zakresie jako rolnik, prowadzàcy
wyłàcznie działalnoÊç rolniczà.
1 Rozwój przedsi´biorczoÊci – rozwój usług rolniczych.
W ramach tego instrumentu proponuje si´ udzielanie wsparcia
na rozwój działalnoÊci gospodarczej dotyczàcej Êwiadczenia usług
rolniczych. Realizacja projektów
w tym zakresie powinna tworzyç
warunki dla rozwoju działalnoÊci
gospodarczej i zwi´kszaç mo˝liwoÊci zatrudnienia, przyczyniajàc si´
tym samym do zrównowa˝onego
rozwoju społeczno -gospodarczego obszarów wiejskich. W ramach
działania stosowana b´dzie zasada pomocy de minimis. Beneficjentem b´dzie mogła zostaç osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadajàca osobowoÊci prawnej, prowaBIULETYN INFORMACYJNY 2/2014

dzàca działalnoÊç gospodarczà
w zakresie usług rolniczych jako
mikro- lub małe przedsi´biorstwo
przez co naj mniej dwa la ta
przed zło˝eniem wniosku o przyznanie pomocy.
Priorytet 3
Poprawa organizacji łaƒcucha
dostaw ˝ywnoÊci, w tym przetwarzania i wprowadzania
do obrotu produktów rolnych,
dobrostanu zwierzàt i promowanie zarzàdzania ryzykiem
w rolnictwie.
1 Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów
rolnych (przetwórstwo i marketing
produktów rolnych).
Zakłada si´ udzielanie wsparcia
na przetwórstwo i wprowadzanie
do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych, tj. produktów wymienionych w załàczniku
nr 1 do TFUE z wyłàczeniem produktów rybnych, przy czym produkt
b´dàcy wynikiem przetwarzania
powinien byç równie˝ produktem
rolnym. Stanowi to lini´ demarkacyjnà z programami współfinansowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej i funduszy strukturalnych w latach 2014-2020. Beneficjentem b´dzie mogła byç:
8 osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci
prawnej, która: posiada zarejestrowanà działalnoÊç w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działa jako
przedsi´biorca wykonujàcy działalnoÊç jako mikro, małe lub Êrednie
przedsi´biorstwo,
8 rolnik, domownik, mał˝onek
rolnika podlegajàcy ubezpieczeniu
społecznemu rolników w pełnym
zakresie – dotyczy rolników składajàcych wnioski w naborze tematycznym dotyczàcym wsparcia rozpoczynania działalnoÊci gospodarczej
BIULETYN INFORMACYJNY 2/2014

w zakresie przetwórstwa produktów
rolnych.
1 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku
kl´sk ˝ywiołowych i katastrof oraz
wprowadzenie odpowiednich Êrodków zapobiegawczych.
Pomoc udzielana b´dzie w ramach 2 poddziałaƒ:
8 wsparcie inwestycji w Êrodki zapobiegawcze, których celem jest
ograniczenie prawdopodobnych

zł, a w przypadku spółek wodnych 500 tys. zł.
1 Tworzenie grup i organizacji producentów.
Działanie skierowane jest do
grup i organizacji producentów.
Jego celem jest dostosowanie procesu produkcyjnego do wymogów
rynkowych, wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym
przygotowania do sprzeda˝y, centralizacja sprzeda˝y, dostarczanie

Z PROW 2014-2020 b´dzie mo˝na równie˝ uzyskaç pomoc na przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego
w wyniku kl´sk ˝ywiołowych i katastrof

kl´sk ˝ywiołowych, niekorzystnych
zjawisk klimatycznych i katastrof,
8 wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie
potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku kl´sk ˝ywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.
Beneficjentami b´dà mogli byç
rolnicy oraz grupy rolników (w tym
spółki wodne, których celem jest
utrzymanie i konserwacja urzàdzeƒ
wodnych słu˝àcych do ochrony gospodarstw rolnych przed powodzià). Pomoc udzielana b´dzie
w formie refundacji do 80% kosztów kwalifikowanych operacji.
Maksymalna wysokoÊç wsparcia
udzielona jednemu beneficjentowi
i na jedno gospodarstwo w okresie
realizacji PROW wyniesie 300 tys.

do odbiorców hurtowych oraz
ustanowienia wspólnych zasad dotyczàcych informacji o produkcji,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem
wielkoÊci produkcji i dost´pnoÊci.
Dodatkowym celem jest tak˝e realizacja innych działaƒ, które mogà byç przeprowadzane przez grupy i organizacje producentów, takie jak rozwijanie umiej´tnoÊci biznesowych i marketingowych oraz
organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji.
Grupa i organizacja producentów
mo˝e ograniczaç role poÊredników
w obrocie produktami, przyczyniajàc si´ do skrócenia łaƒcucha dostaw, a dzi´ki temu zapewniç sobie
silniejszà pozycj´ na rynku.
Łàczenie
si´
producentów
w struktury zarówno poziome, jak
7
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i pionowe ułatwia wprowadzanie
na rynek du˝ych, jednolitych partii
towaru, o zapewnionej, powtarzalnej jakoÊci, oraz nawiàzywanie
bezpoÊrednich kontaktów z odbiorcami produktów, co prowadzi
do skracania łaƒcuchów dostaw.
Przyczynia si´ to do wi´kszej opłacalnoÊci produkcji i zwi´kszenia
dochodów producentów, budowania przez nich stabilniejszej pozycji
na rynku, a jednoczeÊnie pozwala
na zapewnienie dbałoÊci o jakoÊç
wytwarzanych produktów. Budowanie przez producentów silnych podmiotów gospodarczych pozwala im
wpływaç na funkcjonowanie rynku
i jego konkurencyjnoÊç.

samorzàdu terytorialnego, KoÊciół
lub inny zwiàzek wyznaniowy.
1 Pomoc na rozpocz´cie działalnoÊci gospodarczej na rzecz działalnoÊci pozarolniczej na obszarach
wiejskich – premie na rozpocz´cie
działalnoÊci pozarolniczej.
Pomoc przyznawana b´dzie
na podj´cie działalnoÊci pozarolni-

Cele priorytetu 6 Wspieranie włàczenia społecznego, ograniczenia
ubóstwa i rozwoju gospodarczego
na obszarach wiejskich PROW
2014-2020, ze szczególnym naciskiem na wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich realizowane b´dà równie˝ poprzez
działanie LEADER.

Priorytet 6
Wspieranie włàczenia społecznego, ograniczania ubóstwa
i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
1 Podstawowe usługi i odnowa
miejscowoÊci na obszarach wiejskich.
Realizacja działania ma na celu
popraw´ warunków ˝ycia na obszarach wiejskich oraz zachowanie
dziedzictwa kulturowego i specyfiki
obszarów wiejskich.
W ramach tego działania wprowadzona została m.in. mo˝liwoÊç
wspierania inwestycji majàcych
na celu ochron´ obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla
tradycji budownictwa w danym regionie oraz inwestycji zwiàzanych
z zagospodarowaniem przestrzeni
publicznej.
W celu skrócenia łaƒcucha poÊredników i ułatwienia konsumentom dost´pu do produktów lokalnych, istnieje równie˝ mo˝liwoÊç
wsparcia, w ramach tego działania, rozwoju publicznej infrastruktury handlowej.
Beneficjentem działania mo˝e
byç gmina, instytucja kultury, dla
której organizatorem jest jednostka
8

Wsparciem w nowym okresie programowania obj´te b´dzie tworzenie grup i organizacji producentów

czej. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis. Pomoc mo˝e byç
przyznana osobom fizycznym,
ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników z mocy ustawy i w pełnym
zakresie jako rolnik, mał˝onek rolnika lub domownik. Gospodarstwo
rolne, w którym pracuje wnioskodawca, powinno mieç wielkoÊç
ekonomicznà nie wi´kszà ni˝ 15
tys. euro za rok poprzedzajàcy rok
zło˝enia wniosku o przyznanie pomocy, w którym przyznano płatnoÊç
do gruntów rolnych wchodzàcych
w skład gospodarstwa. Gospodarstwo rolne poło˝one powinno byç
poza miastem i jego obszarem
funkcjonalnym. Wnioskodawca
musi przedło˝yç biznesplan dotyczàcy planowanej działalnoÊci pozarolniczej.
1 LEADER.

Wsparcie w ramach działania
LEADER udzielane b´dzie na:
1. Wsparcie
przygotowawcze
– podnoszenie kompetencji lokalnych grup działania (LGD) i społecznoÊci lokalnych, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy
i włàczania lokalnych społecznoÊci
w celu przygotowania i wdro˝enia
lokalnych strategii rozwoju (LSR);
2. Realizacj´ operacji w ramach
lokalnych strategii rozwoju (strategie mogà byç realizowane z udziałem innych funduszy Unii Europejskiej).
W ramach wdra˝anych LSR b´dà
mogły byç wspierane nast´pujàce
operacje:
8 podnoszenie kompetencji osób
z obszaru LSR, wymiana doÊwiadczeƒ i dobrych praktyk w powiàzaniu ze wzrostem mobilnoÊci zawoBIULETYN INFORMACYJNY 2/2014

dowej, a tak˝e dywersyfikacji êródeł
dochodu oraz rozwojem przedsi´biorczoÊci. Szkolenia finansowane
w ramach LSR stanowiç b´dà uzupełnienie oferty szkoleniowej podmiotów specjalizujàcych si´ w podnoszeniu kompetencji, aktywizacji
i reorientacji zawodowej oraz dotyczyç b´dà indywidualnych odbior-

tów rolnych w celu udost´pniania
jej lokalnym producentom zmierzajàcym do dywersyfikacji êródeł dochodu (produkty obj´te i nieobj´te
załàcznikiem nr 1 do TFUE),
8 tworzenie i funkcjonowanie sieci
w zakresie krótkich łaƒcuchów ˝ywnoÊciowych, rynków lokalnych lub
usług turystycznych,

W nowym PROW b´dà te˝ pieniàdze na inwestycje zwiàzane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na terenach
wiejskich

ców zgłaszajàcych si´ do LGD.
Wsparcie ukierunkowane na rolników i osoby długotrwale pozostajàce bez pracy. Zakres szkoleƒ oferowanych w ramach LSR powinien
byç ÊciÊle zwiàzany z celami LSR,
8 zakładanie nowych przedsi´biorstw oraz rozwój przedsi´biorczoÊci, w tym przetwórstwa produktów
rolnych. W przypadku zakładania
nowych przedsi´biorstw ze wsparcia
wyłàcza si´ rolników ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS
za wyjàtkiem działalnoÊci zwiàzanej
z przetwarzaniem produktów obj´tych załàcznikiem nr 1 do Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE). Ze wsparcia wyklucza si´
Êwiadczenie usług rolniczych,
8 tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, tj. infrastruktury słu˝àcej przetwarzaniu produkBIULETYN INFORMACYJNY 2/2014

tworzenie, rozwój i wyposa˝enie
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u˝ytek
publiczny,
8 promowanie, zachowanie lub
oznakowanie lokalnego dziedzictwa
przyrodniczego, kulturowego i historycznego, pod warunkiem zapewnienia jego dost´pnoÊci zwiedzajàcym,
8 tworzenie, ulepszanie, rozbudowa lub wyposa˝enie infrastruktury
społecznej, majàcej na celu popraw´ jakoÊci ˝ycia na obszarach wiejskich, która zwiàzana jest z działalnoÊcià: ˝łobków, klubów dzieci´cych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania
przedszkolnego, placówek dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, instytucji kultury.
3. Wdra˝anie projektów współpracy – wsparcie na projekty współ8

pracy mi´dzynarodowej bàdê transnarodowej.
4. Koszty bie˝àce.
5. Aktywizacj´.
W powy˝szej informacji pomini´to opis instrumentów wsparcia
przewidzianych dla rolników w ramach priorytetów 4 i 5, zwiàzanych
z ochronà Êrodowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
Instrumenty te zostanà przedstawione w odr´bnej informacji.
Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 zawierajàcy m. in. opis działaƒ i poddziałaƒ, proponowane
kwoty pomocy oraz szczegółowe
zasady realizacji poszczególnych
instrumentów wsparcia znajduje si´
na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.
minrol. gov. pl) w zakładce PROW
2014-2020 oraz na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
(www.ksow.gov.pl) w zakładce
PROW 2014-2020, podzakładce
„Konsultacje społeczne PROW
2014-2020”.
Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zale˝y na tym, aby prowadzona polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich była zgodna z oczekiwaniami rolników
i mieszkaƒców wsi. W zwiàzku z powy˝szym projekt PROW 20142020 na ka˝dym etapie jego tworzenia podlega szerokim konsultacjom społecznym oraz przedstawiany jest społecznoÊci wiejskiej i przyszłym beneficjentom programu
na ró˝nych spotkaniach, posiedzeniach i konferencjach. Mamy nadziej´, ˝e powy˝szy sposób post´powania pozwoli na przygotowanie
optymalnego programu, zapewniajàcego dalszy zrównowa˝ony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
w Polsce.
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
[ 22 623 18 42
Zdj´cia: © Pantherstock / Photogenica,
archiwum MRiRW, archiwum ARiMR
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Dopłaty dla rolników w 2014 r.
PłatnoÊci bezpoÊrednie, ONW, rolnoÊrodowiskowe oraz zalesieniowe

Z

asady przyznawania pomocy
w ramach płatnoÊci bezpoÊrednich oraz w ramach
wspierania rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do roku 2014
okreÊla rozporzàdzenie nr 1310/
20131, które zostało opublikowane 20 grudnia 2013 r.

PłatnoÊci bezpoÊrednie
Przepisy rozporzàdzenia nr 1310/
2013 umo˝liwiajà stosowanie w ramach rozwiàzaƒ przejÊciowych,
majàcych zastosowanie w odniesieniu do 2014 r., tych samych form
pomocy w ramach systemów
wsparcia bezpoÊredniego, które
były przyznawane za 2013 r.
Ustawa o płatnoÊciach w ramach
systemów wsparcia bezpoÊrednie-

go oraz zmieniajàca jà ustawa
z dnia 24 stycznia 2014 r.2, dostosowujàca przepisy krajowe do rozwiàzaƒ przejÊciowych okreÊlonych
w rozporzàdzeniu nr 1310/2013,
stanowià podstawy prawne dla stosowania w Polsce w 2014 r. nast´pujàcych rodzajów płatnoÊci:
1 jednolita płatnoÊç obszarowa,
1 płat no Êci od dziel ne: płat noÊç
do pomidorów, płatnoÊç do owoców mi´kkich, płatnoÊç cukrowa,
1 wspar cie spe cjal ne: płat noÊç
do krów, płatnoÊç do owiec, specjalna płatnoÊç obszarowa do powierzchni upraw roÊlin stràczkowych i motylkowatych drobnonasiennych, płatnoÊç do surowca tytoniowego wysokiej jakoÊci,
1 przejÊciowe wsparcie krajowe:

płatnoÊç niezwiàzana do chmielu,
płatnoÊç niezwiàzana do skrobi
ziemniaczanej, płatnoÊç niezwiàzana do tytoniu.
Oznacza to, ˝e za rok 2014 przyznawane b´dà te same rodzaje
płatnoÊci, które stosowane były
w odniesieniu do roku 2013, z wyjàtkiem uzupełniajàcej płatnoÊci
podstawowej (tzw. sektor I) oraz
płatnoÊci uzupełniajàcej do powierzchni upraw roÊlin przeznaczonych na pasz´, uprawianych na
trwałych u˝ytkach zielonych.
Stosowanie płatnoÊci krajowych
w sektorach chmielu, skrobi ziemniaczanej i tytoniu wynika z tego, ˝e
sà to sektory szczególnie wra˝liwe
pod wzgl´dem społecznym i gospodarczym. W przypadku pozo-

W 2014 r. nadal b´dzie stosowana jednolita płatnoÊç obszarowa i płatnoÊç niezwiàzana do chmielu
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stałych sektorów obj´tych dotychczas wsparciem krajowym, tj.
w przypadku sektora I oraz sektora
upraw paszowych na trwałych u˝ytkach zielonych, odstàpienie od stosowania wsparcia krajowego zostanie zrekompensowane wy˝szà stawkà jednolitej płatnoÊci obszarowej,
osiàgni´tà dzi´ki zasileniu pułapu
krajowego przeznaczonego na
wsparcie bezpoÊrednie Êrodkami
z II filara WPR.
Z uwagi na koniecznoÊç przekazania do druku spersonalizowanych
formularzy wniosków o przyznanie
płatnoÊci za 2014 r. jeszcze
przed wejÊciem w ˝ycie rozporzàdzenia nr 1310/2013, tj. przed dniem
20 grudnia 2013 r., zostały one
opracowane w taki sposób, aby
umo˝liwiały wnioskowanie o przejÊciowe wsparcie krajowe niezale˝nie
od póêniejszych rozstrzygni´ç w zakresie stosowania poszczególnych
rodzajów płatnoÊci. Dlatego te˝
w przesyłanych przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formularzach, zamieszczone sà
rubryki dotyczàce uzupełniajàcej
płatnoÊci podstawowej i płatnoÊci
uzupełniajàcej do powierzchni
upraw roÊlin przeznaczonych na pasz´, uprawianych na trwałych u˝ytkach zielonych, mimo ˝e płatnoÊci te
nie sà stosowane w odniesieniu
do roku 2014. Zgodnie z informacjà zawartà w formularzu, odpowiednie pola nale˝y wypełniaç tylko

wtedy, gdy dana płatnoÊç uzupełniajàca jest przyznawana.
W porównaniu do roku ubiegłego wprowadzono dwie zmiany
na poziomie regulacji unijnych,
które pozytywnie przekładajà si´
na powierzchni´ kwalifikujàcà si´
do wsparcia oraz na kwoty przyznawanej pomocy:
1 kwalifikowalnoÊç do płatnoÊci
gruntów, które nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej
w dniu 30 czerwca 2003 r. – grunty te zostały oznaczone kodem DR10 i dotychczas nie kwalifikowały
si´ do wsparcia. Od 2014 r. b´dà
one mogły zostaç obj´te płatnoÊciami w ramach systemów wsparcia bezpoÊredniego;
1 brak mechanizmu redukcji płatnoÊci unijnych i krajowych – płatnoÊci unijne nie b´dà pomniejszane z tytułu modulacji, a w zwiàzku
z tym nie b´dzie stosowana tak˝e
redukcja płatnoÊci krajowych.

PłatnoÊci ONW
WÊród działaƒ, w ramach których
mo˝liwe jest podejmowanie nowych zobowiàzaƒ w 2014 r., znajduje si´ Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).
Nabór nowych wniosków w ramach
płatnoÊci ONW w 2014 r. (od 15
marca do 15 maja) przeprowadzony zostanie według zasad obowià-

W ramach wsparcia specjalnego stosowane b´dà płatnoÊci do krów
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zujàcych w PROW 2007-2013, z tà
ró˝nicà, i˝ od roku 2014, w ramach nowo podejmowanych zobowiàzaƒ, nie b´dzie nało˝ony na rolnika obowiàzek dotyczàcy kontynuowania przez pi´ç lat działalnoÊci
rolniczej na danym obszarze.

PłatnoÊci rolnoÊrodowiskowe
W 2014 r. kontynuowane b´dzie
wsparcie w ramach programu rolnoÊrodowiskowego
obj´tego
PROW 2007-2013. Przyjmowane
b´dà tzw. wnioski kontynuacyjne
(potencjalnie ok. 108 tys. wniosków) oraz zostanie przeprowadzony nabór nowych wniosków
na zmienionych zasadach.
Dla nowych zobowiàzaƒ podejmowanych w 2014 r. proponuje si´:
1 OdejÊcie (w porównaniu do sytuacji w 2013 r.) od naboru na:
8 Pakiet 3. Ekstensywna gospodarka na łàkach i pastwiskach
na obszarach Natura 2000,
1 wariant 4.1 Ochrona siedlisk l´gowych ptaków poza obszarami
Natura 2000;
1 W ramach Pakietu 2. Rolnictwo
Ekologiczne:
8 wprowadzenie obowiàzku produkcji ekologicznej i odpowiedniego przeznaczenia plonu (m. in.
do przetwórstwa, sprzeda˝y) – obj´cie wymogiem wprowadzenia
do obrotu co najmniej 50% produkcji ekologicznej lub w okresie
przestawiania, udokumentowane-

Nabór nowych wniosków w ramach płatnoÊci ONW prowadzony b´dzie od 15 marca do
15 maja br.
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50% stawki podstawowej za powierzchni´ od 15,01 ha do 30 ha,
Trwałe u˝ytki zielone:
8 100%
stawki podstawowej
za powierzchni´ od 0,1 ha
do 15 ha,
Uprawy zielarskie, uprawy sadownicze:
8 100%
stawki podstawowej
za powierzchni´ od 0,1 ha
do 10 ha.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

8

PłatnoÊci zalesieniowe

Dla nowych zobowiàzaƒ, podejmowanych w 2014 r., wprowadzono obowiàzek utrzymania sadów przez 2 lata po
zakoƒczeniu zobowiàzania

go fakturami lub innymi dokumentami;
8 w przypadku sadów wsparcie
przysługuje wyłàcznie do powierzchni, na której sà uprawiane
gatunki drzew owocowych w okresie owocowania;
8 weryfikacj´ minimalnej obsady
dla drzew i krzewów owocowych,
np. dla jabłoni proponuje si´ minimalnà obsad´ 800 szt./ha. JednoczeÊnie proponuje si´ uwzgl´dnienie istniejàcej obsady w przypadku
„starych sadów”, prowadzonych
na podkładkach wegetatywnych silnie lub bardzo silnie rosnàcych,
na poziomie 125 szt./ha;
8 wprowadzenie obowiàzku utrzymania sadów przez 2 lata po zakoƒczeniu zobowiàzania;
8 uznawanie za działanie siły wy˝szej szkód wyrzàdzanych przez
zwierzyn´ dzikà w przypadku stosowania zabezpieczeƒ przed ˝erowaniem zwierzyny dzikiej. Jako zabezpieczenia uznaje si´: grodzenia sadów, stosowanie repelentów, osłonek;
8 w przypadku TUZ utrzymywanych ekologicznie wprowadza si´
obowiàzek posiadania zwierzàt
utrzymywanych ekologicznie (tj. bydła, owiec, koni i kóz), tzn. w sposób zgodny z przepisami o rolnic12

twie ekologicznym – minimalna obsada 0,5 DJP/ha (analogicznie jak
obecnie).
1 Wpro wa dze nie de gre syw no Êci
i limitów powierzchniowych:
8 Dla pakietu 1. Rolnictwo zrównowa˝one
– 100% stawki podstawowej za powierzchni´ od 0,1 ha do 20 ha,
1 Dla pakietów: 4. Ochrona zagro˝onych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, 5. Ochrona zagro˝onych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach
Natura 2000 i 8. Ochrona gleb
i wód:
8 100%
stawki podstawowej
za powierzchni´ od 0,1 ha
do 10 ha,
8 50% stawki podstawowej za powierzchni´ od 10,01 do 20 ha.
1 Dla pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne
Uprawy rolnicze:
8 100%
stawki podstawowej
za powierzchni´ od 0,1 ha
do 20 ha,
8 50% stawki podstawowej za powierzchni´ od 20,01 ha do 30 ha,
Uprawy warzywne:
8 100%
stawki podstawowej
za powierzchni´ od 0,1 ha
do 15 ha,

Kolejnym działaniem, w ramach
którego przewidziano mo˝liwoÊç
podejmowania nowych zobowiàzaƒ w 2014 r., jest Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów
innych ni˝ rolne.
Planuje si´, i˝ nabór nowych
wniosków przeprowadzony zostanie
według zasad obowiàzujàcych
w PROW 2007-2013, w terminie
od 1 czerwca do 31 lipca 2014 r.
Ponadto wypłacane b´dà płatnoÊci kontynuacyjne dla beneficjentów, którzy sà w trakcie zobowiàzaƒ
zalesieniowych podj´tych w ramach PROW 2004-2006 (termin
składania wniosków kontynuacyjnych od 1 czerwca do 15 lipca), jak
równie˝ PROW 2007-2013 (termin
składania wniosków kontynuacyjnych od 15 marca do 15 maja).
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 623 12 34
Zdj´cia: © Pantherstock / Photogenica

1

Rozporzàdzenie (UE) nr 1310/2013 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiajàce niektóre przepisy przejÊciowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniajàce rozporzàdzenie (UE) nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego
i Rady w zakresie Êrodków i ich rozdziału w odniesieniu do roku tak˝e i zmieniajàce rozporzàdzenie
Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporzàdzenia (UE)
nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE)
nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady
w zakresie ich stosowania w roku 2014 (Dz. Urz.
UE L 347 z 20.12.2013, str. 865).
2
Ustawa została przyj´ta przez obie izby parlamentu i oczekuje na podpis prezydenta. Planowany termin wejÊcia w ˝ycie ustawy to 15 marca br.

BIULETYN INFORMACYJNY 2/2014

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rolnictwo, rozwój wsi

Dobra kultura rolna
Zmiany w minimalnych normach na 2014 r.

W

wyniku zmiany przepisów
wspólnotowych,1 od 2014 r.
obowiàzujàce w ramach
zasady wzajemnej zgodnoÊci wymagania, dotyczàce ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem
spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne zostały przeniesione z obszaru Ârodowisko
(SMR 2 – pkt 2 załàcznika II do
rozporzàdzenia
Rady
(WE)
nr 73/20092 – ochrona wód podziemnych) do norm Dobrej Kultury
Rolnej zgodnej z ochronà Êrodowiska (DKR), okreÊlonych w rozporzàdzeniu w sprawie minimalnych
norm3. Zmiana ta ma jedynie charakter techniczny i nie wprowadza
nowych obowiàzków dla rolników
w odniesieniu do ochrony wód w ramach zasady wzajemnej zgodnoÊci.
BIULETYN INFORMACYJNY 2/2014

Warto przypomnieç, i˝ spoÊród
substancji stanowiàcych zagro˝enie
dla wód gruntowych, w gospodarstwie rolnym najcz´Êciej wykorzystywane sà Êrodki ochrony roÊlin zawierajàce substancje czynne oraz
produkty naftowe, takie jak oleje
nap´dowe i opałowe, benzyna,
oleje przekładniowe i hydrauliczne,
smary, płyny hamulcowe. W celu
ochrony Êrodowiska Êrodki ochrony
roÊlin oraz produkty naftowe nale˝y
przechowywaç w taki sposób, aby
nie powodowaç przedostawania
si´ ich do wód gruntowych w sposób bezpoÊredni i poÊredni, czyli
poprzez gleb´.
Kolejna zmiana zaproponowana w minimalnych normach na
2014 r. dotyczy obowiàzków odnoszàcych si´ do koszenia i usuwania

okrywy roÊlinnej. Według obecnie
obowiàzujàcych przepisów rozporzàdzenia w sprawie minimalnych
norm, łàki i pastwiska sà utrzymywane zgodnie z normami, jeÊli
okrywa roÊlinna jest na nich koszona i usuwana w terminie do
dnia 31 lipca. JednoczeÊnie rolnik
zobowiàzany jest do przestrzegania
zakazu niszczenia siedlisk roÊlin
i zwierzàt obj´tych ochronà gatunkowà oraz siedlisk przyrodniczych
w rozumieniu przepisów ustawy
o ochronie przyrody4. W zwiàzku
z tym, aby prowadzona na łàkach
i pastwiskach działalnoÊç rolnicza
umo˝liwiała jednoczeÊnie spełnianie normy dotyczàcej ochrony siedlisk, w minimalnych normach proponuje si´ wydłu˝enie terminu koszenia do 31 paêdziernika w przy13
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padku, jeÊli na łàce b´dà wyst´powały cenne siedliska przyrodnicze
lub siedliska gatunków podlegajàcych ochronie. Proponuje si´, aby
rolnik w terminie do dnia 9 czerwca danego roku składał oÊwiadczenie o wyst´powaniu na łàce lub pastwisku przedmiotowego siedliska
do właÊciwego kierownika biura
powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Szczegóły powy˝szych zmian zostanà okreÊlone w rozporzàdzeniu

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie minimalnych norm.
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 623 12 34
Zdj´cie: fotolia
1

Rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
NR 1310/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajàcego niektóre przepisy przejÊciowe w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
oraz zmieniajàcego Rozporzàdzenie (UE)
nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady
w zakresie Êrodków i ich rozdziału w odniesieniu

do roku 2014 i zmieniajàcego rozporzàdzenie Rady
(WE) nr 73/2009 oraz rozporzàdzenia (UE)
nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE)
nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady
w zakresie ich stosowania w roku 2014.
2
Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 73/2009
z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiajàcego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpoÊredniego
dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej
i ustanawiajàcego okreÊlone systemy wsparcia dla
rolników, zmieniajàce rozporzàdzenia (WE)
nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE)
nr 378/2007 oraz uchylajàcego rozporzàdzenie
(WE) nr 1782/2003.
3
Rozporzàdzeni MRiRW z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie minimalnych norm Dz.U. Nr 39,
poz. 211 z poên. zm.
4
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 842).

Zalesianie gruntów
Zmiany w przepisach

R

ozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17
grudnia 2013 r. zmieniajàce
rozporzàdzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz
zalesianie gruntów innych ni˝ rolne”
obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(Dz.U. z 2014 r. poz. 36) weszło
w ˝ycie 24 stycznia 2014 r.
Celem nowelizacji było, przede
wszystkim, doprecyzowanie obowiàzujàcych przepisów w zakresie post´powania w przypadku stwierdzonych
niezgodnoÊci. W rozporzàdzeniu tym
wskazano m. in., które elementy planu zalesienia majà wpływ na wysokoÊç przyznawanych płatnoÊci, a tak˝e wydłu˝ono termin na zło˝enie
wniosku o pomoc przez przejmujàcego grunty obj´te zobowiàzaniem
zalesieniowym z 35 dni do 3 miesi´cy. Doprecyzowano równie˝ przepisy
zwiàzane z przekwalifikowaniem zalesionego gruntu na grunt leÊny.
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 623 12 34
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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W nowym rozporzàdzeniu w sprawie zalesiania gruntów doprecyzowaniu uległy przepisy zwiàzane z przekwalifikowaniem zalesionego gruntu na grunt leÊny
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Pomoc paƒstwa w rolnictwie
w latach 2014-2020
Przedłu˝ajàce si´ prace nad wdro˝eniem reformy Wspólnej Polityki Rolnej spowodowały koniecznoÊç wydłu˝enia o pół roku
okresu obowiàzywania obecnych zasad udzielania pomocy publicznej w rolnictwie.
Do czasu wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów pomoc publiczna w rolnictwie b´dzie udzielana na warunkach dotychczasowych, z wyłàczeniem pomocy na zakup gruntów rolnych, która
od 1 stycznia 2014 r. musi zostaç dostosowana do przepisów
art. 4 rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 1857/2006.

N

owe programy pomocy paƒstwa b´dà przygotowywane
zgodnie z zasadami wynikajàcymi z:
1 roz po rzà dze nia
Komisji (UE)
uznajàcego niektóre kategorie pomocy w sektorze rolnictwa i leÊnictwa oraz na obszarach wiejskich
za zgodne ze wspólnym rynkiem,
w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz uchylajàcego rozporzàdzenie
Komisji
(WE)
nr 1857/2006 (zwanego dalej rozporzàdzeniem wyłàczeniowym),
1 unijnych wytycznych stosowania
pomocy paƒstwa w rolnictwie, leÊnictwie i na obszarach wiejskich
w latach 2014-2020 (zwanych dalej Wytycznymi), których projekty
przygotowane przez Komisj´ Europejskà sà aktualnie uzgadniane
z paƒstwami członkowskimi w trybie
doradczym.
Wymogi wynikajàce z Wytycznych
b´dà musiały spełniaç wszystkie
programy przedkładane do notyfikacji Komisji Europejskiej dotyczàce udzielania pomocy publicznej
du˝ym przedsi´biorcom rolnym
oraz na przedsi´wzi´cia wymagajàce oceny Êrodowiskowej.
BIULETYN INFORMACYJNY 2/2014

Zgłoszeniu do Komisji Europejskiej b´dà podlegały programy kierowane do mikro-, małych i Êrednich gospodarstw rolnych pod warunkiem uwzgl´dnienia przepisów
rozporzàdzenia wyłàczeniowego.
W projekcie rozporzàdzenia wyłàczeniowego jednoznacznie okreÊlono, które przedsi´biorstwa mogà
ubiegaç si´ o pomoc publicznà, tj.
mikro-, małe i Êrednie przedsi´biorstwa, które zdefiniowano nast´pujàco:
1 za mikroprzedsi´biorstwo uwa˝a
si´ przedsi´biorstwo zatrudniajàce

mniej ni˝ 10 pracowników i osiàgajàce roczny obrót lub rocznà sum´
bilansowà nie przekraczajàcà 2
mln euro;
1 za małe przedsi´biorstwo uwa˝a
si´ przedsi´biorstwo zatrudniajàce
mniej ni˝ 50 pracowników i osiàgajàce roczny obrót lub rocznà sum´
bilansowà nie przekraczajàcà 10
mln euro;
1 za Êrednie przedsi´biorstwo uwa˝a si´ przedsi´biorstwo zatrudniajàce mniej ni˝ 250 pracowników
i osiàgajàce roczny obrót nie przekraczajàcy 50 mln euro lub osiàgajàce rocznà sum´ bilansowà nie
przekraczajàcà 43 mln euro.
Projekt rozporzàdzenia wyłàczeniowego wprowadza zakaz udzielania pomocy na podstawie warunków okreÊlonych w tym rozporzàdzeniu przedsi´biorstwom (gospodarstwom rolnym, podmiotom prowadzàcym działalnoÊç w zakresie
przetwarzania i wprowadzania
do obrotu produktów rolnych) znajdujàcym si´ w trudnej sytuacji, po-

Pomocà publicznà nie mogà byç obj´te koszty przechodzenia na wczeÊniejsza emerytur´
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za pomocà udzielanà na wznowienie produkcji rolniczej po szkodach
spowodowanych przez niekorzystne
warunki atmosferyczne, choroby
roÊlin i zwierzàt bàdê inwazj´
szkodników.
Za przedsi´biorstwo znajdujàce
si´ w trudnej sytuacji uznaje si´
przedsi´biorstwo, w którym:
1 wi´cej ni˝ połowa kapitału podstawowego została odpisywana na poczet strat;
1 istniejà podstawy do wszcz´cia
post´powania upadłoÊciowego;

łàczeniowego okreÊlono, ˝e pomoc
na inwestycje przekraczajàca równowartoÊç 400 tys. euro dla jednego gospodarstwa rolnego lub 7,5
mln euro dla podmiotu prowadzàcego przetwórstwo produktów rolnych lub wprowadzajàcego produkty rolne do obrotu nale˝y traktowaç jako pomoc indywidualnà,
podlegajàcà notyfikacji w Komisji
Europejskiej.
Formy wsparcia, które mogà byç
stosowane zgodnie z projektem
rozporzàdzenia, to:

Zgodnie z projektem rozporzàdzenia wyłàczeniowego pomoc publicznà b´dà mogły otrzymaç instytucje prowadzàce
działalnoÊç badawczo-rozwojowà w sektorze rolnictwa
1 stosunek kapitału obcego do kapitału własnego przedsi´biorstwa
jest wi´kszy ni˝ 7,5;
1 stosunek zysku przedsi´biorstwa
przed odliczeniem podatków i odsetek (EBIT) do wskaênika pokrycia
odsetek wynosi przez ostatnie dwa
lata powy˝ej 1,0;
1 rating wynosi CCC+ lub jest ni˝szy w ocenie przynajmniej jednej
zarejestrowanej agencji ratingowej.
Nie b´dà uwa˝ane za przedsi´biorstwa w trudnej sytuacji przedsi´biorstwa działajàce krócej ni˝
trzy lata, chyba ˝e istniejà podstawy
do wszcz´cia post´powania upadłoÊciowego.
W projekcie rozporzàdzenia wy-
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1 dotacje lub dopłaty do oprocentowania,
1 po˝yczki,
1 gwarancje,
1 zwolnienia lub ulgi podatkowe,
1 zwrotne zaliczki.
Zaproponowane w projekcie rozporzàdzenia wyłàczeniowego kierunki wsparcia dla producentów
rolnych i podmiotów prowadzàcych
działalnoÊç w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w wi´kszoÊci powielajà propozycje wsparcia okreÊlone w projekcie rozporzàdzenia
(UE) Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie wspierania rozwoju obszarów wiejskich z Europej-

skiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Nale˝y zwróciç uwag´ na utrzymanie przepisu, umo˝liwiajàcego
uznanie kosztów nabycia gruntów
innych ni˝ gruntów przeznaczonych
na cele budowlane za koszty kwalifikujàce si´ do pomocy publicznej
o ile nie przekraczajà 10% kwalifikowanych kosztów inwestycji, oraz
wprowadzenie mo˝liwoÊci uznania
za koszty kwalifikowane zakupu wyposa˝enia na rynku wtórnym.
W projekcie rozporzàdzenia
okreÊlono, ˝e pomocà nie mo˝na objàç m. in.:
1 zakupu roÊlin jednorocznych,
1 inwestycji słu˝àcych dostosowaniu do obowiàzujàcych norm UE,
1 zakupu zwierzàt,
1 kosztów przechodzenia na wczeÊniejszà emerytur´,
1 kosztów scalania gruntów.
Katalog mo˝liwych kierunków
pomocy publicznej został rozszerzony o:
1 pomoc na działalnoÊç badawczo-rozwojowà w sektorze rolnictwa dla instytucji prowadzàcej badania,
1 pomoc dla sektora leÊnego,
1 pomoc na realizacj´ programów
na obszarach wiejskich.
Ostateczna treÊç rozporzàdzenia
b´dzie znana i wdra˝ana do prawodawstwa krajowego po jego
przyj´ciu i ogłoszeniu w Dzienniku
Urz´dowym UE.
Równie˝ dotychczas nie zostały
przyj´te nowe unijne wytyczne stosowania pomocy paƒstwa w rolnictwie, leÊnictwie i na obszarach wiejskich w latach 2014-2020. Komisja
Europejska przedstawiła wst´pny
projekt Wytycznych, który b´dzie
przedmiotem pierwszych konsultacji
z paƒstwami członkowskimi na posiedzeniu Komitetu Doradczego ds.
Pomocy Publicznej w marcu br.
Departament Finansów
[ 22 6231764
Zdj´cia: fotolia, © Pantherstock / Photogenica
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Berliƒski
Zielony Tydzieƒ
Mi´dzynarodowe Targi Grüne Woche w Berlinie to jedne z najwi´kszych na Êwiecie targów ˝ywnoÊci, rolnictwa i ogrodnictwa.
Polska uczestniczyła w nich po raz 28. Naszej ekspozycji tradycyjnie ju˝ towarzyszyło hasło „Polska SCHMECKT!”, czyli Polska
smakuje!

W

tym roku swoje produkty
promowało w stolicy Niemiec ponad 120 firm
z dziesi´ciu regionów Polski. Prezentowały one szeroki asortyment ˝ywnoÊci: w´dlin, serów, słodyczy, pieczywa i ryb, a tak˝e interesujàce oferty agroturystyczne i kultur´ ludowà.
Minister rolnictwa Stanisław Kalemba odwiedził wszystkie polskie
stoiska. Rozmawiał z wystawcami

i przedstawicielami regionów.
Uczestniczył tak˝e w wydarzeniach
promocyjnych. Jednym z nich była
impreza promujàca polskà g´sin´
zorganizowana przez Krajowà Rad´
Drobiarstwa, w której udział brali
zagraniczni goÊcie. Polska jest najwi´kszym producentem g´si w Europie. Ich mi´so jest smaczne,
a tłuszcz korzystny dla zdrowia.

Na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prezentowane
były produkty tradycyjne, ekologiczne i najwy˝szej jakoÊci posiadajàce
znak Programu Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç firm: Fanex, Mlekopol, Âredzka Spółdzielnia Mleczarska Jana,
OSM Łowicz, SM LAZUR, Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu, Wipasz, SGPO Nasz Sad,
Dawtona, Gomar, Orzech, AGI,
ZM Skiba, Przetwórstwo Mi´sno-W´dliniarskie Jacek Podgórniak,
Vinkon, SPC Chylak, jak równie˝
firm posiadajàcych certyfikaty rolnictwa ekologicznego i oznaczenia
geograficzne:. Eko -Mega Młyny
wodne, Czerwczak Jadwiga – Lody

Ponad 120 polskich
wystawców promowało swoje
produkty na tegorocznych
berliƒskich targach. Minister
Stanisław Kalemba odwiedził
wszystkie polskie stoiska,
rozmawiał z wystawcami
i przedstawicielami regionów
BIULETYN INFORMACYJNY 2/2014

17

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Targi, wystawy

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Targi, wystawy

Domowe, Grzybkowska-Malitka Izabela – PPH
Izabela, Wiatr Gra˝yna –
Wiatrowy Sad, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Szadku,
ZPSiH Fràckowiak s.j.,
Fawor SPC, F.P.H.U. Pola
Jan Krzyszczak, OSM Top
TomyÊl, Complex-Drob sp.
z o.o.
Targi stwarzajà okazj´
do spotkaƒ i rozmów. Minister Stanisław Kalemba
podczas pobytu w Berlinie
odbył takie spotkania:
z federalnym ministrem
wy˝ywienia i rolnictwa Niemiec
Hansem-Peterem
Friedrichem, ministrem
rolnictwa Mołdawii Vasilem Bumacovem, ministrem rolnictwa Holandii
Sharon Dijksma, mini-

18

Rodzime firmy zaprezentowały szeroki asortyment ˝ywnoÊci: w´dliny, sery, słodycze,
owoce. Polskim hitem Zielonego Tygodnia była g´sina. Wszystkie produkty promowane na
stoiskach zachwycały ró˝norodnoÊcià, smakiem i zapachem

strem rolnictwa Estonii Helir-Valdor Sederem, ministrem wy˝ywienia, rolnictwa
i leÊnictwa Kraju Zwiàzkowego Bawarii Helmutem
Brunnerem oraz wiceministrem rolnictwa Czech Janem Sixtà. Głównym ich tematem było wdra˝anie
Wspólnej Polityki Rolnej
w nowej perspektywie finansowej.
Grüne Woche to wa˝ne
dla nas wydarzenie wystawiennicze, poniewa˝ Republika Federalna Niemiec
od lat jest najwi´kszym partnerem handlowym Polski
w bran˝y rolno-spo˝ywczej.

Biuro Prasowe
[ 22 623 18 38
Zdj´cia: archiwum MRiRW
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Nowinki technologiczne
na Polagrze Premiery
Polagra Premiery to specjalistyczna impreza poÊwi´cona mechanizacji rolnictwa. Organizowana jest co dwa lata, w styczniu, na terenie Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich. W tym roku odbyła si´ 5. edycja tej imprezy.

P

rzez 4 dni prezentowano najnowsze rozwiàzania
techniczne i technologiczne dla małych i du˝ych
przedsi´biorstw rolniczych. W targach prezentujàcych najnowsze maszyny i urzàdzenia usprawniajàce
prac´ w gospodarstwie uczestniczyło 360 wystawców
reprezentujàcych ok. 400 marek.
– Sà tu dobre rozwiàzania zarówno dla du˝ych, jak
i małych gospodarstw rolnych – zauwa˝ył zwiedzajàc
targowe ekspozycje minister Stanisław Kalemba.
Targom towarzyszyło szereg imprez. Wa˝nym wydarzeniem był Europejski Dzieƒ Młodego Rolnika, podczas którego minister Kalemba wr´czył nagrody laureatom konkursu „Innowacyjny Młody Rolnik 2014”.
Kwestie uprawy, przetwórstwa, odmian i sposobów wykorzystania roÊlin na cele spo˝ywcze, biopaliwa i pasze
omawiano podczas X Forum Producentów Rzepaku
i RoÊlin Białkowych. Gala nagród była okazja do wr´czenia Złotych Medali MTP oraz statuetek Acanthus
Aureus.
W tym roku przyznano 30 medali: w dziale „Maszyny
i Urzàdzenia” – 20, a w dziale „Odmiany roÊlin uprawnych” – 10. WÊród nagrodzonych produktów były m.in.

Jednà z wielu imprez towarzyszàcych targom był Europejski Dzieƒ Młodego Rolnika,
podczas którego laureaci konkursu „Innowacyjny Młody Rolnik 2014” odebrali nagrody
z ràk ministra Stanisława Kalemby
BIULETYN INFORMACYJNY 2/2014

kombajny, ciàgniki, opryskiwacze, sieczkarnie, agregaty i systemy wspierajàce upraw´, jak równie˝ odmiany
pomidorów, fasoli, łubinów, zbó˝ i cebuli. Statuetkami
Złotego Akanta nagrodzone zostały najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej targowe stoiska. Nagrod´ t´ przyznano w tym
roku tak˝e Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
za aran˝acj´ stoiska sprzyjajàcà nawiàzywaniu kontaktów z klientem.
Targi Mechanizacji Rolnictwa Polagra-Premiery zwiedziło ponad 50 000 osób.
Biuro Prasowe
[ 22 623 18 38
Zdj´cia: archiwum MRiRW

W konferencji prasowej rozpoczynajàcej targi wzi´li udział (od lewej): Zofia Szalczyk,
podsekretarz stanu w MRiRW, Stanisław Kalemba, minister rolnictwa oraz Andrzej Byrt,
prezes MTP

Tegoroczne Targi Mechanizacji Rolnictwa odwiedziło ponad 50 tys. zwiedzajàcych
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Rolnictwo w krajach
Partnerstwa Wschodniego
W stolicy Mołdawii, Kiszyniowie, 23 stycznia 2014 r. odbyła si´
Konferencja Ministrów Partnerstwa Wschodniego. Uczestniczył
w niej minister Stanisław Kalemba.
Celem konferencji, zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa
Mołdawii, była wymiana doÊwiadczeƒ dotyczàcych polityki rolnej
i rozwoju wsi mi´dzy paƒstwami Unii Europejskiej i paƒstwami
członkowskimi Partnerstwa Wschodniego – Armenià, Azerbejd˝anem, Białorusià, Gruzjà, Mołdawià i Ukrainà.

K

onferencji przewodniczyli ze woju Wsi, oparty o wdra˝any w Polstrony mołdawskiej – premier sce przedakcesyjny SAPARD).
Ministrowe z Gruzji, Mołdawii i Artego kraju Iurie Leanca i minister rolnictwa Vasile Bumacov, a ze menii omówili stan sektora rolnego
strony Komisji Europejskiej – komi- w swoich krajach i najwa˝niejsze
sarz ds. rolnictwa i rozwoju obsza- problemy, np. du˝e rozdrobnienie
rów wiejskich Unii Europejskiej Da- gruntów rolnych, niskie dochody rolcian Ciolos oraz komisarz ds. roz- ników, brak miejsc pracy na tereszerzenia i europejskiego
sàsiedztwa Stefan Füle.
WÊród obecnych goÊci
było wielu ministrów i wiceministrów rolnictwa
z paƒstw członkowskich
UE, przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wy˝ywienia i Rolnictwa, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a tak˝e reprezentanci krajów członkowskich
Partnerstwa
Wschodniego.
Najwa˝niejsze tematy, Uczestnicy styczniowej konferencji ministrów Partnerstwa Wschodniego
które były omawiane
podczas spotkania, to współpraca nach wiejskich. Ministrowie podkrekrajów PW w ramach Panelu doty- Êlali znaczenie sektora rolnego dla
czàcego rolnictwa i rozwoju wsi, któ- gospodarek swoich krajów (du˝a
rego posiedzenia sà organizowane cz´Êç produktu krajowego paƒstw
dwa razy do roku w Brukseli, a tak- PW pochodzi z rolnictwa), a tak˝e
˝e wyzwania stojàce przed krajami dla zatrudnienia. Z kolei ministrowie
PW w zwiàzku z wdra˝aniem progra- i wiceministrowie rolnictwa paƒstw
mu ENPARD (Europejski Program członkowskich UE podzielili si´ z poSàsiedztwa na rzecz Rolnictwa i Roz- zostałymi uczestnikami konferencji
20

informacjami na temat rozwiàzaƒ
problemów dotykajàcych unijny sektor rolny.
Minister Stanisław Kalemba przedstawił sukcesy, jakie osiàgn´ło polskie rolnictwo od czasu akcesji Polski
do Unii Europejskiej (du˝y wzrost
polskiego eksportu, miejsce lidera,
m.in. w produkcji jabłek, pieczarek),
a tak˝e działania, jakie dla rozwoju
polskiego rolnictwa podejmował
podległy mu resort. PodkreÊlił, i˝
w przemianach polskiej wsi du˝à
wag´ odegrały instytucje kredytowe
dla wsi, szkolnictwo zawodowe oraz
doradztwo rolnicze. Zwracał tak˝e
uwag´, i˝ dla Polski wa˝ny jest rozwój spółdzielczoÊci na wsi, ze wzgl´du na du˝à iloÊç gospodarstw o niewielkiej powierzchni. Szef polskiego
resortu rolnictwa zach´cał Mołdawi´ i inne kraje PW do podejmowania
dalszych działaƒ reformatorskich oraz wyraził
gotowoÊç do przekazywania polskich doÊwiadczeƒ w unowoczeÊnianiu
rolnictwa i udzielania
wsparcia eksperckiego.
Konferencja zakoƒczyła si´ przyj´ciem szczegółowych wniosków dotyczàcych działaƒ, które
powinny byç podejmowane przez
kraje PW w celu rozwiàzania problemów wyst´pujàcych w rolnictwie
tych paƒstw.
Departament Unii Europejskiej
i Współpracy Mi´dzynarodowej
[ 22 623 24 71
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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Francuski partner

M

inistrowie rolnictwa Polski ta 2014-2020 ministrowie uwypu- miec podtrzymano koniecznoÊç tróji Francji Stanisław Kalemba klili znaczenie dla obu krajów dzia- stronnego spotkania ministrów roli Stéphane Le Foll spotkali łaƒ wspierajàcych sektor mleka, ho- nictwa w ramach Trójkàta Weimarsi´ 14 stycznia w Pary˝u, by zainau- dowl´, rolnicze gospodarstwa ro- skiego i koordynacj´ działaƒ dotygurowaç działalnoÊç Grupy Robo- dzinne oraz uznali, ˝e oba kraje po- czàcych organizacji rynku mleczneczej ds. Rolnictwa, powołanej pod- siadajà spójne interesy w odniesie- go po likwidacji kwot w 2015 r.,
czas IV Polsko-Francuskich Konsul- niu do pakietów rolnych umów han- monitoringu negocjacji pakietów
tacji
Mi´dzyrzàdowych.
rolnych umów o wolnym
Ukonstytuowanie Polsko handlu UE z krajami trzeci-Francuskiej Grupy Robomi, zwłaszcza z USA, oraz
czej ds. Rolnictwa potwierswobody decyzji krajów
dza wag´ współpracy obu
członkowskich o dopuszczekrajów w dziedzinie polityki
niu upraw GMO na włarolnej.
snym obszarze.
Ministrowie
podkreÊlili
Na zakoƒczenie spotkaznaczenie sektora rolnego
nia główny lekarz weterynadla gospodarek krajowych,
rii J. Zwiàzek i dyrektor gezwracajàc uwag´ na jego
neralny Dyrekcji ds. ˚ywnoW czasie spotkania w Pary˝u ministrowie rolnictwa Polski i Francji Stanisław Kalemba
strategiczny charakter w two- i Stéphane Le Foll zainaugurowali działalnoÊç Grupy Roboczej ds. Rolnictwa, powoła- Êci L. Angot podpisali polrzeniu miejsc pracy oraz nej podczas IV Polsko-Francuskich Konsultacji Mi´dzyrzàdowych
sko-francuskie porozumiewa˝nà rol´ w wypracowaniu
nie o współpracy weterynahandlowej nadwy˝ki w wymianie dlowych UE z krajami trzecimi i za- ryjnej na lata 2014-2019.
Departament Unii Europejskiej
mi´dzynarodowej. Przedstawiajàc gadnieƒ sanitarnych w produkcji
i Współpracy Mi´dzynarodowej
krajowe priorytety w odniesieniu zwierz´cej i roÊlinnej. W kontekÊcie
[ 22 623 24 71
do stosowania zasad zreformowanej wczeÊniejszych rozmów obu miniZdj´cie: archiwum MRiRW
Wspólnej Polityki Rolnej na la- strów z szefem resortu rolnictwa Nie-

Spotkanie z dyplomatami

S

potkania z przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego akredytowanymi w Warszawie, wpisały
si´ ju˝ na stałe do kalendarza imprez organizowanych na poczàtku ka˝dego roku w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sà one doskonałà okazjà
do wymiany poglàdów na temat perspektyw współpracy z poszczególnymi krajami, a tak˝e do nawiàzania
i rozwoju kontaktów pomi´dzy dyplomatami i przedstawicielami Êrodowiska rolnego. To tak˝e dobre miejsce do promocji Polski i polskiej ˝ywnoÊci. Podczas
spotkaƒ prezentowane sà kolejne regiony naszego
kraju. W tym roku spotkanie odbywało si´ 21 stycznia,
a zaprezentowana została Wielkopolska. Na stole dominowały wi´c potrawy tradycyjnie kojarzone z tym reBIULETYN INFORMACYJNY 2/2014

Spotkania z przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego akredytowanymi w Warszawie,
wpisały si´ ju˝ na stałe do kalendarza imprez organizowanych na poczàtku ka˝dego roku
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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raził satysfakcj´ z rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spo˝ywczych.
– Szacujemy, ˝e za rok 2013 w eksporcie artykułami
rolno-spo˝ywczymi osiàgniemy wartoÊç 19,5 mld euro.
Przewidywany dodatni bilans handlowy w tej bran˝y to

1

4

2

5

3
W rozmowie z ministrem Stanisławem Kalembà: Ramiz Bašiç, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Czarnogóry i Marjan Šetinc, Ambasador Republiki Słowenii (fot. 1); Hasan A. Hasanov, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Azerbejd˝anu
(fot. 2); Aleksander Aleksiejew, Ambasador Federacji Rosyjskiej i Jekatierina Bielakowa,
przedstawiciel handlowy Federacji Rosyjskiej w RP (fot. 3); Liu Jian, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Chiƒskiej Republiki Ludowej (fot. 4); Victoria González Ariza,
Ambasador Republiki Kolumbii (fot. 5); Patricia Beatriz Salas, Minister Pełnomocny,
Chargé d'affaires a. i. Republiki Argentyƒskiej (fot. 6)

gionem, takie jak g´sina, dania z ziemniaków, faworki,
a tak˝e regionalny produkt rodem z Poznania – rogal
Êwi´tomarciƒski. Opraw´ artystycznà zapewnił zespół „Łany” z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
W trakcie spotkania minister Stanisław Kalemba
podsumował 2013 r. Stwierdził, ˝e był on dobry dla
polskiego rolnictwa. PodkreÊlił znaczenie osiàgni´cia
kompromisu w zakresie perspektywy bud˝etowej
Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020.
Minister dzi´kujàc dyplomatom za zainteresowanie
polskimi produktami ˝ywnoÊciowymi w ich krajach, wy22

6

wartoÊç na poziomie 5,5 mld euro – powiedział minister. PodkreÊlił, ˝e trzy czwarte eksportu polskich produktów rolno-spo˝ywczych trafia do krajów Unii Europejskiej, jednak sukcesywnie zdobywane sà nowe rynki
w Ameryce i Azji.
Departament Unii Europejskiej
i Współpracy Mi´dzynarodowej
[ 22 623 24 71
Biuro Prasowe
[ 22 623 18 38
Zdj´cia: archiwum MRiRW
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Rady dla nowej Rady
Minister rolnictwa Stanisław Kalemba wr´czył akty powołania nowym członkom Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, którzy zostali wybrani spoÊród kandydatów zgłoszonych przez zwiàzki zawodowe i organizacje rolnicze.

M

inister uczestniczył 20
stycznia wraz z podsekretarzem stanu Tadeuszem
Nalewajkiem w posiedzeniu Rady
Ubezpieczenia Społecznego Rolników IX kadencji.
Zwracajàc si´ do nowych członków Rady minister Stanisław Kalemba podkreÊlił, ˝e udział ubezpieczonych i Êwiadczeniobiorców
w zarzàdzeniu systemem jest bardzo istotny i ma swoje przeło˝enie
na udział Rady Rolników w pracach
parlamentu, rzàdu, a tak˝e na bie˝àce działania KRUS oraz Funduszu
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Wa˝ny jest tak˝e udział Rady w kształtowaniu polityki zabezpieczenia społecznego.
– Dotychczas nie zabrakło głosu
przedstawicieli rolników w najistotniejszych zmianach dotyczàcych
ubezpieczeƒ społecznych w Polsce
i mam nadziej´, ˝e Rada w nowym
składzie b´dzie dalej dbała o interesy rolników – powiedział szef resortu.
Minister wskazał na niezmiernie
wa˝nà rol´ KRUS jako odr´bnej instytucji w zakresie zabezpieczenia
społecznego rolników. Przedstawił
równie˝ osiàgni´cia polskiego rzàdu w zakresie bud˝etu na rolnictwo
i rozwój wsi w nowej perspektywie
finansowej.
Podczas pierwszego posiedzenie
Rady Ubezpieczenia Społecznego
Rolników nowej kadencji wybrano
przewodniczàcego Rady. Został
nim Andrzej Kosiniak-Kamysz.
Rada reprezentuje interesy ubezpieczonych i Êwiadczeniobiorców
BIULETYN INFORMACYJNY 2/2014

Kasy wobec urz´du Prezesa KRUS
i innych organów administracji
paƒstwowej. Członkowie Rady wybierani sà na 3-letnià kadencj´
spoÊród kandydatów zgłoszonych
przez ogólnokrajowe organizacje
zawodowe i społeczne rolników in-

dywidualnych. Rada Rolników posiada uprawnienia kontrolne wobec Prezesa Kasy, sprawuje nadzór
nad Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników,
okreÊla równie˝ wymiar składki
na samofinansujàce si´ ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe
i macierzyƒskie.
Departament Doradztwa,
OÊwiaty Rolniczej i Nauki
[ 22 623 15 75

Skład Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników IX kadencji (na lata 2014-2016)
Lp.

Imi´ i nazwisko

Organizacja zgłaszajàca

1

Stanisław Tadeusz Anders

Niezale˝ny Samorzàdny Zwiàzek Zawodowy Rolników Indywidualnych
„SolidarnoÊç”

2

Bogdan Biadała

Federacja Bran˝owych Zwiàzków Producentów Rolnych

3

Adrianna Bukowska-Łazarska

Federacja Bran˝owych Zwiàzków Producentów Rolnych

4

Albert Dziura

Zwiàzek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników

5

Edward Gnat

Krajowy Zwiàzek Kółek i Organizacji Rolniczych

6

Mariusz Goł´biowski

Zwiàzek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”

7

Teresa Hałas

Niezale˝ny Samorzàdny Zwiàzek Zawodowy Rolników Indywidualnych
„SolidarnoÊç”

8

Piotr Kasprzak

Zwiàzek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników

9

Edward Komornik

Federacja Bran˝owych Zwiàzków Producentów Rolnych

10

Andrzej Kosiniak-Kamysz

Krajowy Zwiàzek Kółek i Organizacji Rolniczych

11

Piotr Krawczyk

Federacja Bran˝owych Zwiàzków Producentów Rolnych

12

Lech Kuropatwiƒski

Zwiàzek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”

13

Tomasz Łukomski

Zwiàzek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników

14

Adam MichaÊ

Zwiàzek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników

15

Jolanta Mitka

Zwiàzek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”

16

Ryszard Napierała

Krajowy Zwiàzek Plantatorów Buraka Cukrowego

17

Bernadetta Barbara Niemczyk

Krajowy Zwiàzek Kółek i Organizacji Rolniczych

18

Zbigniew Tomasz Obrocki

Niezale˝ny Samorzàdny Zwiàzek Zawodowy Rolników Indywidualnych
„SolidarnoÊç”

19

Grzegorz Oliwa

Zwiàzek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników

20

Roman Pajurek

Krajowy Zwiàzek Plantatorów Tytoniu

21

Leszek Przybytniak

Zwiàzek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej

22

Regina Rogacka

Niezale˝ny Samorzàdny Zwiàzek Zawodowy Rolników Indywidualnych
„SolidarnoÊç”

23

Marian Sikora

Federacja Bran˝owych Zwiàzków Producentów Rolnych

24

El˝bieta Maria Sowiƒska

Krajowy Zwiàzek Kółek i Organizacji Rolniczych

25

Mirosław Surowiec

Krajowy Zwiàzek Kółek i Organizacji Rolniczych

23

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Ubezpieczenia społeczne rolników

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

20 lat min´ło,
a nowe zadania czekajà
W tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obchodzi swoje 20. urodziny. Co
Agencji udało si´ osiàgnàç w tym czasie?

Rozmowa
z Andrzejem Grossem
– prezesem Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
rozpocz´ła swojà działalnoÊç w 1994 roku i odegrała
kluczowà rol´ w procesie modernizacji polskiego rolnictwa oraz w podnoszeniu poziomu ˝ycia na wsi.
Na polach pracuje nowoczesny sprz´t rolniczy, infrastruktura wsi nie odbiega od miejskiej, rolnicy stosujà
nowoczesne metody gospodarowania, a przy tym
w wielu miejscach zachowany został naturalny, tradycyjny krajobraz rolniczy z oczkami wodnymi czy samotnymi drzewami poÊród pól. Ponadto dzi´ki m.in.
wsparciu z ARiMR mamy bardzo nowoczesne zakłady
przetwórcze, a ich wyroby znajdujà odbiorców na całym Êwiecie. Z unijnej pomocy rozdzielanej przez
ARiMR skorzystały tak˝e samorzàdy wojewódzkie i organizacje społeczne. Mo˝na wi´c Êmiało powiedzieç,
˝e mamy naprawd´ du˝e osiàgni´cia w modernizacji
i rozwoju polskiej wsi i terenów wiejskich. Nie sposób
przy tym zapomnieç, ˝e tak szybkie i pozytywne zmiany
nie dokonały by si´, gdyby nie dost´p do unijnej pomocy. A pierwszym programem oferujàcym takie
wsparcie był wdra˝any w latach 2002-2004 przedakcesyjny program SAPARD. Nast´pnie od 2004 roku zakres wsparcia udzielanego przez Agencj´ powi´kszył
si´ znaczàco. Rozpoczyna si´ wówczas wdra˝anie
trzech du˝ych unijnych programów wsparcia dla sektora rolnego i rybackiego, zakoƒczone w 2006 r. Ponadto w 2004 roku ARiMR po raz pierwszy udziela dopłat
bezpoÊrednich. Od tego czasu o takie dopłaty co roku
b´dzie ubiegało si´ około 1,4 mln rolników. W 2007
roku ARiMR rozpocz´ła wdra˝anie kolejnych dwóch
wielkich programów unijnych – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu
Operacyjnego RYBY na lata 2007-2013. Obecnie
BIULETYN INFORMACYJNY 2/2014

Chyba najwi´kszym wyzwaniem
była realizacja Programu Rozwoju Polscy rolnicy doskonale poradzili sobie z wykorzystaniem rozdzielanej przez ARiMR unijnej pomocy
Obszarów Wiejskich na lata 20072013. Jak rolnicy i Agencja sobie z tym poradzili? ne, komunalne, budowlane, ksi´gowe, informatyczne
Rekordowo du˝a kwota do wykorzystania to szan- itd. Wiele miejsc pracy powstało te˝ w gospodarstwach
rolniczych, przy czym sà to miejsca pracy niezwiàzane
sa, ale i chyba trudne zadanie?
z rolnictwem. Z kolei młodzi i dobrze wykształceni rolniZdecydowanie tak, ale udało si´. Wi´kszoÊç Êrodków cy, dzi´ki otrzymanym premiom oraz w powiàzaniu
z bud˝etu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z działaniem „Renty strukturalne”, mogli zało˝yç ok.
na lata 2007-2013, który wynosił ponad 70 mld zł jest 23 tys. nowoczeÊniejszych i wi´kszych gospodarstw ni˝
ju˝ rozdysponowana. Powiedziałbym, ˝e zostały nam te, które przejmowali.
Dzi´ki dopłatom z PROW 2007-2013 mo˝liwe było
tzw. resztówki do rozdzielnia. Chc´ podkreÊliç, ˝e cały
czas przyjmujemy wnioski o wsparcie z działaƒ „Uczest- utrzymanie opłacalnoÊci działalnoÊci gospodarczej
nictwo rolników w systemach jakoÊci ˝ywnoÊci” oraz na terenach trudnych do gospodarowania i górskich
„Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posia- (ONW) na powierzchni 7,3 miliona hektarów, zachodaczy lasów”. Ale ˝eby wykorzystaç cały dost´pny bu- wanie hodowli tradycyjnych ras zwierzàt i upraw roÊlin
d˝et PROW 2007-2013 trzeba dokonaç pewnych oraz wprowadzenie najwy˝szych standardów ochrony
przesuni´ç, aby fundusze z działaƒ mniej popularnych Êrodowiska na obszarze ok. 2,3 mln ha oraz zalesienie
trafiły tam, gdzie jest na nie wi´ksze zapotrzebowanie. ok. 70 tys. ha najgorszych gruntów. Z PROW 2007Planujemy na przykład zorganizowanie naboru wnio- 2013 finansowano „Uczestnictwo rolników w systemach jakoÊci ˝ywnoÊci”, wsparto setki rolniczych
sków o przyznanie pomocy młodym rolnikom.
Co do kwestii wykorzystania dost´pnej pomocy przez i ogrodniczych Grup Producenckich.
MyÊl´, ˝e widaç te˝ jak Polska „prowincja” wypi´rolników, to trzeba jasno powiedzieç, ˝e doskonale sobie z tym poradzili, a efekty tego widaç niemal wsz´dzie. kniała i poprawiła si´ tam jakoÊç ˝ycia. Było to mo˝liNajlepiej pozytywne zmiany jakie zaszły dzi´ki PROW we tak˝e dlatego, i˝ z PROW 2007-2013, za poÊred2007-2013 widaç na polach i w rolniczych gospodar- nictwem urz´dów marszałkowskich, Agencja wypłaciła
stwach. Wystarczy popatrzeç na dotychczasowy bi- do połowy wrzeÊnia 2013 r. ponad 6 mld zł na inwelans: 34 tys. kupionych ciàgników, przeszło 222 tys. stycje w ramach działaƒ: „Odnowa i rozwój wsi” oraz
maszyn i urzàdzeƒ rolniczych, czy ponad 2,8 tys.zakoƒ- „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoÊci wiejczonych inwestycji budowlanych – te liczby mówià same skiej”. Efektem sà place zabaw dla dzieci, wybudowaza siebie. A przecie˝ nie sà to wyniki ostateczne – te po- nie i odnowienie tysi´cy Êwietlic wiejskich i wyposa˝enie
znamy w 2015 roku, wtedy bowiem zakoƒczymy rozli- ich, przywrócenie dawnego „blasku” centrom miasteczanie PROW 2007-2013 i wówczas efekty b´dà czek i wsi. Powstały te˝ kilometry nowych wodociàgów,
jeszcze bardziej imponujàce. Warto te˝ podkreÊliç, ˝e kanalizacji, wprowadzono segregacj´ odpadów, a takPROW 2007-2013 to równie˝ nowe miejsca pracy ˝e powstało wiele zakładów wytwarzania energii ze êróna obszarach wiejskich. Dotychczas stworzono ich deł odnawialnych.
ok. 44 tys. Powstały one m.in. w sklepach, lokalach gaPieniàdze z PROW 2007-2013 poprawiały koniunkstronomicznych, firmach Êwiadczàcych usługi turystycz- tur´ w rolnictwie, przemyÊle, handlu, dawały w tych
BIULETYN INFORMACYJNY 2/2014
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Agencja koƒczy wdra˝anie pomocy
oferowanej w ramach tych dwóch instrumentów. Od 2002 roku do koƒca 2013 roku ARiMR przekazała w ramach wsparcia unijnego i krajowego
swoim beneficjentom ok. 182 mld zł,
czyli 93% wszystkich pieni´dzy jakie
wypłaciła od poczàtku swojego istnienia – było to w sumie ok. 196 mld zł.
Zatem zdecydowanie mo˝na wyró˝niç
w historii ARiMR dwa okresy – przed
przystàpieniem Polski do UE i po
wstàpieniu.
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dzenia rolnicze, nowe budynki gospodarcze. Tak˝e łatwo zauwa˝yç, ˝e
na terenach wiejskich powstaje du˝o
nowych miejsc pracy m.in. w usługach.
Sà one dofinansowywane przez ARiMR
z dwóch działaƒ „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsi´biorstw” oraz „Ró˝nicowanie w kierunku działalnoÊci nierolniczej”. To sprawia, ˝e znacznie poprawia si´ jakoÊç ˝ycia na terenach wiejskich, a to z kolei przyciàga mieszkaƒców miast. I to nie tylko takich, którzy
szukajà tu chwilowego odpoczynku,
ale te˝ tych, którzy chcà osiedliç si´ tu
na stałe. Łatwo to zrozumieç, poniewa˝ w parze z dost´pnoÊcià i wy˝szà
jakoÊcià usług idzie tak˝e poprawa inPozytywne zmiany, jakie zaszły dzi´ki Êrodkom z PROW 2007-2013, widaç na polach i w rolniczych gospodarstwach:
34 tys. kupionych ciàgników, ponad 222 tys. maszyn i urzàdzeƒ rolniczych, ponad 2,8 tys. zakoƒczonych inwestycji frastruktury na wsi – rozwini´te równie
budowlanych
dobrze jak w mieÊcie sieci wodociàgowe, oczyszczalnie Êcieków, gospodarsektorach prac´, podniosły PKB Polski, jak i poprawia- ka odpadami komunalnymi, porzàdne drogi. A dodatły jakoÊç ˝ywnoÊci oraz pomogły odbudowaç setki go- kowym atutem polskiej wsi jest jej tradycyjny krajobraz.
spodarstw zniszczonych przez ró˝ne kataklizmy.
Łàki pełne dzikiego ptactwa, zagubione wÊród pól saChc´ zapewniç, ˝e doło˝ymy wszelkich staraƒ, ˝eby motne drzewa czy oczka wodne. Takie sielskie widoki
wykorzystaç cały bud˝et PROW na lata 2007-2013.
nie zachowałyby si´ gdyby nie rolnicy, którzy zdecydowali si´ prowadziç swojà działalnoÊç zgodnie z zasadaKtóre z form pomocy dla rolników, sà pana zda- mi ochrony i zachowania Êrodowiska naturalnego
niem, najbardziej efektywne?
i otrzymali na to wsparcie z „Programu rolnoÊrodowiskowego”. Warto tak˝e powiedzieç o tym, ˝e polscy rolWszystkie działania z PROW 2007-2013 zmieniajà nicy nale˝à do najmłodszych w całej Unii Europejskiej
na korzyÊç polskà wieÊ, choç niektóre z nich sà bardziej i niewàtpliwie jest to zasługa m.in. pomocy oferowanej
widoczne. Mam tu na myÊli na przykład wsparcie w ramach „Ułatwiania startu młodym rolnikom”. Z nana „Modernizacj´ gospodarstw rolnych”. Tu efekty po- szych doÊwiadczeƒ w tej dziedzinie chcà korzystaç tak˝e
mocy widaç najlepiej – nowe traktory, maszyny i urzà- inne paƒstwa UE. Zdajà bowiem sobie spraw´ z tego,
˝e młodzi, dobrze wykształceni rolnicy
potrafià łatwiej dostosowaç swojà produkcj´ do potrzeb rynku i sà tak˝e motorem nap´dzajàcym rozwój wsi i terenów wiejskich.
Oprócz wdra˝ania pomocy dla
rolnictwa Agencja zajmuje si´
tak˝e wsparciem dla sektora rybołówstwa. Jak to wyglàda w tym
sektorze?

Unijne dotacje pozwoliły rolnikom na zwi´kszenie opłacalnoÊci produkcji, a giełdy rolnicze dały mo˝liwoÊç szybkiego
zbytu towarów
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W tym obszarze równie˝ wykorzystaliÊmy sporo Êrodków, zwłaszcza dotyczy to województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, jak równie˝
warmiƒsko-mazurskiego. Kluczowymi
beneficjentami unijnej pomocy w raBIULETYN INFORMACYJNY 2/2014

Jak pan ocenia nowy bud˝et
na Wspólnà Polityk´ Rolnà na lata 2014-2020?

Wsparcie z unijnych programów pomocowych za poÊrednictwem ARiMR otrzymali m. in. przedsi´biorcy z bran˝y
przetwórczej. Umo˝liwiło ono zainwestowanie w nowoczesne technologie i rozwiàzania sprzyjajàce poprawie jakoÊci
i bezpieczeƒstwa produktów

Pomimo tego ˝e cały bud˝et na
rolnictwo Wspólnoty jest mniejszy
o ok. 12% ni˝ ten dost´pny w latach 2007-2013, to dla noÊci sektora rolnego. W nowej perspektywie wy˝sza
Polski Êrodki finansowe na nowy siedmioletni okres b´dà b´dzie pomoc na modernizacj´ gospodarstw rolnych
wy˝sze o ok. 8%. Przypomn´, ˝e na rozwój polskiej wsi i b´dzie wi´cej pieni´dzy dla młodych rolnii rolnictwa otrzymaliÊmy w latach 2007-2013 39,2 mld ków ni˝ w PROW 2007-2013. Wprowadzone zostanie
euro, natomiast na lata 2014-2020 b´dziemy mieli zupełnie nowe wsparcie na restrukturyzacj´ gospodo wykorzystania 42,4 mld euro. Zestawienie tych liczb darstw rolnych.
Zaplanowane zostało przekazanie 5,2 mld euro
nie pozostawia ˝adnych wàtpliwoÊci, ˝e bud˝et na realizacj´ Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 dla na wdra˝anie polityki spójnoÊci na obszarach wiejPolski to wielkie osiàgni´cie. Na kwot´ 42,4 mld euro skich. Nie ma w tym nic dziwnego, ˝e pieniàdze z funskładajà si´ Êrodki na dopłaty bezpoÊrednie – 23,7 mld duszu spójnoÊci sà przekazywane na obszary wiejskie,
euro, pieniàdze na PROW – 13,5 mld euro oraz 5,2 mld poniewa˝ to właÊnie te tereny stanowià wi´kszà cz´Êç
euro na wdra˝anie polityki spójnoÊci na obszarach naszego kraju. W ramach wdra˝ania polityki spójnoÊci
na obszarach wiejskich 1,7 mld euro zostanie przeznawiejskich.
Pieniàdze przeznaczone w latach 2014-2020 na do- czone na inwestycje w infrastruktur´ wodno-kanalizapłaty bezpoÊrednie pozwolà ukształtowaç Êrednià płatnoÊç na poziomie
ok. 240 euro na hektar. Ponadto
w dopłatach bezpoÊrednich w latach 2014-2020, nastàpi stabilizacja,
poniewa˝ ich wysokoÊç na najbli˝sze
siedem lat jest znana. Dotychczas bowiem było tak, ˝e wielkoÊç Êrodków
na dopłaty bezpoÊrednie w danym roku była ostatecznie ustalana
w III kwartale.
Ârodki na PROW 2014-2020 wyniosà łàcznie 13,5 mld euro. Z tej
kwoty 8,6 mld euro to pieniàdze unijne, a 4,9 mld euro b´dzie pochodziç
z bud˝etu krajowego. W nowym
PROW poło˝ony zostanie szczególny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspiera równie˝ sektor rybołówstwa. Najwi´cej Êrodków z PO
nacisk na poprawienie konkurencyj- RYBY 2007-2013 wykorzystanych zostało na infrastruktur´ słu˝àcà do połowu i przetwórstwa na morzu
BIULETYN INFORMACYJNY 2/2014
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mach Programu Operacyjnego
RYBY 2007-2013 w zakresie gospodarki rybackiej sà właÊnie te trzy województwa. Nie oznacza to jednak, ˝e
cała reszta kraju z tego wsparcia nie
skorzystała. Owszem, rybołówstwo
Êródlàdowe (gospodarstwa hodowlane, elementy wodno-Êrodowiskowe) te
Êrodki bardzo dobrze zagospodarowało. Jednak najwi´cej Êrodków wykorzystanych zostało na infrastruktur´
słu˝àcà do połowu i przetwórstwa
na morzu – nowe kutry i chłodnie.
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cyjnà i gospodark´ wodnà. Kolejne 1,5 mld euro ma
wspomóc rozwój przedsi´biorczoÊci na terenach wiejskich, a pozostałe 2 mld euro majà posłu˝yç rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej wsi. Podsumowujàc,
Polska na rozwój wsi i rolnictwa otrzyma na lata 20142020 ok. 177 mld zł, czyli o ok. 20 mld zł wi´cej ni˝
w latach 2007-2013. Skuteczne wykorzystanie tych
Êrodków b´dzie du˝ym wyzwaniem dla Polski.

u˝ytkowane rolniczo. Ponadto szersze ni˝ dotychczas
i obowiàzkowe we wszystkich krajach wspólnoty b´dzie
wspieranie młodych rolników, czyli tych, którzy nie osiàgn´li jeszcze 40. roku ˝ycia. W ramach dopłat bezpoÊrednich majà oni otrzymywaç przez 5 lat o 25 proc.
wi´cej ni˝ pozostali. Na ten cel kraje UE b´dà przeznaczaç 2 proc. puli dopłat. W Polsce jest około 100 tys.
młodych rolników i stanowià oni grup´ ok. 7 proc.
wszystkich otrzymujàcych dopłaty.

W nowej perspektywie na lata 2014-2020 zmienià si´ zasady przyznawania dopłat bezpoÊrednich. Na czym to b´dzie polegało?

B´dà te˝ istotne zmiany w nowym PROW 20142020 w porównaniu do starego.

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej, a jej cz´Êcià sà dopłaty bezpoÊrednie, przewiduje przede wszystkim uzale˝nienie przyznania 30 proc. dopłat bezpoÊrednich
od spełniania przez rolników wymogów ekologicznych.
W praktyce oznacza to, ˝e jeÊli b´dà chcieli otrzymywaç pełnà kwot´ dopłat, to b´dà musieli ró˝nicowaç
uprawy, utrzymywaç istniejàce trwałe u˝ytki zielone
i posiadaç na u˝ytkach rolnych obszar proekologiczny.
Takim obszarem mo˝e byç ugór, strefa buforowa, pasy
wzdłu˝ obrze˝y lasu itp. Przy czym – co istotne – wymóg
utrzymywania obszaru proekologicznego obejmie te
gospodarstwa rolne, których grunty orne zajmujà wi´cej ni˝ 15 ha. Jednak w przypadku Polski niezwykle
istotne jest to, ˝e z tych wymogów b´dzie wyłàczone
ponad 80 proc. gospodarstw, poniewa˝ sà małe i ta
proekologiczna reforma ich nie dotyczy. Chc´ podkreÊliç, ˝e ten „ekologiczny przepis” wejdzie w ˝ycie
w 2015 roku, a 2014 rok b´dzie okresem przejÊciowym, w którym nie b´dzie to jeszcze obowiàzywaç
i wsparcie b´dzie udzielane rolnikom na dotychczas
obowiàzujàcych zasadach. Innà wa˝nà zmianà jest wykluczenie z otrzymywania dopłat bezpoÊrednich m.in.
lotnisk i terenów sportowych, mimo ˝e mogà byç one

Jeszcze trwajà konsultacje społeczne projektu PROW
na lata 2014-2020 (wywiad był przeprowadzany
przed zakoƒczeniem konsultacji – przyp. aut.), wi´c nie
mog´ powiedzieç, jak b´dzie wyglàdał ostateczny
kształt tego Programu. Wiadomo jednak jakie b´dà jego priorytety. Jednym z nich b´dzie wparcie dla młodych rolników. Oprócz wi´kszych dopłat bezpoÊrednich, o czym ju˝ mówiłem, w PROW 2014-2020 przewidziana jest dla nich pomoc w wysokoÊci 100 tys. zł
czyli o 25 tys. zł wi´cej ni˝ w PROW 2007-2013.
Z tym, ˝e proponujemy, nieco inny sposób rozliczania
inwestycji, ni˝ ten obowiàzujàcy dotychczas. Planujemy,
aby młody rolnik otrzymywał wsparcie w dwóch etapach – najpierw 80% premii, a dopiero po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków pozostałe 20%. Pozwoli to, naszym zdaniem, na właÊciwe wykorzystanie pomocy i ograniczy liczb´ windykacji przeprowadzanych przez ARiMR z powodu niewywiàzywania si´ ze zobowiàzaƒ. W projekcie PROW 2014-2020
zało˝ono, ˝e wysokoÊç wsparcia na modernizacj´ gospodarstw b´dzie zró˝nicowana w zale˝noÊci od rodzaju inwestycji. I tak 1,5 mln zł pomocy b´dzie mo˝na otrzymaç na inwestycje w rozwój produkcji pro-

PROW 2007-2013 pomógł w utworzeniu na terenach wiejskich i w małych miasteczkach 44 tys. nowych miejsc pracy m.in. w zakładach stolarskich i warsztatach samochodowych
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siàt, 500 tys. zł na wsparcie inwestycji budowlanych,
a 200 tys. zł to dofinansowanie zakupu maszyn i urzàdzeƒ do produkcji. Jak zatem widaç maksymalny poziom wsparcia b´dzie wy˝szy ni˝ w poprzednim okresie
programowania. Pomoc na modernizacj´ gospodarstw
rolnych zmieni jednak nieco kształt i b´dzie bardziej
ukierunkowana. Jako główne jej priorytety mo˝na wskazaç: popraw´ efektywnoÊci, zwi´kszenie konkurencyjnoÊci, poło˝enie wi´kszego nacisku na ekologi´
i innowacyjnoÊç i takie cele beneficjenci b´dà musieli
zrealizowaç w ramach otrzymanego wsparcia.
W PROW na lata 2014-2020 pojawi si´ nowy rodzaj wsparcia – premia na restrukturyzacj´ małych
gospodarstw. Na czym ma polegaç?
Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020 zakłada
m.in. wspieranie gospodarstw rodzinnych. Sà to cz´sto
małe gospodarstwa, które dotychczas nie mogły
uczestniczyç w pozyskiwaniu Êrodków unijnych, poniewa˝ nie posiadały odpowiedniej wartoÊci ekonomicznej, a to był jeden z podstawowych warunków ubiegania si´ o pomoc. W nowej perspektywie finansowej zaplanowano, ˝e b´dà one mogły otrzymaç wsparcie
w wysokoÊci 60 tys. zł. Ta pomoc b´dzie realizowana w dwóch ratach: 80% i 20%. Druga rata b´dzie wypłacana po wykonaniu całej inwestycji zgodnie z zało˝onym biznesplanem.
Jednym z priorytetów nowego PROW jest wymóg
innowacyjnoÊci. Czy nie boi si´ pan, ˝e to mo˝e
byç trudne do spełnienia przez rolników?
Dzisiejszy Êwiat stawia przed rolnikami coraz to nowe
wyzwania. Nie wystarczy tylko wyprodukowaç towar.
Trzeba równie˝ zadbaç o to, ˝eby był dobrej jakoÊci,
BIULETYN INFORMACYJNY 2/2014

atrakcyjny cenowo i znalazł odbiorców. Aby to
osiàgnàç potrzebna jest zmiana sposobu myÊlenia – nie chodzi ju˝ tylko o to, aby kupiç nowy ciàgnik
czy innà maszyn´ rolniczà, ale przede wszystkim mieç
dobre, innowacyjne pomysły na gospodarowanie oraz
pami´taç o ekologii. OczywiÊcie zakup maszyny mo˝e
byç elementem innowacyjnego pomysłu. Ale trzeba pami´taç, ˝e preferowana b´dzie produkcja zwierz´ca,
zwłaszcza prosiàt, bo w naszym kraju ten segment jest
dosyç słabo rozwini´ty.
Jakie jeszcze nowoÊci w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 warte sà podkreÊlenia?
Pojawiło si´ nowe działanie polegajàce na tym, ˝e
rolnicy czy przedsi´biorcy mogà dokonaç zakupu – otrzymujàc refundacj´ poniesionych nakładów – maszyn i urzàdzeƒ słu˝àcych do produkcji rolnej
i Êwiadczyç w ten sposób usługi na rzecz rolnictwa. To
działanie pozwoli nieco zrekompensowaç to, ˝e w ramach modernizacji mniej Êrodków przeznaczonych b´dzie na zakup maszyn i urzàdzeƒ rolniczych w porównaniu do tych dost´pnych w PROW 2007-2013.
Rolnicy, rybacy, przedsi´biorcy i inni potencjalni
beneficjenci z niecierpliwoÊcià czekajà na uruchomienie nowych Êrodków z programów pomocowych. Kiedy ARiMR uruchomi nabory wniosków?
Nabory rozpoczniemy w 2015, a pełne uruchomienie PROW 2014-2020 nastàpi w 2016 roku.
Przed nami wi´c ogrom pracy.
Przygotował: Paweł Wojcieszak
Zdj´cia: Artur Kubat, archiwum ARiMR,
Warszawski Rolno-Spo˝ywczy Rynek Hurtowy Bronisze SA., © Pantherstock / Photogenica
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Na latach 2014-2020 na rozwój wsi i rolnictwa otrzymamy ok. 177 mld. zł, czyli o ok. 20 mld wi´cej ni˝ w latach 2007-2013, a jednym z priorytetów b´dzie wsparcie młodych
rolników, dla których przewidziana jest pomoc w wysokoÊci 100 tys. zł
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Sà pieniàdze dla rolników
W 2014 r. b´dà dost´pne w bankach współpracujàcych z Agencjà Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kredyty, w których
spłacie pomo˝e ARiMR. 20 stycznia Agencja poinformowała
współpracujàce z nià banki, ˝e limit dopłat do nowych kredytów
inwestycyjnych, które b´dà udzielane w I kwartale 2014 r., wynosi 7,4 mln zł.

O

znacza to, ˝e banki mogà
udzieliç w tym czasie kredytów na łàcznà kwot´
ok. 750 mln zł.
Rolnicy, którzy sà zainteresowani
takimi kredytami mogà składaç
wnioski o ich przyznanie w nast´pujàcych bankach:
1 Bank
Polskiej SpółdzielczoÊci S.A.,
1 SGB Bank S. A.,
1 Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A.,
1 Bank Zachodni WBK S.A.,
1 ING Bank Âlàski S.A.,
1 PEKAO S.A.

W 2014 r. kredyty inwestycyjne
mogà byç udzielane w ramach nast´pujàcych linii kredytowych:
1 młody rolnik (nMR),
1 linie bran˝owe (nBR),
1 na inwestycje w zakresie nowych
technologii produkcji (nNT),
1 podstawowa (nIP),
1 dla grup producentów rolnych
(nGP).
AtrakcyjnoÊç takich kredytów inwestycyjnych polega na tym, ˝e
oprócz tego, i˝ sà ni˝ej oprocentowane od kredytów komercyjnych,
to dodatkowo w ich spłacie pomaga ARiMR. Wsparcie Agencji pole-

ga na tym, ˝e płaci za rolnika cz´Êç
nale˝nego bankowi oprocentowania, a rolnik pokrywa jedynie 3%
nale˝nych bankowi odsetek.
40 mln zł mo˝e przekazaç
Agencja współpracujàcym z nià
bankom na dopłaty do udzielanych
w 2014 r. kredytów z cz´Êciowà
spłatà kapitału (linia kredytowa
CSK). O taki kredyt rolnicy mogà
ubiegaç si´ w Banku Polskiej SpółdzielczoÊci S.A. i SGB-Banku S.A.,
a tak˝e w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w Banku
Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A.,
ING Banku Âlàskim S.A. oraz Banku PEKAO S.A.
Natomiast 2,8 mln zł mo˝e przekazaç ARiMR w I kwartale 2014 r.
współpracujàcym z nià bankom
na przyznanie tzw. kredytów kl´skowych (linie kredytowe nKL01
i nKL02). Na udzielenie w całym 2014 r. takich kredytów banki

W 2014 r. dost´pne b´dà w bankach współpracujàcych z ARiMR kredyty, w których spłacie pomo˝e Agencja
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Kredyty CSK
Po raz pierwszy zostały wdro˝one
przez ARiMR pod koniec 2010 r.
Stały si´ one alternatywà dla ju˝
wczeÊniej wprowadzonych kredytów inwestycyjnych, w wypadku
których Agencja płaci za kredytobiorców cz´Êç nale˝nego bankom Kredyty kl´skowe udzielane b´dà w 2014 r. w ramach 2 linii kredytowych. Banki majà na nie 959 mln zł
oprocentowania. Nowy rodzaj kreWysokoÊç oprocentowania kredytów (CSK) polega na tym, ˝e 1 nKL01 – kredyty inwestycyjne
Agencja spłaca za rolnika cz´Êç ka- przeznaczone na wznowienie pro- dytów kl´skowych w bankach
pitału zaciàgni´tego kredytu, a nie dukcji w gospodarstwach rolnych współpracujàcych z ARiMR jest uzanale˝nego bankowi oprocentowa- i działach specjalnych produkcji le˝niona od tego, czy rolnik posiastosowne
ubezpieczenia
nia. Linia kredytowa CSK umo˝liwia rolnej, w których wystàpiły szkody da
ARiMR spłat´ za rolnika do 75 tys. spowodowane przez susz´, grad, od skutków kl´sk ˝ywiołowych.
zł zaciàgni´tego kredytu z tym, ˝e deszcz nawalny, ujemne skutki Obecnie, je˝eli rolnik zawarł takie
ubezpieczenie, w skali roku zanie mo˝e to byç wi´cej
płaci jedynie 1,5% nale˝nego
ni˝ 35% całoÊci otrzymanego
bankowi oprocentowania. Nakredytu. Tak obliczone wspar- § Współpracujàce z ARiMR banki
tomiast je˝eli nie posiada takiecie wypłacane jest w dwóch uruchomiły trzy kolejne linie kredytowe.
go ubezpieczania oprocentoetapach. W pierwszym etapie
rolnik otrzymuje 75% kwoty pomo- przezimowania, przymrozki wiosen- wanie, które b´dzie musiał opłaciç,
cy po zrealizowaniu inwestycji, ne, powódê, huragan, piorun, ob- wyniesie 2,8125%. Reszt´ nale˝nego bankowi oprocentowania poa pozostałe 25% dostaje na koniec suni´cie si´ ziemi lub lawin´,
okresu kredytowania w celu osta- 1 nKL02 – kredyty obrotowe prze- kryje za niego ARiMR.
Wi´cej informacji na temat wytecznej spłaty kredytu. Kredyty CSK znaczone na wznowienie produkcji
mo˝na zaciàgaç na okres od 5 w gospodarstwach rolnych i dzia- mienionych kredytów mo˝na znado 10 lat.
łach specjalnych produkcji rolnej, leêç na stronie internetowej Agencji
w których wystàpiły szkody spowo- (www.arimr.gov.pl) w zakładce „Podowane przez susz´, grad, deszcz moc krajowa”.
Kredyty kl´skowe
Kredyty kl´skowe mogà byç udzie- nawalny, ujemne skutki przezimolane, w zale˝noÊci od rodzaju po- wania, przymrozki wiosenne, poDepartament Komunikacji Społecznej
niesionych strat, w ramach nast´- wódê, huragan, piorun, obsuni´cie
[ 22 318 40 90
si´ ziemi lub lawin´.
pujàcych linii kredytowych:
Zdj´cia: fotolia
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majà 959 mln zł. O kredyt kl´skowy
rolnicy mogà ubiegaç si´ w Banku
Polskiej SpółdzielczoÊci S.A. i SGBBanku S. A., a tak˝e w zrzeszonych
w nich Bankach Spółdzielczych oraz
w Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A., ING Banku Âlàskim S.A.,
Banku PEKAO S.A. oraz Banku BZ
WBK S.A.
Pieniàdze na kredyty z linii CSK,
jak i kredyty kl´skowe sà dost´pne
od stycznia 2014 r. na platformie
internetowej „Obsługa limitów on-line”. Dzi´ki temu banki współpracujàce z Agencjà mogły szybciej
uruchomiç akcj´ kredytowà dla rolników i sprawniej jà prowadziç.
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Audyty Komisji Europejskiej
Wyniki pozytywne dla ARiMR
Polska została poinformowana o pozytywnych wynikach trzech
post´powaƒ audytowych prowadzonych przez Komisj´ Europejskà w latach 2011-2013. Dotyczyły one Systemu Identyfikacji
Działek Rolnych, zasady wzajemnej zgodnoÊci oraz wsparcia
specjalnego – płatnoÊci do krów i owiec.

Z

a wdro˝enie i prawidłowe dniowych oraz województwa łódzfunkcjonowanie wszystkich kiego i Êwi´tokrzyskiego). Kontroletych trzech zadaƒ odpowie- rzy KE zwrócili szczególnà uwag´
dzialna jest Agencja Restrukturyza- na nast´pujàce aspekty wdro˝enia
cji i Modernizacji Rolnictwa. Pozy- tych płatnoÊci: przeprowadzatywne wyniki tych audytów oznacza- nie kontroli na podstawie dokujà, ˝e na Polsk´ nie b´dà nakłada- mentów uzupełniajàcych, terminowoÊç zgłoszeƒ do baz danych idenne korekty finansowe.
I. W maju 2011 r. Komisja Euro- tyfikacji i rejestracji zwierzàt, realipejska przeprowadziła
w Polsce wizyt´ kontrolnà w zakresie pomocy
obszarowej realizowanej przez agencj´ płatniczà, w tym funkcjonowania Systemu Identyfikacji Działek Rolnych
LPIS/GIS. Wizyta obejmowała kontrol´ wniosków pomocowych zło˝onych w latach 20092010. Ocenie podlegała prawidłowoÊç wyznaczania maksymalnego obszaru kwalifikowalnego (PEG), ak- Trzy post´powania audytowe prowadzone przez Komisj´ Europejskà w
tualizacja
Systemu zakoƒczyły si´ dla ARiMR wynikiem pozytywnym
Identyfikacji Działek
Rolnych oraz poprawnoÊç przepro- zacj´ płatnoÊci do prawidłowo zidentyfikowanych zwierzàt, prawiwadzania kontroli na miejscu.
II. W paêdzierniku 2011 r. Komi- dłowe prowadzenie rejestrów stad.
III. W kwietniu 2013 r. Komisja
sja Europejska skontrolowała prawidłowoÊç realizacji wsparcia spe- Europejska przeprowadziła kontrocjalnego: płatnoÊci do krów (wy- l´ dotyczàcà wdro˝enia i kontroli
płacanej rolnikom z województw w latach 2011-2013 zasady wzaPolski południowo -wschodniej) jemnej zgodnoÊci. Głównym celem
oraz płatnoÊci do owiec (wypłaca- wizyty KE było uzyskanie informacji
nej rolnikom z województw połu- oraz ocena ustanowionego przez
32

Polsk´ systemu sankcji w zakresie
wzajemnej zgodnoÊci, jak równie˝
zadaƒ wykonywanych przez wyznaczone organy przeprowadzajàce
kontrole, ze szczególnym uwzgl´dnieniem Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Sprawdzane były równie˝ udoskonalenia
wprowadzone przez Polsk´ po poprzednich wizytach kontrolnych KE.
Kontrolerzy KE oceniali m.in.
sposób wdro˝enia norm i wymogów wzajemnej zgodnoÊci, sposób
przeprowadzenia kontroli na
miejscu w zakresie zasady wzajemnej zgodnoÊci, jak równie˝ sposób
przygotowywania sprawozdaƒ, oceniania niezgodnoÊci i nakładania sankcji w tym obszarze. KE sprawdziła
równie˝, w jaki sposób
przeprowadzana jest
analiza ryzyka oraz jak
typowane sà gospodarstwa do kontroli (wybór
próby kontrolnej).
W wyniku przeprowadzonych post´powaƒ
sprawdzajàcych oraz
dzi´ki przedstawionym
przez stron´ polskà wylatach 2011-2013 jaÊnieniom, a tak˝e
podj´tym działaniom
naprawczym, w odniesieniu do powy˝szych post´powaƒ
audytowych Komisja Europejska
poinformowała Polsk´ o niestosowaniu korekt finansowych. Tym samym w roku 2013 post´powania te
zostały zamkni´te.
Departament Komunikacji Społecznej
(êródło: MRiRW)
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: © Pantherstock / Photogenica
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Czy znane sà wymogi i zasady,
jakich b´dà musieli przestrzegaç
od 2014 r. producenci rolni
w uprawach zbó˝?
W uprawie pszenicy, ˝yta, j´czmienia, owsa, tak jak w roku ubiegłym, b´dzie obowiàzywała zasada
dotyczàca zmianowania, która została okreÊlona w rozporzàdzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie
minimalnych norm (Dz.U. Nr 39,
poz. 211, z póên. zm) w §1 ust. 2.
Rolnik, który b´dzie chciał skorzystaç z mo˝liwoÊci uprawy ˝yta,
pszenicy, j´czmienia i owsa na tej
samej powierzchni w ramach dział-

nów, lub obornika w iloÊci co najmniej 10 ton na hektar albo
1 wymieszania słomy z glebà lub
wymieszania mi´dzyplonów z glebà, lub prowadzenia uprawy mi´dzyplonów
i poinformowania kierownika biura
powiatowego Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa
na formularzu udost´pnionym
przez Agencj´ (OÊwiadczenie o zamiarze wykonania zabiegu agrotechnicznego) o zamiarze wykonania zabiegu okreÊlonego powy˝ej
do dnia 9 czerwca roku:
1 poprzedzajàcego rok, w którym
zamierza wykonaç taki zabieg
wiosnà,

W roku bie˝àcym w uprawie pszenicy, ˝yta, j´czmienia, owsa, tak jak w roku ubiegłym, b´dzie obowiàzywała zasada
dotyczàca zmianowania

ki ewidencyjnej przez 4 lata, najpóêniej przed rozpocz´ciem uprawy
tych samych roÊlin w czwartym roku, jest zobowiàzany do wykonania
jednego z nast´pujàcych zabiegów
agrotechnicznych:
1 przyorania słomy lub mi´dzyploBIULETYN INFORMACYJNY 2/2014

1 w którym zamierza wykonaç taki
zabieg jesienià.
W przypadku, gdy rolnik b´dzie
chciał kontynuowaç upraw´ tego
samego gatunku roÊlin jeszcze
w piàtym roku, po zakoƒczeniu
zbiorów w czwartym roku,

a przed rozpocz´ciem uprawy
w piàtym roku, zobowiàzany b´dzie
do ponownego wykonania wskazanych powy˝ej czynnoÊci.
Chciałbym si´ dowiedzieç, czy
zasady cross -compliance od
2014 r. te˝ sà podzielone na obszary A, B i C? Czy nastàpiły
zmiany w zagadnieniach ochrony Êrodowiska naturalnego
i zdrowotnoÊci roÊlin?
W 2014 r. w zakresie wzajemnej
zgodnoÊci planowana jest zmiana rozporzàdzenia w sprawie minimalnych norm, polegajàca na
przeniesieniu wymogu z obszaru
Ârodowisko dotyczàcego ochrony
wód podziemnych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez
substancje szczególnie szkodliwe
okreÊlone w wykazie I w załàczniku
nr 11 do rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunków, jakie nale˝y
spełniç przy wprowadzaniu Êcieków
do wód lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych
dla Êrodowiska wodnego (Dz. U.
Nr 137, poz. 984 oraz z 2009 r.
Nr 276, poz. 169) oraz wprowadzania do gleby substancji szczególnie szkodliwych okreÊlonych
w wykazie II w załàczniku nr 11
do ww. rozporzàdzenia do norm
DKR.
Ponadto zostanie rozszerzony zakres normy dotyczàcej utrzymywania łàk i pastwisk w dobrej kulturze
rolnej.
JeÊli chodzi o zagadnienia zwiàzane z ochronà Êrodowiska oraz
zdrowotnoÊcià roÊlin, to wymogi
obowiàzujàce rolników sà okreÊlone w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19
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Agencja odpowiada
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NiezgodnoÊç z wymogami wynikajàcymi z ust. 9 pkt B
załàcznika II do rozporzàdzenia nr 73/2009
Nie przestrzega si´ wymagaƒ zwiàzanych z właÊciwym stosowaniem Êrodków ochrony roÊlin, które obejmuje stosowanie
zasad dobrej praktyki ochrony roÊlin oraz spełnianie warunków ustanowionych zgodnie z art. 31 rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia
21 paêdziernika 2009 r. dotyczàcego wprowadzenia do obrotu Êrodków ochrony roÊlin i uchylajàcego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309
z 24.11.2009, str. 1, z póên. zm.) i podanych na etykietach,
a tak˝e stosowanie Êrodków ochrony roÊlin zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 paêdziernika 2009 r. ustanawiajàcej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównowa˝onego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309
z 24.11.2009, str. 71, z póên. zm.).

Rodzaj naruszenia

Zasi´g 1)

DotkliwoÊç2)

TrwałoÊç3)

1.1 Stwierdzono zastosowanie Êrodków ochrony
roÊlin niedopuszczonych do obrotu.

3 pkt
5 pkt

5 pkt

5 pkt

1.2 Stwierdzono stosowanie Êrodków ochrony roÊlin niezgodnie z etykietà lub w sposób zagra˝ajàcy zdrowiu ludzi, zwierzàt lub Êrodowisku.

3 pkt
5 pkt

3 pkt
5 pkt

1 pkt
3 pkt
5 pkt

1 pkt
3 pkt
5 pkt

1 pkt
3 pkt
5 pkt

3 pkt
5 pkt

1 pkt
3 pkt
5 pkt

1 pkt
3 pkt

1 pkt
3 pkt

5 pkt

3 pkt
5 pkt

1.3 Stwierdzono przechowywanie Êrodków ochrony roÊlin niezgodnie z zaleceniami zawartymi
na etykiecie.
1.4 Stwierdzono niekompletnoÊç lub brak ewidencji zabiegów wykonywanych przy u˝yciu Êrodków
ochrony roÊlin.
1.5 Stwierdzono, ˝e zabiegi przy u˝yciu Êrodków
ochrony roÊlin zostały wykonane przez osob´ nieposiadajàcà aktualnego zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia w zakresie stosowania Êrodków
ochrony roÊlin, o którym mowa w art. 41 ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o Êrodkach ochrony roÊlin
(Dz.U. poz. 455), lub uprawnieƒ uzyskanych
na podstawie art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 tej ustawy.
1.6 Stwierdzono zastosowanie Êrodków ochrony
roÊlin za pomocà sprz´tu niesprawnego technicznie.

marca 2009 r. w sprawie wykazu
wymogów okreÊlonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzgl´dnieniem przepisów krajowych wdra˝ajàcych te przepisy (M. P. Nr 17,
poz. 224, z póên. zm.) oraz w rozporzàdzeniu w sprawie liczby punktów, jakà przypisuje si´ stwierdzonej

niezgodnoÊci, oraz procentowej
wielkoÊci zmniejszenia płatnoÊci
bezpoÊredniej, płatnoÊci cukrowej,
płatnoÊci do pomidorów lub wsparcia specjalnego (Dz. U. Nr 67,
poz. 434, z póên. zm.). Ostatnia
zmiana
ww.
rozporzàdzenia
z dnia 24 paêdziernika 2013 r. (Dz.

Zakres normy dotyczàcej utrzymywania łàk i pastwisk w dobrej kulturze rolnej zostanie w 2014 r. rozszerzony
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1 pkt
3 pkt

3 pkt

1 pkt
3 pkt
5 pkt

3 pkt
5 pkt

U. poz. 1320), dotyczy stosowania
Êrodków ochrony roÊlin.
ARiMR zgodnie z art. 95 rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki
rolnej, zarzàdzania nià i monitorowania jej oraz uchylajàce rozporzàdzenia rady (EWG) nr 352/78,
(WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98,
(WE)
nr
814/2000,
(WE)
nr
1290/2005
i
(WE)
nr 485/2008, przeka˝e beneficjentom za pomocà Êrodków elektronicznych informacje o wykazie wymogów i norm DKR, które majà
byç przestrzegane na poziomie gospodarstwa, niezwłocznie po opublikowaniu zmienionych przepisów
prawa krajowego na 2014 r. poprzez zamieszczenie ich na stronie
internetowej.
Czy do upraw zniszczonych
przez dzikie zwierz´ta przysługujà płatnoÊci obszarowe?
Czy rolnik, w przypadku otrzymania odszkodowania za ponieBIULETYN INFORMACYJNY 2/2014

Po pierwsze, fakt uzyskania odszkodowania z koła łowieckiego
za poniesione szkody w uprawach
rolnych, nie ma wpływu na kwesti´
kwalifikowalnoÊci rolnika do płatnoÊci w ramach systemów wsparcia
bezpoÊredniego, płatnoÊci rolnoÊrodowiskowej oraz płatnoÊci
ONW.
Po drugie, zniszczenie upraw
przez dzikie zwierz´ta mo˝e stanowiç przypadek siły wy˝szej w rozumieniu przepisów prawa unijnego,
które majà zastosowanie do poszczególnych schematów wsparcia.
I tak, w odniesieniu do płatnoÊci
bezpoÊrednich, wyrzàdzenie szkód
w uprawach przez dzikà zwierzyn´
mo˝e byç uznane przez kierownika
biura powiatowego ARiMR jako siła wy˝sza. W takiej sytuacji rolnik
zachowuje prawo do pomocy
w odniesieniu do obszaru lub zwierzàt kwalifikowalnych w momencie
wystàpienia siły wy˝szej lub okolicznoÊci nadzwyczajnych.
Z kolei, w odniesieniu do polityki
rozwoju obszarów wiejskich, tj.
w omawianym przypadku płatnoÊci
rolnoÊrodowiskowej oraz płatnoÊci
ONW, płatnoÊci dokonywane sà
w celu zrekompensowania zobowiàzaƒ do przeprowadzenia dodatkowych działaƒ w celu osiàgni´cia
okreÊlonych celów. Zasady kwalifikowalnoÊci wymagajà nie tylko saBIULETYN INFORMACYJNY 2/2014

mego istnienia działek lub zwierzàt.
Stàd te˝, je˝eli zobowiàzania w danym roku nie mogà byç spełnione,
m.in. wskutek wystàpienia przypadków siły wy˝szej, odpowiednie
wsparcie nie przysługuje, z tym zastrze˝eniem, ˝e zobowiàzanie w ramach danego schematu powinno
byç kontynuowane. Tym samym,
beneficjentowi płatnoÊci rolnoÊrodowiskowej, którego uprawy uległy
zniszczeniu przez dzikie zwierz´ta
pomoc nie przysługuje, ale w tym
przypadku zwrot pomocy z tytułu

obowiàzków wynikajàcych z obowiàzujàcych wymogów i norm wzajemnej zgodnoÊci, płatnoÊci obszarowe nie podlegajà zmniejszeniu
z tytułu stwierdzonych niezgodnoÊci.
W ka˝dym przypadku rolnik powinien zło˝yç do Kierownika Biura
Powiatowego ARiMR w terminie 10
dni roboczych od dnia, w którym
uzyskuje takà mo˝liwoÊç pisemne
oÊwiadczenie o wystàpieniu szkody
w wyniku zaistnienia siły wy˝szej.
Oprócz oÊwiadczenia, rolnik zobowiàzany jest równie˝ dostarczyç

Uzyskanie odszkodowania z koła łowieckiego za szkody w uprawach rolnych spowodowane przez dziki, jelenie, łosie,
daniele i sarny, nie ma wpływu na kwesti´ kwalifikowalnoÊci rolnika do płatnoÊci w ramach systemów wsparcia
bezpoÊredniego, płatnoÊci rolnoÊrodowiskowej oraz płatnoÊci ONW

zaniechania zobowiàzania nie jest
wymagany.
JednoczeÊnie majàc na uwadze,
˝e warunkiem przyznania płatnoÊci
ONW jest prowadzenie działalnoÊci rolniczej na obszarach ONW,
pomoc ta nie jest przyznawana je˝eli szkody wyrzàdzone przez dzikie
zwierz´ta skutkujà całkowitym zaprzestaniem prowadzenia tej działalnoÊci. Je˝eli natomiast zniszczenie uprawy nie powoduje zaprzestania prowadzenia działalnoÊci
rolniczej, płatnoÊci ONW b´dà rolnikowi przyznane.
JednoczeÊnie w przypadku, gdy
wystàpienie siły wy˝szej skutkuje
brakiem mo˝liwoÊci wykonania

dowód potwierdzajàcy wystàpienie
siły wy˝szej lub nadzwyczajnych
okolicznoÊci. Dowodem takim mo˝e byç np. protokół z ogl´dzin lub
ostatecznego szacowania szkody
w uprawach i płodach rolnych wyrzàdzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, sporzàdzony
przez upowa˝nionego przedstawiciela dzier˝awcy lub zarzàdcy obwodu łowieckiego lub inne podmioty uprawnione do szacowania
szkód łowieckich na podstawie
przepisów prawa łowieckiego.
Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: © Pantherstock / Photogenica, fotolia
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sione straty w wyniku szkód spowodowanych przez dzikà zwierzyn´ wypłaconego przez koło
łowieckie, mo˝e korzystaç z dopłat bezpoÊrednich za powierzchni´ upraw rolnych, która
została zniszczona?
Czy w przypadku zaistnienia
ww. okolicznoÊci nale˝y poinformowaç o tym ARiMR, je˝eli tak
to w jakiej formie, w jakim terminie, czy rolnik powinien zrezygnowaç z dopłat i czy ponosi
z tego tytułu sankcje finansowe
lub karne i jakie?

AGENCJA NIERUCHOMOÂCI ROLNYCH

Rolnicy ch´tnie
kupowali grunty
Sprzeda˝ nieruchomoÊci z Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa
W 2013 r. Agencja NieruchomoÊci Rolnych sprzedała 147,7 tys. ha
gruntów. Oznacza to, ˝e plan roczny został zrealizowany na poziomie 116%. Jest to najwy˝szy poziom sprzeda˝y od 2003 r.

T

en doskonały wynik to efekt
przyspieszenia prywatyzacji
majàtku Zasobu WłasnoÊci
Rolnej Skarbu Paƒstwa, a w szczególnoÊci sprzeda˝y gruntów rolnych
na powi´kszenie gospodarstw ro-

dzinnych. Sprzeda˝ nieruchomoÊci
Zasobu WRSP odbywa si´ w drodze
przetargów ograniczonych i nieograniczonych oraz pierwszeƒstwa
w nabyciu (bezprzetargowo), które
przysługuje m.in. dzier˝awcom.

Sprzeda˝ nieruchomoÊci rolnych przez ANR w okresie 2003–2013 (tys. ha)

36

Rolnicy indywidualni mieli, i nadal majà, najlepsze w historii warunki nabywania paƒstwowych
gruntów od Agencji NieruchomoÊci
Rolnych. Jednym z najwa˝niejszych
czynników mobilizujàcych do zakupu w 2013 r. była mo˝liwoÊç nabywania ich na zasadach preferencyjnych, szczególnie w kwestii oprocentowania. Do 31 grudnia 2013 r.
rolnicy, którzy nabywali paƒstwowà
ziemi´ w celu utworzenia lub powi´kszenia gospodarstwa rodzinnego, mogli korzystaç m.in. z mo˝liwoÊci rozło˝enia przez ANR płatnoÊci na roczne lub półroczne raty
z oprocentowaniem w wysokoÊci 2% rocznie, na okres do 15 lat,
pod warunkiem, ˝e jeszcze
przed zawarciem umowy wpłacili
co najmniej 10% ceny nieruchomoÊci. Z tej pomocy paƒstwa skorzystało w 2013 r. ponad 4600 rolników, którzy nabyli na preferencyjBIULETYN INFORMACYJNY 2/2014

Wykonanie planu finansowego
w 2013 r.
Od 2005 r. Agencja NieruchomoÊci Rolnych, zgodnie z art. 20
ust. 5c ustawy o gospodarowaniu
nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa, odprowadza do bud˝etu
paƒstwa kwoty odpowiadajàce
nadwy˝ce mi´dzy Êrodkami uzyskanymi z gospodarowania mieniem
Zasobu, a Êrodkami wydatkowanymi na realizacj´ jej ustawowych zadaƒ. W okresie od 2005 r. do koƒca 2013 r. Agencja NieruchomoÊci
Rolnych wpłaciła do bud˝etu paƒstwa kwot´ 10 948 mln zł1.
Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy
z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji
prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomoÊci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, od 2006 r. ANR
zasila Fundusz Rekompensacyjny,
z którego realizowane sà wypłaty
rekompensat dla Zabu˝an.
W okresie od 2006 r. do koƒca 2013 r. Agencja NieruchomoÊci
Rolnych wpłaciła do Funduszu Rekompensacyjnego kwot´ 3 059
mln zł. W 2013 r. Agencja zasiliła
Fundusz Rekompensacyjny kwotà 123,8 mln zł.
Łàcznie w 2013 r. Agencja wpłaciła do kasy paƒstwa 1 975 mln zł.
Tym samym w pełni zrealizowała
zakładany plan finansowy.
Od 2005 r. Agencja NieruchomoÊci Rolnych przekazała ju˝
BIULETYN INFORMACYJNY 2/2014

Wpłaty ANR do bud˝etu paƒstwa w 2013 r. wyniosły 1 851,2 mln zł.
AGENCJA NIERUCHOMOÂCI ROLNYCH

nych warunkach ponad 88 tys. ha.
Natomiast od 1 stycznia 2014 r.
wszystkie przywileje umo˝liwiajàce
rolnikom zakup gruntów na powi´kszenie gospodarstw rodzinnych
pozostały, łàcznie z rozkładaniem
przez ANR płatnoÊci na raty za zakupionà nieruchomoÊç. Zmieniło
si´ jednak oprocentowanie rat, które od 1 stycznia br. wynosi 3,75%
(poziom stopy bazowej ogłaszanej
przez KE powi´kszonej o 1 punkt
procentowy).

do paƒstwowej kasy łàcznie ponad 14 miliardów złotych.

Przetargi ograniczone
W 2013 r. zorganizowano ponad 4300 przetargów ograniczonych, niemal tyle samo, co rok
wczeÊniej (4400). Jednak powierzchnia, na którà wyłoniono nabywców w przetargach ograniczonych w 2013 r. wyniosła 34,1 tys.
ha i była prawie dwukrotnie wy˝sza
w porównaniu do 2012 r. W odniesieniu do lat 2009-2011 jest to
pi´ciokrotny wzrost liczby przetargów. Tak znaczne zwi´kszenie liczby
przetargów jest wynikiem realizowanej polityki paƒstwa w zakresie
oferowania gruntów dla rolników
powi´kszajàcych gospodarstwa.
Przy sprzeda˝y gruntów istotnà
rol´ odgrywa tzw. czynnik społeczny
(przedstawiciele rolników wskazani
przez Izb´ Rolniczà uczestniczàcy

w komisjach przetargowych), którego zadaniem jest zabezpieczenie
interesów rolników przez uniemo˝liwienie zakupu gruntów osobom
do tego nieuprawnionym.
W 2013 r. odstàpienia od przetargów z powodu podejrzeƒ
o uczestnictwo osób nieuprawnionych, na wnioski Izb Rolniczych,
miały miejsce w 194 przetargach
na powierzchni´ 4877 ha. Nale˝y
zwróciç uwag´, ˝e 85% przypadków odstàpieƒ dotyczyło woj. zachodniopomorskiego.

Realizacja 30 proc. wyłàczeƒ
z umów dzier˝awy
Realizujàc ustaw´ z 16.09.2011 r.
w zakresie wyłàczeƒ 30% z umów
dzier˝awy podpisanych zostało 675
aneksów do umów na wyłàczenie 77 453 ha. W stosunku do 409
umów na łàcznà powierzchni´ 57 326 ha odrzucono zapropo-

Powierzchnia gruntów rolnych sprzedanych na przetargach ograniczonych w tys. ha
w latach 2009–2013
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nowane warunki wyłàczenia gruntów. Najwi´kszy areał gruntów
zgodnie z podpisanymi aneksami
do umów dzier˝awy został wyłàczony w pierwszych dwóch latach
działania ustawy (2012–2013) –
prawie 50 tys. ha. W kolejnych latach b´dà to nast´pujàce powierzchnie: 2014 r. – 3,4 tys.
ha, 2015 r. – 10,1 tys.
ha, 2016 r. – 11,3 tys.
ha, 2017 r. – 2,9 tys. ha.
Tempo wyłàczeƒ rozło˝one
jest w czasie m.in. ze wzgl´du na uczestnictwo dzier˝awców w programach pomocowych finansowanych z udziałem Êrodków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej. Ustawa odroczyła
przej´cie gruntów od dzier˝awców realizujàcych programy do czasu ich zakoƒczenia.

bo nieco ponad 11,5 tys. ha. Natomiast w 2013 r. wydzier˝awiła 29,7
tys. ha i jest to 2,5-krotnie wi´ksza
powierzchnia ni˝ w 2012 r. Agencja
aby wydzier˝awiç taki areał przeprowadziła 2,4 tys. przetargów, tj.
o 250% wi´cej ni˝ w 2012 r.
Zwi´kszenie tej formy zagospodarowania nieruchomoÊci rolnych

renie województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnoÊlàskiego i warmiƒsko-mazurskiego. Warto zaznaczyç, ˝e wÊród
gruntów Zasobu znajdujà si´ takie,
które z ró˝nych przyczyn nie mogà
zostaç rozdysponowane, dlatego
szacuje si´, ˝e „dyspozycyjny Zasób
netto” wynosi ok. 860 tys. ha.

Plan na rok 2014

W 2014 r. ANR planuje
sprzedaç ogółem 125 tys. ha
gruntów.
Planuje si´, ˝e przekazy zewn´trzne Agencji wyniosà
łàcznie 1 878,2 mln zł, z tego do bud˝etu paƒstwa
wpłacone zostanie 1 518,1
mln zł, natomiast do Funduszu
Rekompensacyjnego
360,1 mln zł.
W zwiàzku z bardzo dobrà
sprzeda˝à w ubiegłym roku
przekazy zewn´trzne w roku
bie˝àcym b´dà wy˝sze od
planowanych. Szacuje si´, ˝e
kwota nadwy˝ki z tytułu rozliCeny paƒstwowej ziemi
czenia rocznego zobowiàzaÂrednia cena gruntów rolnia wobec bud˝etu paƒstwa
nych w III kwartale 2013 r.
za 2013 r., która zostanie
wyniosła 21 956 zł za 1ha.
odprowadzona w czerwCeny gruntów rolnych systecu 2014 r., wyniesie pomatycznie rosnà. Ocenia si´,
nad 400 mln zł.
˝e Êrednia cena gruntów rolNieznana jest tak˝e wysonych za cały 2013 rok wynie- ANR planuje sprzedaç w 2014 r. 125 tys. ha gruntów i przekazaç do bud˝etu koÊç dopłaty lub nadwy˝ki
paƒstwa 1 518,1 mln zł
sie ok. 23 tys. zł za 1 ha.
zobowiàzania wobec Funduszu
Rekompensacyjnego
Dzier˝awa gruntów rolnych
mo˝na uzasadniç mi´dzy innymi za 2013 r., która zostanie rozliczoDzier˝awa jest głównym kierunkiem wydzier˝awieniem gruntów, które na w ciàgu 14 dni po zatwierdzeniu
nietrwałego rozdysponowania i za- nie mogà byç szybko sprzedane.
sprawozdania finansowego ZWRSP
gospodarowania Zasobu Własnoprzez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Êci Rolnej Skarbu Paƒstwa. ObecAktualny stan Zasobu
Wsi.
nie w dzier˝awie jest jeszcze 1,25 W Zasobie WłasnoÊci Rolnej SkarBiuro Rzecznika Prasowego
mln ha gruntów, na podstawie po- bu Paƒstwa pozostaje prawie 1,6
[ 22 635 54 96
nad 63,7 tys. zawartych umów.
mln ha, w tym ponad 1,25 mln ha
Zdj´cia: © Pantherstock / Photogenica, fotolia
W ostatnich latach udział dzier- jest w dzier˝awie, 304 tys. ha czeka
˝aw w zagospodarowaniu nieru- na rozdysponowanie, a ok. 86 tys.
chomoÊci rolnych malał z roku ha znajduje si´ w innych formach
Kwota wpłat do bud˝etu paƒstwa obejmuje równa rok. W całym 2011 r. Agencja nietrwałego
rozdysponowania. nie˝, zrealizowanà w 2012 r., wpłat´ z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych przez Ministra Finanwydzier˝awiła niecałe 11 tys. ha Najwi´ksze powierzchnie pozosta- sów
w celu zwi´kszenia funduszy i rezerw BG˚ S.A.
gruntów, w 2012 r. niewiele wi´cej, jàce w Zasobie znajdujà si´ na te- (29,8 mln zł).
1
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Dopłaty
do materiału siewnego

O

d 2007 r. Agencja Rynku
Rolnego prowadzi działania
rekompensujàce rolnikom
cz´Êç kosztów zakupu materiału
siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany, majàce na celu
zwi´kszenie iloÊci stosowanego
materiału siewnego w polskich gospodarstwach. Stosowanie materiału siewnego do siewu lub sadzenia ma korzystny wpływ na jakoÊç
plonów oraz optymalizacj´ przeprowadzanych zabiegów agrotechnicznych i ochrony roÊlin, co przekłada si´ na wynik ekonomiczny
gospodarstwa. Na podstawie doÊwiadczeƒ zebranych w czasie realizacji mechanizmu mo˝na stwierdziç, ˝e dopłaty cieszà si´ du˝ym
zainteresowaniem rolników i od
2007 r. stanowià wa˝ny element
wsparcia dla polskiego rolnictwa.
W latach 2007-2013 w ramach
mechanizmu Dopłaty do materiału
siewnego, ARR wypłaciła ok. 499,4
mln zł., z czego w województwie:
wielkopolskim 101,7 mln zł, dolnoÊlàskim 65,8 mln zł, kujawsko-pomorskim 64,6 mln zł, opolskim 36
mln zł, pomorskim 35,4 mln zł i zachodniopomorskim 35,3 mln zł.
W okresie od 15 stycznia do 25
czerwca 2014 r. mo˝na ubiegaç si´
w Agencji o dopłaty z tytułu zu˝ytego do siewu lub sadzenia materiału
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, majàcej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczàce materiału siewnego – zbó˝
ozimych i jarych, roÊlin stràczkowych i ziemniaka – zakupionego
i zu˝ytego do siewu lub sadzenia
w terminie od 15 lipca 2013 r.
do 15 czerwca 2014 r.
BIULETYN INFORMACYJNY 2/2014

Dopłaty do materiału siewnego stanowià wa˝ny element wsparcia dla polskiego rolnictwa

Dopłaty skierowane sà do producentów rolnych uprawiajàcych zbo˝a, roÊliny stràczkowe oraz ziemniaki. WysokoÊç stawki dopłaty
do 1 ha gruntów ornych obsianych
lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, wynosi odpowiednio:
1 100 zł – w przypadku zbó˝, mieszanek zbo˝owych i pastewnych;
1 160 zł – w przypadku roÊlin
stràczkowych;
1 500 zł – w przypadku ziemniaków.
W dniu 24 grudnia 2013 r. zostało opublikowane rozporzàdzenie
Komisji (UE) nr 1408/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
w sektorze rolnym (Dz. Urz.
UE L 352 z dnia 24.12.2013,
str. 9). Zgodnie z rozporzàdzeniem
łàczna kwota pomocy de minimis
w rolnictwie przyznana producentowi rolnemu w okresie 3 lat podat-

kowych nie mo˝e przekroczyç 15 000 euro.
Szczegółowe informacje dotyczàce uzyskania dopłaty znajdujà si´
w Warunkach uzyskania dopłaty
z tytułu zu˝ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie na stronie internetowej Agencji
(www.arr.gov.pl). Mo˝na je tak˝e
uzyskaç w telefonicznym punkcie
informacyjnym (22 661 72 72)
i w oddziałach terenowych. Wnioskodawca, aby otrzymaç dopłat´
do materiału siewnego zobowiàzany jest do zło˝enia wniosku na właÊciwym formularzu, obowiàzujàcym
w 2014 r. Korzystanie z nieaktualnych wzorów wniosków powoduje
wydłu˝enie post´powania administracyjnego w sprawie przyznania
dopłaty.
Biuro Produktów RoÊlinnych ARR
[ 22 661 78 10
Zdj´cie: fotolia
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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

Biuletyn informacyjny nr 2/2014 (169). Wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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Zapraszamy
na Mi´dzynarodowe
Targi Techniki
Rolniczej
AGROTECH
7-9 marca 2014 r.
na terenie
Targów Kielce
W tym roku
jubileuszowa,
XX edycja targów
To prawdziwe
Êwi´to rolnictwa

