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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zdaniem ministra

Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi

Szanowni Paƒstwo!
Po trudnym roku 2014, w którym dotkn´ły rolników
przede wszystkim dwie sprawy – wirus ASF i rosyjskie embargo, ten rok te˝ okazał si´ niełatwy. Tym razem niesprzyjajàce były warunki klimatyczne i ekonomiczne.
Pierwsze przyniosły ogromne straty z powodu suszy, a drugie niskie ceny na rynkach rolnych.
W tych wyjàtkowo trudnych latach rolnicy, dzi´ki swojej
ci´˝kiej pracy i ogromnemu wysiłkowi oraz podejmowanym działaniom poradzili sobie z przeciwnoÊciami.
Pomimo ASF i rosyjskiego embarga sprzeda˝ naszych
produktów rolnych poza granice dalej roÊnie i to przy rosnàcym saldzie dodatnim. To wynik podj´tych blisko
osiem lat temu prac nad pozyskaniem nowych rynków
zbytu i utworzenia funduszów promocji. DziÊ zbieramy tego ˝niwo. Eksportujemy ju˝ do 73 krajów Êwiata, a wartoÊç eksportu za rok ubiegły wyniosła prawie 22 mld euro. Jest ogromna szansa, ˝e wartoÊç ta mo˝e w tym roku
zbli˝yç si´ do poziomu 25 mld euro. O pozyskiwaniu dost´pu do nast´pnych rynków dla kolejnych produktów informuj´ w Biuletynie i na stronie internetowej na bie˝àco.
Polska ˝ywnoÊç cieszy si´ uznaniem konsumentów na całym Êwiecie. Ma renom´ ˝ywnoÊci najwy˝szej jakoÊci,
a przy tym ceniona jest za jej walory smakowe i zapacho2

we. Mo˝na si´ było o tym przekonaç podczas tegorocznej
edycji targów Polagra Food w Poznaniu. To Êwi´to polskiej
˝ywnoÊci. Na uroczystej gali Programu Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç z satysfakcjà wr´czyłem 54 przedstawicielom kolejnych zakładów znaki programu dla kolejnych 186 produktów spełniajàcych najwy˝sze wymagania jakoÊciowe
okreÊlone w programie. W ciàgu minionych 11. lat przyznaliÊmy 1400 znaków produktom wytwarzanym przez
170 producentów bran˝y rolno-spo˝ywczej.
Targi były tak˝e okazjà do wielu rozmów dwustronnych. Ka˝de takie spotkanie wykorzystywane jest do zabiegania o nowe rynki, o rozszerzenie mo˝liwoÊci zbytu
naszej ˝ywnoÊci.
Przed rozpocz´ciem targów w Poznaniu odbyłem te˝
rozmow´ z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Philem Hoganem o mo˝liwoÊciach rozszerzenia pomocy suszowej.
Ta pomoc jest niezb´dna. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady ds. Rolnictwa, które odbyło si´ w połowie
wrzeÊnia br., Komisja Europejska przedstawiła propozycj´
podziału bezpoÊredniej pomocy dla rolników w wysokoÊci 420 mln euro. Polska otrzymała pomoc w wysokoÊci 28,95 mln euro. Wprawdzie tylko cztery paƒstwa otrzymały wi´ksze fundusze, ale naszym zdaniem nie rozwiàBIULETYN INFORMACYJNY 10/2015
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Nie jest te˝ tak jak twierdzà moi polityczni oponenci,
˝e nie ma dróg, a Êwietlice si´ rozpadajà. Wybudowano, zmodernizowano lub wyposa˝ono m.in. 8 tysi´cy
Êwietlic, domów kultury, budynków rekreacyjnych i sportowych oraz blisko 6 tysi´cy obiektów sportowych, placów zabaw i miejsc rekreacji. Dzi´ki zrealizowanym
działaniom utworzono blisko 30 tysi´cy miejsc pracy dla
rolników, jak i mieszkaƒców obszarów wiejskich.
Ka˝dy kto ma kontakt z terenami wiejskimi, z rolnikami widzi, ˝e gospodarstwa si´ modernizujà, ˝e poprawia
si´ poziom ˝ycia na obszarach wiejskich. To nie tylko suche dane statystyczne, ale przede wszystkim zrealizowane na tych terenach inwestycje pokazujà jak zmienia si´
polska wieÊ i tereny wiejskie.
Tegoroczna sytuacja jest trudna, ale nie mo˝na twierdziç, ˝e polska wieÊ jest w ruinie, to kłamstwo.
Nie mo˝na te˝ opowiadaç rolnikom, ˝e wyrównane
zostanà dopłaty bezpoÊrednie. W Unii Europejskiej nie
ma równych dopłat. Ró˝nice sà i b´dà. Zwracam uwag´, ˝e takie kraje jak Francja czy Niemcy miały zdecydowanie wy˝sze plony referencyjne. Obecnie poziom płatnoÊci bezpoÊrednich w Polsce wynosi 246 euro/ha i niewiele odbiega od unijnej Êredniej, która wynosi 251 euro/ha. Warto te˝ zauwa˝yç, ˝e polscy rolnicy, którzy korzystaç b´dà z dopłat do produkcji osiàgnà znacznie
wi´kszy poziom wsparcia do hektara.
Moja bie˝àca kadencja dobiega koƒca. Nie zostawiam rolnictwa w ruinie. Wynegocjowane zostały dobre
warunki na nowà perspektyw´ finansowà lat 20142020. PrzygotowaliÊmy nowe, dobre rozwiàzania dotyczàce płatnoÊci bezpoÊrednich i spójny z nimi Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich, w których promujemy rolników aktywnych, a całoÊç konstrukcji ukierunkowana jest na małe i Êrednie gospodarstwa rolne, na gospodarstwa rodzinne. ChcieliÊmy, aby mogły one stworzyç sobie trwałe podstawy do dalszego rozwoju. Efektem rozpocz´tej perspektywy finansowej powinno byç
zwiàzanie z rynkiem jak najwi´kszej liczby gospodarstw
rolnych.
Krokiem do tego b´dzie tak˝e rozszerzenie sprzeda˝y
bezpoÊredniej. To nie tylko zwi´kszenie mo˝liwoÊci poprawy rolniczych dochodów, ale tak˝e odbudowanie
trwałych wi´zi pomi´dzy producentem a konsumentem.
Przyj´liÊmy ponadto program działaƒ promocyjnych
skupiajàcy si´ na wybranych 13 rynkach. Te rynki to
szansa na dalszy wzrost eksportu rolnego. Jest to jedna z najwa˝niejszych kwestii gdy˝ eksportujemy ju˝
w uj´ciu wartoÊciowym 1/3 naszej całej produkcji rolnej.
Te działania muszà byç kontynuowane. Mamy bardzo
dobre produkty, ale musimy si´ jeszcze nauczyç lepiej je
sprzedawaç.
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zuje to problemu polskich rolników. Jestem rozczarowany
z powodu nie uwzgl´dnienia przez Komisj´ Europejskà
skutków suszy. Uwa˝am, ˝e wsparcie dla rolników poszkodowanych przez susz´ powinno powi´kszyç narodowà kopert´ pomocy dla Polski i pozostałych paƒstw, które ucierpiały przez t´ kl´sk´ ˝ywiołowà. Pozostała kwota pomocy
(w wysokoÊci 80 mln euro dla wszystkich paƒstw członkowskich) b´dzie przeznaczona na pomoc dla rynku mleka oraz wieprzowiny na korzystniejszych ni˝ obecnie warunkach. Z zadowoleniem przyjàłem natomiast podniesienie stawek w mechanizmie prywatnego przechowalnictwa
oraz wydłu˝enie terminów funkcjonowania tego mechanizmu pomocy.
Licz´, ˝e nasze zabiegi na unijnych forach przyniosà korzystniejsze jeszcze rozwiàzania.
W Polsce ucierpiało w wyniku suszy ponad 231 tysi´cy
gospodarstw rolnych na obszarze blisko 2 mln hektarów.
Straty szacowane sà na kwot´ około 1,6 mld złotych. Pomoc suszowa nie oznacza mo˝liwoÊci zrekompensowania
rolnikom wszystkich strat. Nie ma takich mo˝liwoÊci. Moi
polityczni oponenci zarzucajà mi, ˝e nie rekompensuj´
tych strat. Przypomn´, ˝e w 2006 roku straty suszowe szacowane były na 3,5 mld złotych a do rolników trafiło tylko 418 mln złotych, 480 mln złotych wliczajàc koszty kredytów preferencyjnych.
Kampania wyborcza, która coraz bardziej przybiera
na sile niesie ze sobà niestety wiele informacji mijajàcych
si´ z prawdà.
Zdecydowanie zaprzeczam, ˝e polskie rolnictwo jest
w zgliszczach i w ruinie. Takie twierdzenie uwłacza wysiłkowi i pracy jakà wło˝yli polscy rolnicy w ciàgu ostatnich
kilkunastu lat w transformacj´, rozwój, modernizacj´
swoich gospodarstw i przetwórstwa. Osiàgn´li ogromne
sukcesy, i na arenie krajowej, i na arenie mi´dzynarodowej. DziÊ polskie produkty ˝ywnoÊciowe sà ambasadorem Polski i eksportujemy je do 73 krajów na całym
Êwiecie.
Ta rzekoma ruina i zgliszcza, to pewnie m.in. skutek 17,4 mld euro, które mieliÊmy do wykorzystania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
RzeczywistoÊç wyglàda zgoła inaczej. ZakontraktowaliÊmy 102% alokacji. Z tych Êrodków skorzystało około 1,2
mln beneficjentów, a wypłacono ju˝ 93% Êrodków.
Specjalna pomoc w postaci bezzwrotnych premii została przyznana młodym rolnikom. Skorzystało z niej 37 tysi´cy osób, a dzi´ki temu, ˝e w bie˝àcym roku dwukrotnie
zwi´kszono bud˝et działania wsparciem obj´to dodatkowo ponad 5,1 tysiàca młodych rolników.
Pomoc dla młodych rolników wynika z faktu, ˝e mamy
ich najwi´cej poÊród wszystkich paƒstw unijnych.
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Prosto z gabinetu

Zabiegamy o nowe rynki
Eksport artykułów rolno-spo˝ywczych z Polski nadal roÊnie. Według
wst´pnych danych w okresie styczeƒ-czerwiec 2015 r. jego wartoÊç wyniosła 11 165 mln EUR, co oznaczała wzrost o 6,4 proc. w stosunku
do pierwszego półrocza ubiegłego roku. Ka˝de mi´dzynarodowe spotkanie przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi jest okazjà do zabiegania o rynki zbytu dla polskiej ˝ywnoÊci.
Wizyta w Serbii

Na poczàtku paêdziernika podsekretarz stanu Zofia
Szalczyk przebywała w Republice Serbii. Głównym

O współpracy handlowej
z Chinami w Budapeszcie

Minister Marek Sawicki wziàł udział w 10. Forum
Współpracy Rolniczej i Ekonomicznej mi´dzy Chinami
a Europà Ârodkowo -Wschodnià, które odbywało
si´ 24 wrzeÊnia w Budapeszcie. Uczestniczyli w nim
ministrowie rolnictwa reprezentujàcy 16 krajów Euro4

celem wizyty były rozmowy z sekretarzem stanu w ministerstwie rolnictwa i ochrony Êrodowiska Republiki
Serbii Danilo Goluboviciem. Wiceminister potwierdziła gotowoÊç polskiego resortu rolnictwa do dalsze go wzmac nia nia pol sko -serb skiej współ pra cy
w obszarze rolnictwa. Obie strony uznały, ˝e w celu
wyjaÊnienia problematycznych kwestii fitosanitarnych
oraz weterynaryjnych istnieje koniecznoÊç zorganizowania spotkaƒ przedstawicieli właÊciwych słu˝b z Polski i Serbii.
Jako przewodniczàca misji gospodarczej polskich
przedsi´biorców, Zofia Szalczyk otworzyła Forum
Gospodarcze Polska-Serbia, a tak˝e wzi´ła udział
w spotkaniach z przedstawicielami EBOiR oraz serbskich resortów: spraw zagranicznych handlu, telekomunikacji i turystyki. W ramach wydarzeƒ towarzyszàcych wizycie w Serbii odbyła si´ na głównym placu
8
w Belgradzie promocja polskiej ˝ywnoÊci.

py Ârodkowo-Wschodniej oraz Chiny. Tematem przewodnim tegorocznej sesji plenarnej był „Cykl ˝ycia
˝ywnoÊci w Europie i Azji: zwi´kszenie efektywnoÊci
produkcji i transportu”.
Ze strony chiƒskiej, w wydarzeniu brała udział delegacja pod przewodnictwem wiceministra Rolnictwa
Chiƒskiej Republiki Ludowej Qu Dongyu.
Spotkania w ramach Forum majà na celu wypracowanie rozwiàzaƒ sprzyjajàcych intensyfikacji wymiany
handlowej towarami rolnymi w formacie 16+1. Podczas spotkaƒ polska delegacja zwracała uwag´
na podejmowanie działaƒ ukierunkowanych na eliminacj´ barier w dost´pie towarów rolno -spo˝ywczych do rynku chiƒskiego oraz popieranie wszelkich
przed si´ wzi´ç sprzy ja jà cych uła twia niu eks por tu
do Chin. W tym kontekÊcie mamy nadziej´ na rozwój
współ pra cy mi´ dzy kra ja mi Eu ro py Ârod ko wo -Wschodniej a Chinami tak˝e w ramach inicjatywy
Pas i Szlak.
8
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Delegacja algierska w Polsce

Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk rozmawiał
o mo˝liwoÊciach eksportu polskiej ˝ywnoÊci do Algierii

Chiƒscy inspektorzy rozpoczynajà
audyt w Polsce

Na zaproszenie Głównego Inspektoratu Ochrony
RoÊlin i Nasiennictwa w dniach 21-27 wrzeÊnia br.
przebywała w Polsce delegacja ekspertów Generalnego Urz´du Nadzoru nad JakoÊcià, Inspekcjà
i Kwarantannà Chiƒskiej Republiki Ludowej.

O handlu i współpracy z Chinami w Poznaniu
Na zaproszenie ministra Marka Sawickiego na targi
Polagra Food przyjechała delegacja Chiƒskiej Republiki Ludowej.
Minister Marek Sawicki, wspólnie z wiceministrem
rolnictwa Chiƒskiej Republiki Ludowej Qu Dongyu
uczestniczyli w VI posiedzeniu Polsko-Chiƒskiej Grupy
Roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa i goBIULETYN INFORMACYJNY 10/2015

z ministrem przemysłu i górnictwa Algierii Adessalam
Bouchouareb, przebywajàcym w Polsce z oficjalnà wizytà wraz z towarzyszàcà delegacjà biznesowà w drugiej połowie wrzeÊnia.
W ramach pobytu zorganizowane zostało m.in. spotkanie w gospodarstwie rolnym we wsi Skaszewo, w gminie Gzy. Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk wraz
z prezesem Algierskiej Izby Handlu i Przemysłu Mohamedem Laid Benamor wizytowali hodowl´ bydła. Odwiedzili te˝ jeden zakład mleczarski. Strona algierska
jest zainteresowana rozwijaniem współpracy mi´dzy
innymi w sektorze mleka i produktów mlecznych. Algieria stanowi dla Polski atrakcyjny rynek.
Eksport polskich towarów rolno -spo˝ywczych do
Algierii w porównaniu do 2013 r. wzrósł prawie trzykrotnie.
8

Polska zło˝yła wniosek o otwarcie rynku chiƒskiego
dla jabłek, a audyt jest obligatoryjnym elementem
trwajàcej od sierpnia 2014 r. procedury oceny ryzyka
fitosanitarnego z tytułu eksportu owoców z naszego
kraju.
Z członkami delegacji chiƒskich audytorów spotkał
si´ sekretarz stanu Kazimierz Plocke. Eksperci odbyli
tak˝e szereg rozmów m.in. z pracownikami naukowymi Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, a tak˝e
z przedstawicielami zwiàzków bran˝owych i stowarzyszeƒ pro du cen tów oraz eks por te rów owo ców.
Zaplanowane zostały równie˝ wizyty w gospodarstwach sadowniczych oraz miejscach przechowywania i przygotowywania jabłek do sprzeda˝y, zlokalizowanych na terenie województw: mazowieckiego
i łódzkiego.
Po przeprowadzeniu audytu strona chiƒska przygotuje raport, który b´dzie kolejnym krokiem w negocjacjach protokołu bilateralnego, w którym to dokumencie okreÊlone zostanà warunki eksportu jabłek
z Polski do ChRL.
8

spodarki ˝ywnoÊciowej, które odbywało si´ na terenie
Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich.
Rozmawiano o kierunkach dalszej współpracy i mo˝liwoÊciach zwi´kszenia dost´pu naszych produktów
do chiƒskiego rynku. Podczas spotkania podpisane zostało „Porozumienie mi´dzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczpospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Chiƒskiej Republiki Ludowej o współpracy w ramach Polsko-Chiƒskiego Centrum Nauki i Technologii
5
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Rolnej”. W stosunku do podobnego porozumienia
z 2006 r. obecne zostało uzupełnione o obszary
współpracy, w których instytuty badawcze rozwa˝ajà
mo˝liwoÊci realizowania wspólnych projektów.
Polskie produkty sà coraz lepiej rozpoznawalne
na rynku chiƒskim. Intensyfikacja działaƒ promocyjnych jest jednym z kroków, majàcych na celu budowanie polskiej marki na chiƒskim rynku.
W najbli˝szym czasie planowana jest organizacja
stoiska informacyjno-promocyjnego na targach Sichuan Agriculture Expo & Chengdu International
Urban Modern Agriculture Expo w Chengdu, a tak˝e
8
udział w targach SIAL China 2016.

Spotkanie z ministrem rolnictwa RPA

Minister Marek Sawicki spotkał si´ 2 wrzeÊnia br. z ministrem rozwoju obszarów wiejskich i reformy rolnej Republiki Afryki Południowej Gugile Nkwinti. Podczas
spotkania omawiano kwestie współpracy bilateralnej.
Strona polska jest zainteresowana zakoƒczeniem procedur zwiàzanych z dost´pem mi´sa czerwonego i drobiowego do rynku RPA, a tak˝e produktów pochodzenia roÊlinnego. Z kolei RPA rozwojem programów wy-

miany eksperckiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa.
Kontynuacjà spotkania było robocze seminarium,
w trakcie którego zaprezentowano szczegółowo stronie
RPA funkcjonowanie polityki rybołówstwa i rozwoju obszarów wiejskich.
Delegacja RPA obejmowała przedstawicieli administracji oraz grup´ rolników i przetwórców. W programie wizyty uwzgl´dniono zainteresowania uczestników,
a mianowicie rybołówstwo i rozwój obszarów wiejskich. Delegacja sp´dziła dwa dni w okolicach Piły,
gdzie goÊcie oglàdali gospodarstwa rybackie z obszaru działania Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Zwiedzili
tak˝e niewielkie przetwórnie i gospodarstwa w okolicach Krakowa.
RPA jest najwa˝niejszym partnerem ekonomicznym
Polski w Afryce. Eksport do tego kraju stanowił w 2014 r.
blisko 5% całoÊci wywozu polskich artykułów rolno-spo˝ywczych do Afryki i plasował ten kraj na piàtej pozycji pod wzgl´dem wielkoÊci eksportu produktów ˝ywnoÊciowych na kontynencie afrykaƒskim.
8

Indonezyjskie rybołówstwo i przemysł stoczniowy
oczekujà na polskie inwestycje
Mo˝liwoÊci współpracy polsko-indonezyjskiej w obszarze rybołówstwa to główny temat spotkania sekretarza
stanu Kazimierza Plocke z minister spraw morskich i rybołówstwa Republiki Indonezji Susi Pudjiastuti, które
odbyło si´ w Warszawie 24 sierpnia br.
Podstawà do rozwijania takiej współpracy jest podpisane w 2013 r. Memorandum o porozumieniu mi´dzy
Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Morskich i Rybołówstwa Republiki Indonezji.
6
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Jest wiele mo˝liwoÊci nawiàzania nowych kontaktów
mi´dzy naszymi krajami, i to nie tylko w zakresie rybołówstwa, ale tak˝e w obszarze całego sektora ˝ywnoÊciowego. Indonezja jest atrakcyjnym rynkiem dla Polski
i mo˝e stanowiç ciekawà alternatyw´ dla polskiego biznesu w regionie azjatyckim.
Indonezja chce budowaç statki rybackie i statki
do kontroli rybołówstwa, modernizowaç porty i przystanie rybackie oraz rozwijaç przetwórstwo ryb. W Polsce szuka partnerów gospodarczych do realizacji tych

przedsi´wzi´ç. W bud˝ecie paƒstwa zostały na ten cel
wyodr´bnione specjalne fundusze.
Kazimierz Plocke jest przekonany, ˝e polska oferta
w sektorze rybołówstwa i przemysłu morskiego oka˝e si´
interesujàca dla strony indonezyjskiej. PodkreÊlił jednak,
˝e w dalszym ciàgu oczekujemy na dopuszczenie polskich zakładów mleczarskich do eksportu produktów
na rynek indonezyjski. Minister Pudjiastuti zapewniła, ˝e
jeszcze w tym roku mo˝liwa b´dzie wizyta indonezyjskich
8
inspektorów weterynaryjnych w Polsce.

Wietnamski rynek otwarty dla polskich jabłek

nam jest jednym ze strategicznych rynków, na które
chcemy eksportowaç nasze jabłka. Potencjał eksportowy rynku wietnamskiego na jabłka szacuje si´ na około 75-100 tys. ton.
W toku prac nad programem promocji gospodarczej
bran˝y rolno-spo˝ywczej Wietnam został wskazany jako
jeden z 13 priorytetowych rynków.
8

Polskie i wietnamskie słu˝by fitosanitarne podpisały dokumenty, które otwierajà wietnamski rynek dla polskich
jabłek. Oznacza to zakoƒczenie procedury, która trwała
wyjàtkowo krótko, bo zaledwie 1 rok. Polska jest jednym
z nielicznych paƒstw, które eksportujà jabłka na rynek
wietnamski, z Europy jest to jeszcze tylko Francja. Wiet-

Polskie borówki amerykaƒskie w Singapurze
Pierwsza partia polskich borówek amerykaƒskich dotarła na poczàtku wrzeÊnia do Singapuru – poinformowała polska ambasada. Dwa przedsi´biorstwa, w tym jedna grupa producencka, dostarczyły w sumie 18 ton
tych owoców. Wkrótce spodziewane sà dalsze dostawy.
Ten polski znany produkt został bardzo pozytywnie
przyj´ty zarówno przez lokalnych dystrybutorów, jak

Mo˝emy eksportowaç wołowin´ do Izraela
Izraelscy inspektorzy wizytowali w sierpniu polskie zakłady mi´sa wołowego w celu oceny ich zgodnoÊci z wymaganiami Izraela oraz oceny systemu nadzoru weterynaryjnego w Polsce w zakresie uznania równowa˝noÊci
z systemem izraelskim. Podczas kontroli oceniany był
równie˝ nadzór weterynaryjny nad hodowlà bydła w Polsce w celu dopuszczenia eksportu cielàt z Polski.
Wyniki kontroli były pozytywne i wszystkie wizytowane
zakłady zostały rekomendowane do zatwierdzenia
do eksportu. Główny Lekarz Weterynarii otrzymał pismo od władz Izraela zatwierdzajàce trzy wizytowane
zakłady. Dzi´ki temu od 19 sierpnia 2015 r. firmy te
mogły rozpoczàç eksport do Izraela.
Inspekcja Weterynaryjna otrzymała pre-listing, tj. mo˝liwoÊç samodzielnego zatwierdzania do eksportu zakładów spełniajàcych wymagania izraelskie.
Uzgodniono 3-stopniowy system zatwierdzania zaBIULETYN INFORMACYJNY 10/2015

i singapurskich konsumentów. Popyt na nasze borówki
amerykaƒskie jest bardzo du˝y.
W zwiàzku z tym, ˝e jest to owoc wra˝liwy, utrudnieniem w jego eksporcie jest brak bezpoÊredniego połàczenia lotniczego Polska-Singapur.
WartoÊç eksportu produktów rolnych do Singapuru
za pierwsze półrocze br. przekroczyła 6 mln euro,
przy dodatnim saldzie wymiany wynoszàcym 3 mln
8
euro.

kładów opierajàcy si´ o kontrole sprawdzajàce ze
szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego.
Po pozytywnej weryfikacji spełniania wymagaƒ Izraela,
zakład b´dzie mógł byç wpisany na list´ zatwierdzonych podmiotów przez Głównego Lekarza Weterynarii
i zgłoszony władzom izraelskim. Zatwierdzone zakłady
b´dà audytowane przez inspektorów izraelskich
i w przypadku, gdy 20% audytowanych zakładów nie
uzyska pozytywnej opinii, system pre-listingu zostanie
odebrany, a eksport wołowiny do Izraela zakazany.
W odniesieniu do mo˝liwoÊci eksportu cielàt z Polski
do Izraela konieczne sà dalsze prace w celu ustalenia
warunków weterynaryjnych eksportu i uzgodnienia
Êwiadectwa zdrowia.
8
Biuro Ministra
[ 22 623 18 38
Zdj´cia: Pelsóçzy Csaba/FM, archiwum MRiRW
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Sprzeda˝ bezpoÊrednia

W

zwiàzku z oczekiwania- Najwa˝niejsze zmiany:
1 wprowadzenie mo˝liwoÊci przemi rolników, jak i kon- 1 rozszerzenie katalogu produk- kroczenia wielkoÊci sprzeda˝y bezsumentów co do podj´- tów pochodzenia zwierz´cego do- poÊredniej przez podmiot w danym
cia działaƒ legislacyjnych, które puszczonych do sprzeda˝y bezpo- tygodniu, pod warunkiem uzyskaumo˝liwiłyby prowadzenie w ra- Êredniej o siar´, mro˝one tusze nia zgody właÊciwego powiatowemach sprzeda˝y bezpoÊredniej pro- drobiu, zaj´czaków i zwierzàt łow- go lekarza weterynarii oraz zachodukcji jak najszerszej gamy produk- nych, skórowane tusze grubej zwie- wania rocznego limitu sprzeda˝y;
tów pochodzenia zwierz´cego, przy rzyny łownej, patroszone tusze 1 okreÊlenie minimalnych wymamo˝liwoÊci ich sprzeda˝y na ryn- drobnej zwierzyny łownej, podroby gaƒ higienicznych dla sprzeda˝y
kach lokalnych, a tak˝e umo˝liwiły- drobiu, zaj´czaków i zwierzàt łow- ˝ywnoÊci pochodzenia zwierz´cego
by promocj´ tych produktów na te- nych, Êlimaka làdowego z gatunku z obiektów lub urzàdzeƒ ruchomych
renie całego kraju, zaistniała po- Cornu aspersum maxima (Êlimaka lub tymczasowych, w tym urzàdzeƒ
dystrybucyjnych do sprzeda˝y ˝ywtrzeba opracowania nowych prze- wielkiego szarego);
noÊci (np. mlekomatów);
pisów w tym zakresie. Zmiany
1 zniesienie, pod pewnymi
w du˝ej mierze wychodzà nawarunkami, ograniczenia doprzeciw postulatom organityczàcego obszaru sprzeda˝y
zacji rolniczych i konsumencbezpoÊredniej w przypadku
kich. Były szeroko konsultosprzeda˝y podczas wystaw, fewane z organizacjami spostynów, targów oraz kiermaszy
łecznymi i zostały wprowaorganizowanych w celu prodzone przy ich zaanga˝owamocji tych produktów, tj. wpronej współpracy. Polscy rolnicy
wadzenie mo˝liwoÊci sprzedasà coraz bardziej zaintereso˝y podczas takich imprez
wani prowadzeniem produkna terytorium całego kraju;
cji ˝ywnoÊci w celu jej sprze1 wprowadzenie mo˝liwoÊci
da˝y konsumentom na ryntzw. „sprzeda˝y zbiorczej”, tj.
kach lokalnych. Âwiadczy
sprzeda˝y przez podmiot proo tym stale wzrastajàca liczba podmiotów rozpoczynajà- 1 paêdziernika br. minister Marek Sawicki podpisał rozporzàdzenie w sprawie wadzàcy sprzeda˝ bezpoÊrednià produktów pochodzenia
cych takà działalnoÊç. sprzeda˝y bezpoÊredniej
zwierz´cego wyprodukowaPonadto polscy konsumenci
mo˝liwoÊci nych przez inny podmiot prowadzàsà coraz bardziej zainteresowani 1 wprowadzenie
mo˝liwoÊcià zakupu Êwie˝ej ˝yw- sprzeda˝y bezpoÊredniej jaj z go- cy takà działalnoÊç w tym samym
noÊci pochodzenia zwierz´cego, spodarstwa;
powiecie, podczas wystaw, festyprodukowanej w danym rejonie 1 w zakresie limitów wielkoÊci nów, targów oraz kiermaszy organiprzez lokalnych rolników, gdzie nie produkcji, np. podwy˝szenie limi- zowanych w celu promocji tych
ma długich łaƒcuchów dostaw tów dla tusz g´si z 50 na 500 sztuk produktów;
i poÊredników.
tygodniowo, okreÊlenie limitów dla 1 uproszczenie i usystematyzowaW rozporzàdzeniu wprowadzono produktów, dla których dotychczas nie brzmienia przepisów i poprawa
szereg ułatwieƒ dla podmiotów, ich nie ustanowiono (z wyłàczeniem ich czytelnoÊci.
w tym rolników i pszczelarzy, pro- produktów pszczelich nieprzetwoDo sprzeda˝y bezpoÊredniej prowadzàcych sprzeda˝ bezpoÊrednià rzonych, produktów rybołówstwa), duktów pochodzenia zwierz´cego
produktów pochodzenia zwierz´ce- tj. dla tusz zwierzàt łownych i ˝y- łàcznie zarejestrowanych jest 7360
go konsumentom koƒcowym oraz wych Êlimaków làdowych, okreÊle- podmiotów.
do zakładów prowadzàcych handel nie limitów dla nowododanych proDepartament Bezpieczeƒstwa
detaliczny bezpoÊrednio zaopatru- duktów pochodzenia zwierz´cego,
˚ywnoÊci i Weterynarii
jàcych konsumenta koƒcowego.
tj. siary;
[ 22 623 18 43
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Szcz´Êliwa trzynastka
Wielka promocja polskiej ˝ywnoÊci na rynkach pozaeuropejskich

W

celu dalszego rozwoju
polskiego eksportu produk tów rol no -spo ˝yw czych, w sierpniu bie˝àcego roku
resort rolnictwa wypracował priorytety zagranicznych działaƒ promocyjnych bran˝y rolno -spo˝ywczej. Po przeprowadzeniu analiz
rynkowych wytypowano „Szcz´Êliwà trzynastk´” – trzynaÊcie rynków pozaeuropejskich, na których realizowane b´dà skoordyno wa ne dzia ła nia pro mo cyj ne
oraz dwie europejskie imprezy
targowo -wystawiennicze o randze
Êwiatowej.
„Szcz´Êliwa trzynastka” to rynki 13 paƒstw:
1 Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
1 Singapuru,
1 Indii,
1 Japonii,
1 Chin,
1 Kanady,
1 Algierii,
1 RPA,
1 USA,
1 Arabii Saudyjskiej,
1 Egiptu,
1 Wietnamu,
1 Iranu.
Targi na terenie Unii Europejskiej,
które pozwolà oszacowaç potencjał
zakupowy polskich produktów rolno-spo˝ywczych, to:
1 targi SIAL Paris w Pary˝u naprzemiennie z targami ANUGA
w Kolonii,
1 targi Alimentaria w Barcelonie.
JednoczeÊnie, majàc na wzgl´dzie rosnàcy popyt na produkty
ekologiczne, du˝à szansà dla polskich produktów rolno-spo˝ywczych
jest organizacja promocji podczas
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2015

targów BIOFACH jako kontynuacja
działaƒ z lat ubiegłych.
Wyraênie podkreÊliç nale˝y, ˝e rynki wytypowane w wyniku przedstawionego powy˝ej sposobu działania, nie wykluczajà mo˝liwoÊci prowadzenia przez organizacje bran˝owe oraz samych przedsi´biorców
działaƒ o charakterze promocyjnym
na innych rynkach, które dla nich
wydajà si´ atrakcyjne w kontekÊcie
promocji specyficznych produktów.
Wypracowane priorytety zostanà
uwzgl´dnione w opracowywanym
przez Ministerstwo Gospodarki Programie promocji gospodarczej
na 2016 r. Program ten jest tworzony w celu zapewnienia spójnoÊci
działaƒ instytucji zajmujàcych si´
promocjà gospodarki polskiej.
Liczymy na wsparcie Ministerstwa
Gospodarki w podejmowanych
działaniach promocyjnych, w tym
na: zapewnienie mo˝liwoÊci korzystania przez przedsi´biorców z pomocy de minimis na realizacj´
bran˝owych projektów promocyjnych w zakresie eksportu oraz
wsparcie finansowe w ramach
Êrodków z Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój.
Głównym zało˝eniem wypracowanego planu działaƒ promocyjnych
za granicà w zakresie bran˝y rolno-spo˝ywczej jest zapewnienie synergii pomi´dzy wdra˝anymi na danym
rynku docelowym działaniami, a tym
samym efektywniejsze wykorzystanie
Êrodków finansowych i zapewnienie
bie˝àcej współpracy przy przygotowaniu działaƒ pomi´dzy administracjà paƒstwowà, organizacjami
bran˝owymi i zainteresowanymi
przedsi´biorcami indywidualnymi
z bran˝y rolno-spo˝ywczej.

Z materiałów uzyskanych z Agencji Rynku Rolnego, które opracowane zostały w oparciu o informacje
pozyskane od organizacji bran˝owych i przedsi´biorców, wynika, ˝e
przedsi´biorcy widzà potrzeb´ prowadzenia z poziomu administracji
publicznej długookresowej i konsekwentnej promocji Polski i polskiego rolnictwa na rynkach uznanych
za perspektywiczne, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem rynków poza UE,
w celu zwi´kszenia rozpoznawalnoÊci marki Polska oraz budowy gamy
pozytywnych skojarzeƒ wÊród potencjalnych odbiorców polskich
produktów na Êwiecie.
W zwiàzku z tym proponowana forma współpracy pozwoli
na zbudowanie spójnego i bardziej
widocznego przekazu promujàcego
polskà ˝ywnoÊç zagranicà oraz pozwoli nadaç priorytety działaƒ negocjacyjnych Głównego Lekarza
Weterynarii i Głównego Inspektora
Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa
w zakresie zapewnienia dost´pu
do rynków docelowych produktom
rolno-spo˝ywczym z Polski.
Instrumenty, które b´dà wykorzystane w ramach realizacji działaƒ
promocyjnych, to przede wszystkim:
organizacja stoiska narodowego
na targach w danym kraju oraz imprezy towarzyszàcej, podczas której
promowane b´dà polskie artykuły
rolno-spo˝ywcze, organizacja dedykowanych rozmów biznesowych
dla polskich przedsi´biorców,
a tak˝e reklama polskiego pawilonu/stoiska w prasie bran˝owej i katalogu targowym.
JednoczeÊnie w ramach podtrzymania efektów działaƒ promocyjnych na rynkach krajów trzecich or9
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ganizowane b´dà misje przyjazdowe dla potencjalnych importerów
z tych kierunków w ramach seminariów o charakterze mi´dzynarodowym promujàcych polskà ˝ywnoÊç.
Ponadto zasadna wydaje si´ organizacja spotkaƒ szkoleniowych
dla przedsi´biorców z zakresu przygotowania oferty handlowej na dany rynek docelowy.
Co wa˝ne, działania promocyjne
nie muszà rozpoczynaç si´
dopiero po otwarciu rynku
zagranicznego na dany typ
produktu. Wr´cz przeciwnie. Promocja produktów
rolno-spo˝ywczych kreuje
popyt na nie. W rezultacie
importerzy naciskajà na
administracj´ własnego
kraju na przyÊpieszenie negocjacji z krajem eksporte-

w roku 2016 – około 5 mln zł.
1 Fundusze Promocji produktów
rolno-spo˝ywczych
· w 2014 r. bud˝et z Funduszy Promocji na zagraniczne działania promocyjne wyniósł prawie 6 mln zł,
· do sierpnia 2015 r. bud˝et Funduszy wyniósł prawie 6,7 mln zł.
Obecnie tworzone sà plany działaƒ Funduszy na kolejny rok. Koƒcowe plany finansowe na 2016 r.

biorcom unijnym skuteczniej konkurowaç na rynku Êwiatowym.
W 2016 r. na kampanie promocyjne z dofinansowaniem Unii Europejskiej, realizowane przez polskie organizacje bran˝owe lub mi´dzybran˝owe, przewidziano ok. 20
mln zł, z czego 12 mln zł zostanie
przeznaczone na wybrane rynki
uznane za priorytetowe. B´dà to
kampanie na rynkach nast´pujàcych krajów: Zjednoczone
Emiraty Arabskie, Singapur, Japonia, Chiny, Kanada, Algieria, USA. W ramach tych działaƒ organizowane b´dà m. in.: emisja filmów na kanale internetowym Youtube, kampania banerowa, wydarzenia
promocyjne, spotkania
biznesowe, udział w tar-

b´dà znane nie wczeÊniej, ni˝ w listopadzie bie˝àcego roku.
Ârodki Funduszy Promocji sà
w szczególnoÊci przeznaczone
na sfinansowanie tzw. wkładu własnego organizacji bran˝owych
w realizacj´ kampanii promocyjnych i informacyjnych prowadzonych w ramach administrowanego
przez Agencj´ Rynku Rolnego mechanizmu Wsparcie działaƒ promocyjnych i informacyjnych. Mechanizm ten stwarza szanse na pozyskanie znaczàcych Êrodków finansowych, pozwalajàcych przedsi´-

gach, spotkania prasowe, reklamy
prasowe.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zwróciło si´ do organizacji
bran˝owych, które zasiadajà w komisjach zarzàdzajàcych Funduszami Promocji, o uwzgl´dnienie działaƒ promocyjnych zaplanowanych
na rynkach wskazanych jako priorytetowe w planach finansowych.

Polskie hity eksportowe

rem. Oznacza to, ˝e rozpocz´cie
działaƒ promocyjnych na rynkach
krajów trzecich pozytywnie wpłynie
na negocjacje o dost´p do rynku,
które prowadzà Główny Lekarz Weterynarii i Główny Inspektor Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa.
Wa˝nym aspektem ustalenia
priorytetów jest tak˝e optymalizacja
wydatkowanych Êrodków przeznaczanych na działania promocyjne.
èródła finansowania:
1 Bud˝et paƒstwa
· Êrodki MRiRW oraz ARR na zagraniczne działania promocyjne
10

Departament Współpracy Mi´dzynarodowej
[ 22 623 24 71
Zdj´cia: archiwum MRiRW
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Na plusie mimo embarga
Handel zagraniczny artykułami rolno-spo˝ywczymi w I półroczu 2015 r.

W

-spo˝ywczych wyniosła 11 165 mln rolno-spo˝ywczych do paƒstw WNP
EUR, co oznaczało wzrost o 6,4%. w pierwszym półroczu 2015 r. stanoW pierwszym półroczu 2014 r. war- wiła 5,0% wartoÊci całego eksportu
toÊç zagranicznej sprzeda˝y była towarów rolno-spo˝ywczych i była
na poziomie 10 489 mln EUR.
na znacznie ni˝szym poziomie ni˝
Sprzeda˝ do paƒstw Unii Europej- przed rokiem (9,5%).
skiej (UE-28) wzrosła o 9,4%,
W okresie styczeƒ – czera do paƒstw dawnej „pi´tnastki” wiec 2015 r. tradycyjnie najwi´cej
o 9,0%. Do 12 „nowych” paƒstw artykułów rolno-spo˝ywczych sprzeczłonkowskich wywóz polskiej ˝yw- dano do Niemiec. WartoÊç tego
noÊci wzrósł o 10,5%. Ogółem na eksportu wyniosła 2 324 mln EUR
rynek UE sprzedano towary za kwot´ 8 985 mln
EUR. W strukturze eksportu rolno-spo˝ywczego
udział paƒstw UE w porównaniu do pierwszego
półrocza 2014 r. wzrósł
z 78,3% do 80,5%.
WartoÊç eksportu do
Wspólnoty Niepodległych Paƒstw (WNP) wy- Głównymi odbiorcami mi´sa drobiowego sà Niemcy, Wielka Brytania
niosła 561 mln EUR i Francja
i w stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku spadła i w porównaniu z tym samym okrea˝ o 44%. Taka sytuacja wynikała sem 2014 r. był to wzrost o 1,4%
EKSPORT
przede wszystkim z wprowadzonego (w I-VI 2014 r. – 2 291 mln EUR).
przez Rosj´ w 2014 r. embarga Eksport do Niemiec stanowił 20,8%
W okresie styczeƒ – czerwiec 2015 r. na import z Polski wielu wa˝nych dla wartoÊci całego eksportu rolno-spowartoÊç eksportu artykułów rolno- polskiego eksportu produktów rolno- ˝ywczego zrealizowanego w okresie
-˝ywnoÊciowych (w tym styczeƒ – czerwiec 2015 r. Na rynek
m.in. mi´sa, produktów niemiecki najwi´cej (wartoÊciowo)
mleczarskich oraz owo- sprzedano: mi´sa drobiowego, ryb
ców i warzyw). Ponad- w´dzonych (gł. łososia), ryb przeto, na skutek wystàpie- tworzonych i zakonserwowanych,
nia w Polsce przypad- wyrobów piekarniczych, w tym m.in.
ków afrykaƒskiego po- herbatników i wafli, pszenicy, mleka
moru Êwiƒ (ASF) u dzi- i Êmietany, mro˝onych owoców (gł.
ków, równie˝ odnoto- truskawek i malin), czekolady i wyrowano spadek sprzeda˝y bów zawierajàcych kakao, soków
wieprzowiny na niektó- z owoców (gł. soku jabłkowego),
re rynki wschodnie, mi´sa wołowego, filetów rybnych,
oprócz Rosji była to nasion rzepaku, oraz papierosów.
Najwi´kszy, bo prawie dwukrotny
Najwi´cej artykułów rolno-spo˝ywczych, w tym wołowiny, sprzedano m.in. BiałoruÊ i Kazachw I półroczu do Niemiec
stan. Sprzeda˝ towarów wzrost wartoÊci sprzeda˝y do Nie-

edług wst´pnych danych
(GUS) w okresie styczeƒ – czerwiec 2015 r.
wartoÊç polskiego eksportu ogółem
wyniosła 87,2 mld EUR i była wy˝sza
ni˝ rok wczeÊniej o 7,4%. Udział
eksportu towarów rolno-spo˝ywczych w eksporcie ogółem wyniósł 12,8%, czyli był na minimalnie
ni˝szym poziomie ni˝ w pierwszym
półroczu 2014 r. (12,9%).
Z kolei wartoÊç polskiego importu
ogółem w pierwszych trzech miesiàcach 2015 r. wyniosła 84,3 mld
EUR, co oznaczało wzrost o 2,8%
w porównaniu do tego samego
okresu 2014 r. Udział artykułów rolno-spo˝ywczych w wartoÊci całego
polskiego importu stanowił 9,0%
(w I-VI 2014 r. 9,1%).
Saldo w polskim handlu zagranicznym ogółem po pierwszym półroczu
bie˝àcego roku nadal pozostało
na plusie i wyniosło 2,9 mld EUR (w I-VI 2014 r. – minus 0,9 mld EUR).
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miec odnotowano w przypadku nasion rzepaku. Ponadto o 46% wzrosła wartoÊç wywozu pszenicy, zaÊ
o 27% zarówno filetów rybnych, jak
i mi´sa wołowego.
Na drugim miejscu wÊród odbiorców polskich produktów rolno-spo˝ywczych znalazła si´ Wielka Brytania. W okresie styczeƒ – czerwiec 2015 r. sprzedano na ten rynek
towary o wartoÊci 900 mln EUR, czyli o 13,8% wi´cej ni˝ przed rokiem
(w I-VI 2014 r. – 790 mln EUR), zaÊ
udział w całym eksporcie rolno-spo˝ywczym wyniósł 7,6%. Wielka Brytania była odbiorcà głównie czekolady i wyrobów zawierajàcych kakao, mi´sa drobiowego, mi´sa
przetworzonego i solonego oraz wafli i herbatników.
Na trzeciej pozycji znalazła si´
Francja. W pierwszym kwartale 2015 r. sprzedano tam towary
o wartoÊci 786 mln EUR. Oznaczało to w porównaniu do pierwszego
kwartału poprzedniego roku wzrost
o 13,8% (w I-VI 2014 r. – 690 mln
EUR) i udział w eksporcie na poziomie 7,0%. W pierwszym półroczu
bie˝àcego roku do Francji sprzedawano głównie mi´so drobiowe,
wódk´, papierosy oraz syropy cukrowe. Wymienione towary stanowiły około 50% wartoÊci wyeksportowanych artykułów. Na rynek francuski trafiały równie˝ wyroby piekarnicze (np. bułki, wafle, herbatniki)
oraz filety rybne.
W pierwszym półroczu 2015 r.
na czwartym miejscu wÊród najwi´kszych odbiorców polskich towarów
rolno-spo˝ywczych znalazła si´ Republika Czeska, gdzie sprzedano towary o wartoÊci około 735 mln EUR.
Oznaczało to w porównaniu do poprzedniego roku wzrost o 14,6%
(w I-VI 2014 r. – 641 mln EUR)
i udział w eksporcie na poziomie
6,6%. W pierwszym półroczu 2015 r.
do Czech sprzedawano głównie kaw´, olej rzepakowy, mi´so drobiowe,
wyroby piekarnicze (np. bułki, wafle,
12

WÊród wa˝niejszych
partnerów
handlowych, najwi´kszy wzrost
wartoÊci
eksportu
w porównaniu z pierwszym półroczem poprzedniego roku, odnotowano w handlu
z Egiptem. Sprzeda˝
do tego paƒstwa wzrosła ponad trzykrotnie,
osià
gajàc poziom 126
Na rynek niemiecki najwi´cej, po mi´sie drobiowym, sprzedano ryb
mln EUR (w I-VI 2014r.
w´dzonych, głównie łososia, ryb przetworzonych i zakonserwowanych
było to 40 mln EUR),
herbatniki), papierosy, czekolad´ głównie z powodu znaczàcego eksi wyroby zawierajàce kakao a tak˝e portu pszenicy. Sprzeda˝ du˝ej partii
pszenicy przyczyniła si´ równie˝
mi´so wieprzowe oraz sery.
Kolejne miejsca wÊród wa˝niej- do znaczàcego wzrostu polskiego
szych odbiorców artykułów rolno- eksportu m.in. do Kenii, Sudanu
-spo˝ywczych zaj´ły: Włochy – 717 i Tanzanii. W efekcie łàczna wartoÊç
mln EUR, Niderlandy – 610 mln sprzedanych towarów rolno-spo˝ywEUR, Słowacja – 350 mln EUR oraz czych do Kenii wzrosła ponad dzieW´gry – 284 mln EUR. Do Włoch wi´ciokrotnie i wyniosła 37 mln
sprzedawano głównie mi´so woło- EUR. Eksport do Sudanu wzrósł powe i wieprzowe, oraz wyroby piekar- nad trzykrotnie, osiàgajàc warnicze (np. bułki, wafle, herbatniki), toÊç 26 mln EUR, zaÊ w przypadku
zaÊ do Niderlandów najcz´Êciej Tanzanii odnotowano wzrost sprzemi´so drobiowe, mi´so wołowe, pa- da˝y z 0,5 mln EUR do 14 mln EUR.
Wzrost eksportu soku jabłkowego
pierosy, oraz czekolad´ i wyroby zawierajàce kakao. Słowacja była od- oraz mi´sa wieprzowego przyczynił
biorcà takich towarów, jak: olej rze- si´ do wzrostu wartoÊci eksportu
pakowy, mi´so wieprzowe, mi´so do Kanady o 62% i do USA o 40%.
Poza wy˝ej wymienionymi paƒdrobiowe, kawa, papierosy oraz sery i twarogi, natomiast na W´gry tra- stwami odnotowano równie˝ znafiały przede wszystkim papierosy, czàcy wzrost wartoÊci sprzeda˝y polczekolada i wyroby zawierajàce ka- skich towarów rolno-spo˝ywczych
kao, wyroby piekarnicze (np.
bułki, wafle, herbatniki), mi´so wieprzowe i drobiowe oraz
syropy cukrowe.
Federacja Rosyjska, która
jeszcze w poprzednim roku
była na piàtym miejscu wÊród
najwi´kszych odbiorców polskiej ˝ywnoÊci, po pierwszym
półroczu tego roku na skutek
utrzymujàcego si´ embarga
na import polskich produktów rolno-spo˝ywczych wartoÊç sprzeda˝y do tego kraju
Polskie wyroby piekarnicze, w tym wafle i herbatniki, oraz wyroby
spadła o blisko 70%, co dało zawierajàce kakao eksportowane sà głównie do Niemiec, Wielkiej
Brytanii, Francji, Czech, Włoch
jej dopiero 15 miejsce.
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2015

Z paƒstw UE sprowadzono towary sprowadzono z Niemiec: mi´sa
m.in. do Chorwacji (o 57%), Wietnamu (o 57%), Republiki Korei rolno-spo˝ywcze na kwot´ 5 239 wieprzowego, czekolady i wyrobów
(o 45%), Izraela (o 36%), Maroka mln EUR i w stosunku do okresu sty- czekoladowych, wyrobów piekarniczeƒ – czerwiec 2014 r. był to nie- czych, w tym m.in. herbatników
(o 26%) oraz Estonii (o 23%).
Poza wymienionà wczeÊniej Fede- znaczny wzrost o 0,1% (I-VI 2014 r. i wafli, karmy dla zwierzàt, kawy, seracjà Rosyjskà spadła wartoÊç eks- – 5 236 mln EUR), natomiast o 0,6% rów, oleju palmowego oraz syropów
portu m.in. do Japonii (o 53%), Al- spadł import z paƒstw dawnej „pi´t- cukrowych.
Import z Niderlandów osiàgnàł
gierii (o 31%), na Ukrain´ (o 18%) nastki”. WartoÊç zakupów w pozowartoÊç 647 mln EUR, z Hiszpaoraz do Chin (o 7%).
nii 431 mln EUR, z Danii 353 mln
W pierwszym półroEUR, z Norwegii 312 mln EUR,
czu 2015 r. pod wzgl´z Włoch 283 mln EUR, z Argentydem wartoÊci eksportony 264 mln EUR a z Francji 263 mln
wano głównie: mi´so
EUR. Znaczàcy udział w imporcie
drobiowe, czekolad´
do Polski miały równie˝: Belgia, Rei przetwory zawierajàce
publika Czeska, Wielka Brytania,
kakao, wyroby piekarniUSA, Chiny oraz W´gry. Import z wycze (herbatniki, wafle,
mienionych wy˝ej paƒstw stanowił
itp.), pszenic´, mi´so
około 70% wartoÊci przywozu towawołowe, mi´so wieprzorów rolno-spo˝ywczych do Polski
we, syropy cukrowe, ryby Mro˝one owoce znajdujà si´ wÊród najcz´Êciej eksportowanych produktów
w tym okresie.
w´dzone (głównie łoZ Niderlandów sprowadzano
soÊ), sery i twarogi, pozostałe prze- stałych 12 paƒstwach wzrosła
tworzone i konserwowane mi´so, ka- o 4,1% i wyniosła 746 mln EUR (w I- do Polski najwi´cej mi´sa wieprzow´, soki owocowe (gł. sok jabłkowy) -VI 2014r. – 717 mln EUR). Udział wego, kwiatów ci´tych, roÊlin ˝ywych
oraz mro˝one owoce. WartoÊç eks- przywozu z paƒstw UE stano- i nasion do siewu (głównie nasion
portu wymienionych wy˝ej towarów wił 68,8% ogólnej wartoÊci importu warzyw), z Hiszpanii owoców cytrustanowiła 53% ogólnego wywozu to- towarów rolno-spo˝ywczych do Pol- sowych, pomidorów oraz mi´sa wieprzowego, z Danii mi´sa wieprzoski, rok wczeÊniej było to 70,0%.
warów rolno-spo˝ywczych z Polski.
W porównaniu z pierwszym półro- wego i Êwiƒ, z Norwegii ryb Êwie˝ych
W porównaniu do pierwszego
półrocza 2014 r. na uwag´ zasługu- czem 2014 r. wartoÊç importu (gł. łososia). Z kolei z Włoch na polje dwukrotny wzrost wartoÊci ekspor- z paƒstw WNP spadła o 11,3%, ski rynek trafiało najwi´cej czekolatu pszenicy. Znaczàco wzrósł tak˝e z 303 mln EUR do 269 mln EUR dy i wyrobów zawierajàcych kakao,
eksport kawy (o 53%), papierosów w okresie styczeƒ – czerwiec 2015 r. syropów cukrowych, wina, makaro(o 37%), mi´sa wołowego (o 20%) W ogólnej strukturze, import z WNP stanooraz mi´sa drobiowego (o 16%).
Spadła natomiast wartoÊç ekspor- wił 3,5%, podczas gdy
tu m.in. ˝yta (o 62%), mleka przed rokiem było
w proszku (o 44%), kukurydzy to 4,1%.
Artykuły rolno-spo˝yw(o 39%), jabłek (o 33%), cukru
cze, które importowano
(o 19%) oraz serów (o 18%).
do Polski, tak jak w przypadku eksportu pochoIMPORT
dziły głównie z Niemiec,
W okresie styczeƒ – czerwiec 2015 r. a ich wartoÊç wyniozostały sprowadzone do Polski arty- sła 1 627 mln EUR. Im- Makarony trafiajà do nas głównie z Włoch
kuły rolno-spo˝ywcze na ogólnà port z Niemiec w porówkwot´ 7 619 mln EUR, co oznaczało naniu z 2014 r. spadł o 1,9% (w I- nów oraz serów, z Argentyny makuw porównaniu do analogicznego -VI 2014 r. – 1 657 mln EUR) i sta- chu sojowego a z Francji kukurydzy,
okresu 2014 r. wzrost o 1,9%. nowił ponad 21% importu rolno- syropów cukrowych oraz karmy dla
W pierwszym półroczu 2014 r. war- -spo˝ywczego ogółem. W pierw- zwierzàt.
Wzrost wartoÊci importu o okotoÊç importu wyniosła 7 477 mln szym półroczu bie˝àcego roku
najwi´cej pod wzgl´dem wartoÊci ło 65% w porównaniu do pierwszeEUR.
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Cytrusy importujemy przede wszystkim z Hiszpanii

go półrocza poprzedniego roku odnotowano w handlu z Portugalià, był
to efekt wi´kszego importu m.in.
przetworzonych pomidorów, wina oraz cytrusów. WartoÊç importu
towarów rolno-spo˝ywczych z Portugalii wyniosła 46,1 mln EUR
(w okresie I-VI 2014 r. było to 28,0
mln EUR). Zwi´kszony import makuchów sojowych wpłynàł na wzrost
o 46% wartoÊci importu z USA, który w efekcie osiàgnàł wartoÊç 162
mln EUR. W rezultacie wi´kszych ni˝
przed rokiem zakupów kawy w Wietnamie import z tego kraju wzrósł
o 39% do wartoÊci około 88 mln
EUR. Ponadto import towarów rolno-spo˝ywczych do Polski wzrósł
m.in. z takich paƒstw jak Paragwaj
(o 56%), Kolumbia (o 39%), Irlandia
(o 32%), Kanada (o 30%), Wybrze˝e KoÊci Słoniowej (o 28%) oraz Turcja (o 26%).
W porównaniu do pierwszego
półrocza 2014 r. spadek przywozu
odnotowano m. in. w handlu z Francjà o 12%, co wynikało ze znacznie
mniejszych zakupów oleju palmowego, czekolady i wyrobów zawierajàcych kakao oraz syropów cukrowych. WartoÊç zakupów na Ukrainie
równie˝ spadła o 17%, głównie
w wyniku mniejszego importu kukurydzy i rzepaku. Spadek wartoÊci zakupów odnotowano równie˝ w handlu z Cyprem o 75%, Estonià
o 45%, z Maroko o 13% oraz ze
Szwecjà o 6%.
14

Pod wzgl´dem wartoÊci najwa˝niejszymi towarami sprowadzanymi
do Polski w pierwszym
półroczu bie˝àcego roku
były: mi´so wieprzowe,
makuchy sojowe, ryby
Êwie˝e, filety rybne, czekolada i wyroby zawierajàce kakao oraz tytoƒ
nieprzetworzony. Ponadto importowano równie˝
kaw´, syropy cukrowe,
karm´ dla zwierzàt, Êwinie, owoce cytrusowe, owoce przetworzone, wyroby piekarnicze w tym
m.in. herbatniki i wafle, a tak˝e banany oraz sery. Import wymienionych wy˝ej towarów stanowił prawie
połow´ (47%) całkowitej wartoÊci
przywozu towarów rolno-spo˝ywczych do Polski.

etylowego (gł. whisky, likierów
i wódki) wzrosła o 54%, osiàgajàc
wartoÊç 78,3 mln EUR. Ponadto
o 57% wzrósł import nasion rzepaku, o 51% kawy, o 39% pasty kakaowej, zaÊ o 24% tytoniu nieprzetworzonego.
Natomiast spadł m. in. import cukru o 64%, j´czmienia o 60%, ziemniaków o 48%, oleju rzepakowego
o 40%, serwatki o 52%, oraz Êwiƒ
o 25%.
SALDO

Nadal roÊnie dodatnie saldo w obrotach artykułami rolno-spo˝ywczymi. W okresie styczeƒ – czerwiec 2015 r. osiàgn´ło ono poziom
plus 3 545 mln EUR i wzrosło
o 17,7% w porównaniu z pierwszym
półroczem 2014 r. (+3 012 mln
EUR). Saldo w obrotach z paƒstwami UE
równie˝ było dodatnie
i wyniosło 3 746 mln
EUR, a w porównaniu
do pierwszego półrocza 2014 r. odnotowano wzrost o 26%, wówczas wartoÊç ta była
na poziomie plus
2 977 mln EUR.
Najwy˝sze dodatnie
sal
do uzyskała Polska
W rezultacie wi´kszych ni˝ przed rokiem zakupów kawy w Wietnamie import
z tego kraju osiàgnàł wartoÊç 88 mln euro
w obrotach z Niemcami (+697 mln EUR),
Import mi´sa wieprzowego oraz Wielkà Brytanià (+690 mln EUR),
Êwiƒ pochodził głównie z Danii Francjà (+523 mln EUR), Republikà
i z Niemiec, makuchów sojowych Czeskà (+506 mln EUR) i Włochaz Argentyny, ryb Êwie˝ych z Norwegii mi (+434 mln EUR).
i Szwecji, filetów rybnych z Chin,
Natomiast zdecydowanie wi´kszy
Norwegii i z Niemiec, czekolady import od eksportu, a tym samym
i wyrobów zawierajàcych kakao ujemne saldo miało miejsce w hanz Niemiec i Włoch, zaÊ tytoniu z Bra- dlu m.in. z Norwegià (-268 mln
zylii, Niemiec, USA i Tanzanii.
EUR), Argentynà (-263 mln EUR),
Najwi´kszy, bo ponad dwukrotny, Hiszpanià (-199 mln EUR), Brazylià
wzrost importu w stosunku do pierw- (-137 mln EUR) i Danià (-132mln
szego półrocza 2014 r. odnotowano EUR).
w przypadku papierosów, których
Departament Rynków Rolnych
sprowadzono na kwot´ 63,0 mln
[ 22 623 16 32
EUR. WartoÊç przywozu alkoholu
Zdj´cia: fotolia, © Pantherstock / Photogenica
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PROW na lata 2014-2020
Aktualny stan wdra˝ania Programu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi czyni starania, aby jak najszybciej wdro˝yç instrumenty wsparcia zaplanowane do realizacji
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Polska znalazła si´ w ÊciÊlej czołówce jeÊli chodzi o efektywnoÊç prac nad dokumentami okreÊlajàcymi krajowe zasady
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie 20142020. 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zaakceptowała
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(PROW 2014-2020).

T

ym samym Polska (obok Danii
i Austrii) została jednym z trzech
pierwszych krajów członkowskich UE, które zakoƒczyły opracowywanie i negocjacje dokumentu
programowego dotyczàcego wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.
Bud˝et Programu wynosi ponad 13,5 mld euro (w tym Êrodki
UE 8,6 mld euro, krajowe Êrodki
publiczne 4,9 mld euro). Program

BIULETYN INFORMACYJNY 10/2015

obejmuje 15 działaƒ i 35 poddziałaƒ.
Równolegle z negocjacjami programu ze słu˝bami KE prowadzone
były prace majàce na celu przygotowanie krajowych podstaw prawnych, które warunkujà rozpocz´cie
wdra˝ania programu. Ju˝ w marcu 2015 r. opracowane i ogłoszone zostały ustawy: o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udzia-

łem Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz o rozwoju lokalnym kierowanym przez społecznoÊç. Podj´to równie˝ prace
nad projektami rozporzàdzeƒ, które wynikajà z delegacji zawartych
w ustawach.
W pierwszej kolejnoÊci w ramach
PROW 2014-2020 zostały uruchomione działania powiàzane
z płatnoÊciami obszarowymi.
W pierwszym półroczu br. opracowane i ogłoszone zostały rozporzàdzenia regulujàce szczegółowe zasady i tryb przyznawania pomocy
finansowej oraz przeprowadzone
nabory wniosków w odniesieniu
do działaƒ: Działanie rolno-Êrodowiskowo -klimatyczne, Rolnictwo
ekologiczne, PłatnoÊci dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi
15
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Od 20 sierpnia do 16 wrzeÊnia br. mo˝na było składaç wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Pomoc
na rozpocz´cie działalnoÊci gospodarczej na rzecz młodych rolników” z PROW 2014-2020

lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatnoÊci ONW) oraz
Inwestycje w rozwój obszarów leÊnych i popraw´ ˝ywotnoÊci lasów.
Nabór wniosków na ostatnie z ww.
działaƒ rozpoczàł si´ w czerwcu br.
W maju bie˝àcego roku została
opracowana Strategia komunikacji Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020,
która zapewnia realizacj´ działaƒ
komunikacyjnych PROW 20142020 w celu prawidłowego i efektyw ne go wdra ˝a nia Pro gra mu.

Strategia okreÊla podstawowe zasady prowadzenia działaƒ informacyjnych i promocyjnych PROW
2014-2020, a w szczególnoÊci
cele, działania oraz grupy docelowe odbiorców działaƒ komunikacyjnych. Ponadto opisuje system
instytucjonalny niezb´dny do prawidłowej realizacji wynikajàcych
z niej zadaƒ w obszarze informowania i promocji PROW 20142020.
W czerwcu br. ogłoszone zostało
rozporzàdzenie dotyczàce poddzia-

Od 19 paêdziernika do 17 listopada 2015 r. mo˝na b´dzie składaç wnioski o wsparcie z działania „Modernizacja
gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020
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łania „Wsparcie przygotowawcze”,
realizowanego w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER. Do
31 lipca br. samorzàdy wojewódzkie przeprowadziły nabory wniosków w ramach tego poddziałania.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zakoƒczyło równie˝ prace legislacyjne dajàce podstaw´ do uruchomienia naborów na poddziałanie „Pomoc na rozpocz´cie działalnoÊci gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych
rolników)” wchodzàce w skład
działania Rozwój gospodarstw
i działalnoÊci gospodarczej. Wnioski o przyznanie pomocy w ramach
tego poddziałania mo˝na było
składaç od 20 sierpnia do 16 wrzeÊnia 2015 r.
Ze wzgl´du na rosnàcy popyt
konsumentów w kraju i zagranicà
na ˝ywnoÊç wytwarzanà w ramach
systemów jakoÊci, a wi´c w oparciu
o okreÊlone i sprawdzone standardy gwarantujàce unikalnà jakoÊç
produktu wdro˝one zostało ju˝ tak˝e poddziałanie „Wsparcie na przyst´powanie do systemów jakoÊci”
realizowane ramach działania Systemy jakoÊci produktów rolnych
i Êrodków spo˝ywczych. Został
ogłoszony komunikat przez Prezesa
Agencji Rynku Rolnego o przeprowadzeniu naborów na to działanie
w dniach 1 grudnia 2015 r. – 29
stycznia 2016 r.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zakłada, ˝e w roku 2015 ogłoszone zostanà terminy naborów
wniosków w odniesieniu do ni˝ej wymienionych instrumentów wsparcia.
1 Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja
gospodarstw rolnych),
1 Budowa i modernizacja dróg lokalnych (w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa miejscowoÊci na obszarach wiejskich),
1 Wdra˝anie lokalnych strategii
rozwoju,
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2015

1 Inwestycje w gospodarstwach
poło˝onych na obszarach OSN,
1 Rozwój przedsi´biorczoÊci – rozwój usług rolniczych,
1 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – nabór nieobejmujàcy rolników, domowników
i mał˝onków rozpoczynajàcych

działalnoÊç gospodarczà w zakresie przetwórstwa.
Resort rolnictwa czyni starania,
aby uruchomienie poszczególnych
instrumentów pomocy PROW
2014-2020 odbyło si´ jak najszybciej. Prace w tym zakresie prowadzone sà zgodnie z zało˝onym har-

monogramem, w taki sposób, aby
zapewniç jednoczeÊnie pełnà przejrzystoÊç i równy dost´p do poszczególnych instrumentów wsparcia dla
wszystkich beneficjentów.
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
[ 22 623 18 42
Zdj´cia: W. Idzkowski, J. Murawski, R. Szymaƒski

Ustawa dała im wybór
Osoby uprawnione do Êwiadczeƒ opiekuƒczych
mogà byç ubezpieczone w KRUS
Sejm uchwalił 5 sierpnia 2015 r. ustaw´ o zmianie ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie
ubezpieczeƒ społecznych. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP i 1 paêdziernika 2015 r. weszła w ˝ycie.

go zasiłku opiekuƒczego albo zasiłku dla opiekuna (tzw. Êwiadczeƒ
opiekuƒczych) jest obowiàzek zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego i pracy w tym gospo-

N

owa ustawa rozszerza zakres ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.
z 2015 r. poz. 704, z póên. zm.)
o byłych rolników i domowników,
którzy nabyli prawo do Êwiadczenia
piel´gnacyjnego albo specjalnego
zasiłku piel´gnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114,
z póên. zm.) albo do zasiłku dla
opiekuna na podstawie ustawy
z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz. 567), je˝eli bezpoÊrednio przed nabyciem
prawa do tego Êwiadczenia podlegali ubezpieczeniu społecznemu
rolników. Âwiadczenia te przyznaje
i wypłaca wójt (burmistrz lub prezydent miasta).
Na podstawie dotychczasowych
przepisów ww. Êwiadczeniobiorcy
tracà prawo do ubezpieczenia spoBIULETYN INFORMACYJNY 10/2015

Nowa ustawa wprowadza przepisy przejÊciowe, które umo˝liwiajà powrót do ubezpieczenia społecznego rolników tym
osobom, które pobierajà ju˝ Êwiadczenia opiekuƒcze i sà ubezpieczone z tego tytułu w ZUS, a bezpoÊrednio przed
nabyciem prawa do tych Êwiadczeƒ były rolnikami lub domownikami podlegajàcymi ubezpieczeniu w KRUS

łecznego rolników, poniewa˝ warunkiem nabycia prawa do Êwiadczenia piel´gnacyjnego, specjalne-

darstwie, co wià˝e si´ z utratà statusu rolnika lub domownika.
Obecnie osoby te zgłaszane sà
17

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rolnictwo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rolnictwo

do ubezpieczeƒ społecznych w Zakładzie Ubezpieczeƒ Społecznych
przez organ właÊciwy wypłacajàcy
im Êwiadczenia opiekuƒcze (tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Nale˝ne składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wójt
(burmistrz lub prezydent miasta)
opłaca do ZUS z dotacji celowej
z bud˝etu paƒstwa.
Zgodnie z ww. ustawà z dnia 5
sierpnia 2015 r. osoba uprawniona do Êwiadczenia opiekuƒczego,
która bezpoÊrednio przed nabyciem prawa do tego Êwiadczenia
podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników, b´dzie miała mo˝liwoÊç wyboru systemu ubezpieczeƒ – ZUS czy KRUS, do którego
opłacane b´dà składki na ubezpieczenie emerytalno -rentowe. Były

rolnik lub domownik, je˝eli nab´dzie prawo do Êwiadczenia opiekuƒczego, mimo ˝e zaprzestał prowadzenia działalnoÊci rolniczej lub
pracy w gospodarstwie rolnym, b´dzie mógł nadal kontynuowaç
ubezpieczenie emerytalno-rentowe
w KRUS, je˝eli zło˝y stosowny wniosek w tej sprawie. Wtedy to wójt
(burmistrz lub prezydent miasta)
składki na ubezpieczenie opłacaç
b´dzie za niego do KRUS z dotacji
celowej z bud˝etu paƒstwa, analogicznie jak za Êwiadczeniobiorców
ubezpieczonych w ZUS. Ubezpieczenie opłacane b´dzie przez wójta
(burmistrza lub prezydenta miasta)
z dotacji bud˝etowej nie dłu˝ej jednak ni˝ do osiàgni´cia przez t´
osob´ 25-letniego sta˝u ubezpieczeniowego gwarantujàcego naby-

cie w przyszłoÊci prawa do emerytury rolniczej.
Ustawa wprowadza tak˝e przepisy przejÊciowe, które umo˝liwiajà
powrót do ubezpieczenia społecznego rolników tym osobom, które
pobierajà ju˝ Êwiadczenia opiekuƒcze i sà ubezpieczone z tego tytułu
w ZUS, a bezpoÊrednio przed nabyciem prawa do tych Êwiadczeƒ były
rolnikami lub domownikami podlegajàcymi ubezpieczeniu w KRUS.
Na zło˝enie wniosku w tej sprawie
ustawa przewiduje 6 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie tj. od
1 paêdziernika 2015 r.
Departament Spraw Społecznych
i OÊwiaty Rolniczej
[ 22 623 15 75
Zdj´cie: D. T´cza

Zmiany w zasiłkach
macierzyƒskich dla rolników
1 stycznia 2016 r. wchodzi w ˝ycie ustawa z dnia 21 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1217), która wprowadza nowy rodzaj Êwiadczenia – Êwiadczenie rodzicielskie, adresowane do rodziców nie majàcych dotychczas prawa do zasiłku macierzyƒskiego oraz zmienia zasady przyznawania i wypłaty
zasiłku macierzyƒskiego z ubezpieczenia społecznego rolników.

W

zwiàzku z wprowadzonà
zmianà zasiłek macierzyƒski, przysługujàcy
ubezpieczonym rolnikom i domownikom na podstawie ustawy
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.
U. z 2015 r., poz. 6893 z póên. zm),
przekształca si´ ze Êwiadczenia jednorazowego z tytułu urodzenia lub
18

przyj´cia na wychowanie dziecka
w Êwiadczenie okresowe przyznawane na analogicznych zasadach,
jak innych grupom społeczno-zawodowym zasiłek macierzyƒski lub
Êwiadczenie rodzicielskie.
Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek
macierzyƒski z ubezpieczenia społecznego rolników przysługuje osobie ubezpieczonej, która:

1 jest matkà lub ojcem dziecka,
1 przyj´ła dziecko w wieku do 7.
roku ˝ycia na wychowanie,
a w przypadku dziecka, wobec którego podj´to decyzj´ o odroczeniu
obowiàzku szkolnego – do 10. roku ˝ycia, je˝eli w tym czasie został
zło˝ony wniosek o przysposobienie,
lub przysposobiła albo przyj´ła
na wychowanie w ramach rodziny
zast´pczej niezawodowej dziecko
w tym wieku.
Zasiłek macierzyƒski w wysokoÊci 1000 zł miesi´cznie (tj. w kwocie równej Êwiadczeniu rodzicielskiemu okreÊlonemu w przepisach
o Êwiadczeniach rodzinnych) przysługuje przez okres 52 tygodni
w przypadku urodzenia jednego
dziecka przy jednym porodzie, przyBIULETYN INFORMACYJNY 10/2015

sposobienia lub przyj´cia na wychowanie jednego dziecka. W przypadku urodzenia wi´cej ni˝ jednego dziecka przy jednym porodzie
(przysposobienia lub przyj´cia wi´cej ni˝ jednego dziecka na wychowanie), zasiłek macierzyƒski przysługuje przez okres dłu˝szy, tj.
przez 65 tygodni w przypadku
dwójki dzieci, przez 67 tygodni
w przypadku trójki dzieci, przez 69

zostanie w terminie 3 miesi´cy
od tego dnia. Zło˝enie wniosku
o zasiłek macierzyƒski w okresie
póêniejszym powoduje skrócenie
okresu wypłaty tego Êwiadczenia,
poniewa˝ przyznaje si´ je wtedy
od miesiàca, w którym wpłynàł
wniosek.
Osobie uprawnionej do zasiłku
macierzyƒskiego przysługuje w tym
samym czasie tylko jeden zasiłek

Wchodzàca w ˝ycie 1 stycznia 2016 r. ustawa zmienia zasady przyznawania i wypłaty zasiłku macierzyƒskiego
z ubezpieczenia społecznego rolników

tygodni w przypadku czwórki dzieci
oraz przez 71 tygodni w przypadku
piàtki lub wi´kszej liczby dzieci.
Pierwsze 14 tygodni zasiłku macierzyƒskiego po urodzeniu dziecka
przysługuje zawsze matce, chyba ˝e
matka zmarła lub porzuciła dziecko. Je˝eli matka dziecka po upływie 14 tygodni rezygnuje z zasiłku
chorobowego lub zmarła albo porzuciła dziecko, zasiłek macierzyƒski przysługuje ojcu dziecka.
Prawo do zasiłku macierzyƒskiego ustala si´ poczàwszy od dnia
porodu, przysposobienia lub przyj´cia dziecka na wychowanie, je˝eli
wniosek o to Êwiadczenie zło˝ony
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2015

macierzyƒski bez wzgl´du na liczb´
wychowywanych dzieci.
Zasiłek macierzyƒski nie przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi lub
domownikowi, je˝eli drugi z rodziców lub opiekunów (który przyjàł
na wychowanie lub przysposobił
dziecko) otrzymuje na to dziecko
zasiłek macierzyƒski na podstawie
odr´bnych przepisów (zasiłek macierzyƒski lub uposa˝enie za okres
ustalony przepisami Kodeksu pracy
jako okres urlopu macierzyƒskiego,
okres dodatkowego urlopu macierzyƒskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyƒskiego,
okres dodatkowego urlopu na wa-

runkach urlopu macierzyƒskiego
lub okres urlopu rodzicielskiego).
Nowy zasiłek macierzyƒski
z ubezpieczenia społecznego rolników, przyznawany i wypłacany od 1
stycznia 2016 r. na wy˝ej opisanych
zasadach, przekształcony został
w Êwiadczenie przysługujàce
z ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Oznacza to, ˝e nie b´dzie
jak dotychczas finansowany z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia
Społecznego Rolników (Fundusz
Składkowy), tworzonego wyłàcznie
ze składek ubezpieczonych. Wydatki na to Êwiadczenie b´dà bowiem
pokrywane tylko w 40% z samofinansujàcego si´ Funduszu Składkowego. Pozostałe Êrodki pochodziç b´dà z Funduszu Emerytalno-Rentowego tworzonego w przewa˝ajàcej cz´Êci z dotacji bud˝etu
paƒstwa.
Ustawa wprowadza tak˝e przepisy przejÊciowe, na mocy których
rolnicy i domownicy, którym z tytułu
urodzenia, przyj´cia na wychowanie lub przysposobienia dziecka
w 2015 r. KRUS wypłaciła zasiłek
macierzyƒski na dotychczasowych
zasadach, mogà ubiegaç si´
o uzupełnienie tego Êwiadczenia
na nowych zasadach, je˝eli nie
upłynàł jeszcze okres, na jaki przyznaje si´ ten zasiłek (tj. odpowiednio do liczby dzieci 52-71 tygodni
od dnia ich urodzenia, przyj´cia
na wychowanie lub przysposobienia). WysokoÊç uzupełniajàcego
zasiłku macierzyƒskiego uwzgl´dnia kwot´ wypłaconego zasiłku
na dotychczasowych zasadach,
a wi´c wynosiç b´dzie odpowiednio od 110 zł do 705 zł miesi´cznie, w zale˝noÊci od liczby urodzonych, przysposobionych lub przyj´tych na wychowanie dzieci.
Departament Spraw Społecznych
i OÊwiaty Rolniczej
[ 22 623 15 75
Zdj´cie: M. Dopierała
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Resortowe szkoły rolnicze
W placówkach podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi
kształci si´ 12,6 tys. uczniów

M

inister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi prowadzi 45 zespołów szkół rolniczych, dla
których jest równie˝ organem nadzoru pedagogicznego. Zdecydowana wi´kszoÊç tych szkół – 90
proc. – usytuowana jest na obszarach wiejskich, co znacznie przybli˝a
dost´p do edukacji młodzie˝y wiejskiej. Aktualnie w resortowych szkołach rolniczych kształci si´ ok. 12,6
tys. uczniów i słuchaczy. Zakres
kształcenia obejmuje takie obszary
jak: produkcja rolnicza, ogrodnictwo, technika rolnicza, przetwórstwo
spo˝ywcze, agrobiznes, kształtowanie krajobrazu, turystyka wiejska,
usługi gastronomiczne, in˝ynieria
Êrodowiska i melioracja oraz weterynaria. Oferta edukacyjna w poszczególnych szkołach jest corocznie
dostosowywana do potrzeb regionalnego rynku pracy oraz predyspozycji i zainteresowaƒ młodzie˝y. Dla

zró˝nicowania i uatrakcyjnienia
kształcenia w szkołach rolniczych,
w tym resortowych, w roku szkolnym 2014/2015 powstała mo˝liwoÊç kształcenia w zawodzie technik
urzàdzeƒ i systemów energetyki odnawialnej, która jest odpowiedzià
na współczesne wyzwania gospodarcze, m.in. zwiàzane ze zmianami
klimatycznymi, energià odnawialnà,
gospodarkà wodnà i ró˝norodnoÊcià biologicznà.
W wi´kszoÊci szkół resortowych
funkcjonujà centra kształcenia ustawicznego, które organizujà głównie
kwalifikacyjne kursy zawodowe
umo˝liwiajàce osobom dorosłym
zdobywanie umiej´tnoÊci zawodowych przewidzianych w danym zawodzie, a tak˝e inne formy kursów
umo˝liwiajàcych uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy niezb´dnej do prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa rolnego.

W procesie kształcenia zawodowego fachowa kadra nauczycieli korzysta z dobrze wyposa˝onego zaplecza dydaktycznego, które stanowià nowoczesne pojazdy i maszyny
rolnicze, a tak˝e urzàdzenia słu˝àce
zastosowaniu nowych technik i technologii w przetwórstwie i gastronomii. Przykładem edukacji rolniczej
w nowoczesnych warunkach jest
zmodernizowana obora dla 70 krów
mlecznych w systemie dost´pu
do swobodnego robota udojowego,
funkcjonujàca w gospodarstwie rolnym przy ZSCKR w Zduƒskiej Dàbrowie. Obiekt ten jest wyposa˝ony
w system kamer, z których obraz
transmitowany do szkolnej Sali pozwala na bie˝àco obserwowaç codziennà piel´gnacj´ stada. Innym
przykładem sà w pełni wyposa˝one
w sprz´t rolniczy hale uprawowe
w ZSCKR w Rzemieniu i w ZSCKR
w Janowie, dajàce mo˝liwoÊç nauki

Młodzie˝ ZSCKR w Zduƒskiej Dàbrowie wraz z opiekunem przy stoisku promocyjnym szkoły
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eksploatacji maszyn rolniczych,
a tak˝e organizacji egzaminów zewn´trznych, niezale˝nie od pory roku i warunków pogodowych.
Odpowiednie wyposa˝enie szkolnej bazy dydaktycznej oraz kompetentnie przekazana przez nauczycieli
wiedza pozwalajà młodzie˝y realizowaç swoje aspiracje zawodowe, poprzez m.in. udział w ró˝nego rodzaju olimpiadach i konkursach, cz´sto
ułatwiajàcych dost´p do nauki
na kolejnym etapie kształcenia.
Uczniowie resortowych szkół majà
dodatkowe mo˝liwoÊci zdobycia
umiej´tnoÊci zawodowych przydatnych na rynku pracy, a tak˝e mo˝liwoÊç wyrównywania szans oraz roz-

dowych. Zadania realizowane
w tych projektach dotyczà m.in. rozwoju przedsi´biorczoÊci, zakładania
działalnoÊci gospodarczej i Êwiadczenia usług na rzecz gospodarstw
rolnych, zabiegów profilaktycznych
stosowanych w chowie i hodowli
zwierzàt, a tak˝e wykorzystywania alternatywnych êródeł energii.
Resortowe szkoły rolnicze aktywnie
współpracujà z instytutami badawczymi, agencjami podległymi
MRiRW, oÊrodkami doradztwa rolniczego, uczelniami wy˝szymi o profilu
rolniczym oraz innymi jednostkami
organizacyjnymi zajmujàcymi si´
szeroko
poj´tà
działalnoÊcià
na rzecz rolnictwa i gospodarki ˝yw-

W sieci szkół podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje si´ 45 placówek

woju swoich zainteresowaƒ poprzez
uczestnictwo szkół rolniczych w ró˝nego rodzaju projektach finansowanych lub współfinansowanych ze
Êrodków Unii Europejskiej. W ramach realizowanych projektów
szkoły organizujà dla uczniów sta˝e
i praktyki w zagranicznych gospodarstwach i firmach. Uczniowie
uczestniczà te˝ w targach, wystawach rolniczych, seminariach, jak
równie˝ w kursach j´zykowych
i szkoleniach z przedmiotów zawoBIULETYN INFORMACYJNY 10/2015

noÊciowej. Współpraca ma na celu
wspieranie szkół rolniczych w zdobywaniu i wykorzystaniu w procesie
kształcenia nowoczesnej wiedzy
i umiej´tnoÊci w obszarze odpowiadajàcym zakresowi działalnoÊci poszczególnych jednostek, jak równie˝
wspieranie w realizacji praktycznej
nauki zawodu.
Szkoły prowadzone przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktywnie
uczestniczà w upowszechnianiu informacji na temat działaƒ Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wÊród swoich
uczniów, jako przyszłych potencjalnych beneficjentów, mobilizujàc ich
do aktywnego korzystania z nowych
instrumentów wsparcia.
Resortowe szkoły wykorzystujàc
swój potencjał kadrowy i dydaktyczny aktywnie włàczajà si´ w rozwój
kapitału ludzkiego na obszarach
wiejskich, a tym samym w proces
uczenia si´ przez całe ˝ycie i stajà
si´ oÊrodkami innowacyjnej wiedzy.
Działania realizowane w tym zakresie ukierunkowane sà tak˝e na promocj´ regionu i Êrodowiska, w którym funkcjonujà, a tak˝e na podtrzymanie pi´knych tradycji polskiej wsi.
W realizacji zadaƒ statutowych
szkoły rolnicze aktywnie wspiera Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej
(KCER) w Brwinowie. Placówka ta
oferuje głównie seminaria i warsztaty
tematyczne oraz wsparcie metodyczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, zarówno szkół rolniczych
podległych ministrowi rolnictwa, jak
te˝ szkół prowadzonych przez samorzàd terytorialny. KCER poczàwszy
od roku szkolnego 2015/2016
sprawuje nadzór pedagogiczny
nad realizacjà zadaƒ doradcy metodycznego, którego rolà b´dzie
wsparcie nauczycieli w zakresie podnoszenia efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej. Corocznie w skali
kraju w ró˝nych formach doskonalenia zawodowego organizowanych
przez KCER uczestniczy około 1,3
tys. nauczycieli. Zarówno udział nauczycieli w ró˝nego rodzaju formach
szkoleƒ, a tak˝e ich uczestnictwo
w wyjazdach studyjnych do szkół rolniczych funkcjonujàcych w innych
paƒstwach (np. Niemcy, Holandia,
Czechy, Francja), przynosi wymierne
korzyÊci w działalnoÊci edukacyjnej
szkół rolniczych.
Departament Spraw Społecznych
i OÊwiaty Rolniczej
[ 22 623 15 75
Zdj´cie: ZSCKR w Zduƒskiej Dàbrowie
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Bez wiedzy nie ma rozwoju
III Kongres Nauk Rolniczych
„Nauka – praktyce” – to hasło trzeciego Kongresu Nauk Rolniczych, który z inicjatywy ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka
Sawickiego odbywał si´ 10 wrzeÊnia w Warszawie. Wzi´ło w nim
udział blisko 500 przedstawicieli Êrodowisk rolniczych i wielu
znamienitych goÊci.

muszà działaç wspólnie, w ramach
spójnego systemu.
Produkcja wysokiej jakoÊci ˝ywnoÊci i pasz bazujàca na racjonalnym wykorzystaniu zasobów wymaga prowadzenia działalnoÊci badawczej i wdro˝eniowej w kierunku
twarciu obrad towarzyszy- sektor rolno-spo˝ywczy zaliczany ciàgłego rozwoju metod hodowli.
ło uroczyste wr´czenie 21 jest do jednego z najdynamiczniej Opracowane w placówkach naosobom odznak honoro- rozwijajàcych si´ obszarów pol- ukowych rozwiàzania powinny, zdaskiego eksportu. Wzrost konkuren- niem szefa resortu, doprowadziç
wych „Zasłu˝ony dla Rolnictwa”.
Obrady kongresu prowadzone cyjnoÊci zale˝y równie˝ od koncen- do obni˝enia kosztów produkcji,
były w formie debat plenarnych tracji produkcji i konsolidacji pro- podniesienia i utrzymania jakoÊci
ducentów poprzez integracj´ po- produktów, przy zapewnieniu wysoi panelowych.
W trakcie I sesji plenarnej prele- ziomà i pionowà rolników i prze- kiego stopnia bezpieczeƒstwa ludzi
i Êrodowiska.
genci omówili najwa˝niejsze
Realnym zagro˝eniem,
problemy strategiczne stojàw opinii ministra Marka Sace przed polskim rolnicwickiego, jest niedostatek
twem, rybactwem, przetwórwody dla produkcji rolnej
stwem, eksportem i rozwoi przemysłu rolno-spo˝ywjem obszarów wiejskich.
czego, zwiàzany z terytorialW referacie inauguracyjnà
nierównomiernoÊcià
nym minister Marek Sawicki
opadów i niedostatkami inprzedstawił oczekiwania refrastruktury regulujàcej odsortu rolnictwa wobec napływy wody ze zlewni. Strauki w procesie realizacji
tegicznym wyzwaniem dla
obecnej i projektowania
polskiej nauki jest wypracoprzyszłej Wspólnej Polityki
wanie metod racjonalnego
Rolnej oraz Wspólnej Politygospodarowania
wodà
ki Rybackiej. Minister Saw przemyÊle, rolnictwie
wicki podkreÊlił w szczególi na obszarach wiejskich,
noÊci potrzeb´ Êcisłego poograniczajàcych negatywny
wiàzania wiedzy teoretyczwpływ zmniejszajàcych si´
nej z praktykà rolniczà, aby
potencjalnych zasobów wow jeszcze wi´kszym stopniu
dy na produkcj´, w szczewykorzystaç potencjał polskiego rolnictwa i przemy- W przemówieniu inauguracyjnym minister Marek Sawicki podkreÊlał potrzeb´ Êcisłego gólnoÊci rolniczà oraz Êrodowisko przyrodnicze i bytosłu
rolno -spo˝ywczego. powiàzania wiedzy teoretycznej z praktykà rolniczà
wanie człowieka.
Jednym ze wskazanych ceW trakcie spotkaƒ panelowych
lów strategicznych jest wypracowa- twórców ˝ywnoÊci, przy równoczenie i wdro˝enie nowatorskich roz- snym wsparciu ich działaƒ organi- omówiono i przedyskutowano
wiàzaƒ technologicznych i tech- zacyjnych rozwiàzaniami innowa- szczegółowe zagadnienia, w tym:
nicznych zwi´kszajàcych konkuren- cyjnymi oferowanymi przez Êrodo- kierunki badaƒ naukowych, zintecyjnoÊç mi´dzynarodowà polskie- wisko naukowe. Bardziej ni˝ kiedy- growany rozwój obszarów wiejgo rolnictwa i przetwórstwa. Polski kolwiek polityka, biznes i nauka skich, perspektywy rozwoju ró˝nych
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kierunków produkcji rolniczej, gospodark´ rybackà, technologi´ produkcji i bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊci.
Wnioski z tych spotkaƒ stanowià integralnà cz´Êç dorobku kongresu.
W podsumowaniu obrad, w czasie II sesji plenarnej, podsekretarz
stanu Zofia Szalczyk stwierdziła, ˝e
za wczeÊnie na pełne podsumowanie kongresu, ale ju˝ obecnie mo˝na wskazaç na zwiàzek unijnej perspektywy finansowej ze wzrostem
konkurencyjnoÊci polskiego rolnictwa i przetwórstwa, osiàganym poprzez innowacyjnoÊç wyników badaƒ naukowych dajàcych zastosowaç si´ w praktyce. Ponadto potrzebne sà propozycje z zakresu organizacji, konsolidacji sektora rolnego oraz budowy coraz silniejszych łaƒcuchów ˝ywnoÊciowych.
Polska czerpie wiedz´ w zakresie
efektywnoÊci transferu wiedzy
do praktyki z najlepszych doÊwiadczeƒ Êwiatowych. Nasze osiàgni´cia w tym zakresie sà ju˝ przedmiotem zainteresowaƒ innych krajów.
Stały wzrost eksportu produktów
polskich jest równie˝ wynikiem
efektywnego transferu wiedzy ze
Êrodowiska naukowego.
Wiceminister wskazała na potrzeb´ dywersyfikacji êródeł finansowania działalnoÊci Êrodowiska naukowego poprzez uzupełnienie Êrodków bud˝etowych wsparciem kapitału prywatnego i biznesowego.
Wiceminister zach´ciła równie˝
do dogł´bnego zainteresowania
si´ z koncepcjà polskiej sieci innowacji w rolnictwie (SIR) budowanej
przez ministra Marka Sawickiego ze
Êrodków rozwoju obszarów wiejskich. Sieç t´ koordynujà Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
w skali ogólnokrajowej i wojewódzkie oÊrodki doradztwa rolniczego
w skali regionalnej. Zabezpieczone
zostały Êrodki finansowe na cele
organizacyjne sieci innowacji w rolnictwie. W ramach PROW uruchomione zostanie na poczàtku
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2015

2016 r. specjalne działanie Współpraca, w którym realizowane b´dà
projekty majàce na celu wdra˝anie
innowacji do praktyki. B´dzie ono
dotyczyło zarówno twórców badaƒ,
doradców pomagajàcych we wdra˝aniu wyników prac naukowych,
jak i przedsi´biorców uczestniczàcych w działaniach.
Podsekretarz stanu zwróciła uwag´ Êrodowiska naukowego na zró˝nicowanie potrzeb w zale˝noÊci
od typu gospodarstw rolnych. Po-

cach, Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie oraz Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych.
Kongresowi towarzyszyło szereg
inicjatyw dodatkowych: wystawa
zorganizowana przez Centralnà Bibliotek´ Rolniczà w Warszawie pt.
„Ikony polskiej nauki rolniczej”, wystawa zorganizowana przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spo˝ywczego w Szreniawie pt. „Organizacje społeczno
-gospodarcze na wsi polskiej”, sto-

Trzeci Kongres Nauk Rolniczych zgromadził blisko pół tysiàca przedstawicieli Êrodowisk rolniczych

trzeba nowych rozwiàzaƒ technicznych i technologicznych dotyczy zarówno du˝ych gospodarstw towarowych majàcych ju˝ obecnie charakter konkurencyjny na rynku, jak
i nie mo˝na zapomnieç o potrzebach małych i Êrednich gospodarstw oczekujàcych na propozycje
rozwojowe.
W przerwie w obradach, pomi´dzy sesjami plenarnymi, odbyła si´
konferencja prasowa ministra Marka Sawickiego oraz sesja posterowa. Swoje osiàgni´cia w tej formie
prezentowały nast´pujàce instytucje: Instytut Zootechniki – PIB
w Krakowie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji RoÊlin – PIB w Radzikowie, Instytut Włókien Naturalnych
i RoÊlin Zielarskich w Poznaniu, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewi-

iska informacyjne Polskiej Agencji
Rozwoju Przemysłu, Centrum Doradztwa Rolniczego, Krajowego
Punktu Kontaktowego oraz Narodowego Centrum Badaƒ i Rozwoju.
Zorganizowano równie˝ stoisko,
na którym zaprezentowano i rozdawano materiały promocyjno-informacyjne, czasopisma, publikacje
ksià˝kowe i produkty dostarczone
przez instytuty badawcze, instytuty
naukowe PAN i wy˝sze uczelnie
o profilu rolniczym. Dla uczestników kongresu przygotowano
do dyspozycji informator i broszur´
ze streszczeniami referatów.

Departament Strategii, Analiz i Rozwoju
[ 22 623 18 44
Zdj´cia: archiwum MRiRW
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Jaka pomoc
z PO „Rybactwo i Morze”
Dobiega koƒca perspektywa finansowa 2007-2013, w trakcie
której wdra˝any był Europejski Fundusz Rybacki. Nast´pcà Europejskiego Funduszu Rybackiego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 jest Europejski Fundusz Morski i Rybacki.
Na wsparcie sektora rybackiego Komisja Europejska przyznała
Polsce z tego funduszu ponad 531 mln euro, co łàcznie z wkładem z bud˝etu krajowego (ok. 179 mln euro) daje w sumie ponad 710 mln euro, czyli blisko 3 mld zł. Nasz kraj jest w czołówce paƒstw, które otrzymały najwi´cej Êrodków. Polska plasuje si´
tu˝ za Hiszpanià, Francjà i Włochami.

10

lipca br. Sejm uchwalił
ustaw´ o wspieraniu
zrównowa˝onego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Ustawa ta
24

umo˝liwi realizacj´ Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
na lata 2014-2020 i ureguluje
kwestie dotyczàce realizowania
działaƒ w ramach szeÊciu Priorytetów do których nale˝à:

1 Promowanie rybołówstwa zrównowa˝onego Êrodowiskowo, zasobooszcz´dnego, innowacyjnego,
konkurencyjnego i opartego
na wiedzy.
1 Wspieranie akwakultury zrównowa˝onej Êrodowiskowo, zasobooszcz´dnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy.
1 Wspieranie wdra˝ania Wspólnej
Polityki Rybołówstwa.
1 Zwi´kszenie zatrudnienia i spójnoÊci terytorialnej.
1 Wspieranie obrotu i przetwarzania.
1 Wspieranie wdra˝ania zintegrowanej polityki morskiej.
Poni˝ej omawiamy cztery z nich.
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2015

Priorytet 1.
do obszarów sieci Natura 2000 1 Wsparcie na rzecz systemów
Promowanie rybołówstwa zrównowa˝onego
i obszarów ochrony przestrzennej, przyznawania uprawnieƒ do połoÊrodowiskowo, zasobooszcz´dnego, innowazarzàdzanie morskimi obszarami wów;
cyjnego, konkurencyjnego i opartego
chronionymi, w tym obszarami sie- 1 Ró˝nicowanie i nowe formy dona wiedzy
ci Natura 2000, ich odbudowa chodów;
Szczegółowe zasady przyznawania i monitorowanie, zwi´kszanie Êwia- 1 Zdrowie i bezpieczeƒstwo;
pomocy w ramach Priorytetu 1 zo- domoÊci w kwestiach Êrodowiska, 1 Tymczasowe zaprzestanie dziastanà okreÊlone w rozporzàdzeniu udział w innych działaniach majà- łalnoÊci połowowej;
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi cych na celu zachowanie i zwi´k- 1 WartoÊç dodana, jakoÊç prow sprawie szczegółowych warun- szenie ró˝norodnoÊci biologicznej duktów i wykorzystywanie niechcianych połowów;
ków i trybu przyznawania, wypłaty oraz usług,
i zwrotu pomocy oraz wysokoÊci · system rekompensaty za szkody 1 Innowacje;
stawek tej pomocy na realizacj´ działaƒ w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównowa˝onego
Êrodowiskowo, zasobooszcz´dnego, innowacyjnego,
konkurencyjnego i opartego
na wiedzy Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Pomoc w ramach Priorytetu 1 b´dzie mo˝na uzyskaç realizujàc operacje
w ramach ni˝ej wymienionych działaƒ i poddziałaƒ:
1 Wsparcie na rzecz opracowywania i wdra˝ania
Êrodków ochrony oraz
współpraca regionalna;
1 Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na Êrodowisko morskie i dostoso- W ramach Priorytetu 1 PO „Rybactwo i Morze” finansowe wsparcie b´dzie mo˝na uzyskaç na inwestycje w zakresie poprawy
wanie połowów do ochrony infrastruktury portów rybackich, miejsc wyładunku i przystani
gatunków;
1 Innowacje zwiàzane z ochronà wyrzàdzone połowom przez ssaki 1 EfektywnoÊç energetyczna i łai ptaki chronione;
˝ywych zasobów morza;
godzenie skutków zmiany klima1 Ochrona i odbudowa morskiej 1 Porty rybackie, miejsca wyładun- tu – wymiana lub modernizacja
ró˝norodnoÊci biologicznej i eko- ku, giełdy rybne i przystanie – obej- głównych lub dodatkowych silnisystemów morskich oraz systemy mujàce:
ków;
rekompensat w ramach zrównowa- · inwestycje w zakresie poprawy 1 Propagowanie kapitału ludzkie˝onej
działalnoÊci
połowo- infrastruktury portów rybackich, go, tworzenie miejsc pracy i dialog
wej – obejmujàce nast´pujàce giełd rybnych, miejsc wyładunku społeczny – szkolenia zawodowe,
poddziałania:
i przystani, inwestycje w zakresie tworzenie sieci kontaktów, dialog
budowy przystani morskich w celu społeczny; wsparcie dla mał˝on· zbieranie utraconych narz´dzi
poprawy bezpieczeƒstwa rybaków,
połowowych i odpadów morskich,
ków i partnerów ˝yciowych.
· przyczynienie si´ do lepszego za· inwestycje w zakresie ułatwiania
Przyznanie pomocy w ramach
rzàdzania lub ochrony, budowa, in- przestrzegania obowiàzku dotyczà- Priorytetu 1 b´dzie polegało na wystalacja lub modernizacja stałych cego wyładunku wszystkich poło- płacie rekompensaty bàdê zwrocie
lub ruchomych urzàdzeƒ, przygoto- wów;
kosztów kwalifikowalnych.
wanie planów w zakresie ochrony 1 Trwałe zaprzestanie działalnoÊci
Na rekompensat´ b´dà mogły
i zarzàdzania odnoszàcych si´ połowowej;
liczyç podmioty, które zło˝à wnioBIULETYN INFORMACYJNY 10/2015
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sek o dofinansowanie w zakresie
tymczasowego lub trwałego zaprzestania działalnoÊci połowowej
oraz za szkody wyrzàdzone połowom przez ssaki i ptaki chronione
na mocy dyrektyw 92/43/EWG
oraz 2009/147/WE. W przypadku
trwałego i tymczasowego zaprzesta nia dzia łal no Êci po ło wo wej,
wsparciem zostanà obj´te te segmenty floty rybackiej, które odznacza jà si´ bra kiem rów no wa gi
w zakresie zdolnoÊci połowowej

le˝ała od działania oraz kategorii
beneficjenta, który ubiegaç si´ b´dzie o pomoc. Co do zasady beneficjent b´dzie mógł liczyç
na zwrot 50% kosztów kwalifikowalnych, przy czym podmiotom
prawa publicznego przysługiwaç
b´dzie zwrot 100% tych kosztów.
W przypadku zaÊ gdy beneficjent
nie b´dzie spełniał definicji MÂP,
b´dzie mógł liczyç na zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokoÊci 30% tych kosztów.

W ramach PO „Rybactwo i Morze” wspierane b´dà ekosystemy zwiàzane z akwakulturà

w stosunku do ˝ywych zasobów
mo rza, co wy ka za ne zo sta ło
w przesłanym do Komisji Europejskiej Ra por cie flo to wym oraz
w zwiàzanym z nim Planie Działania. Celem wspomnianego Planu
Działania jest zapewnienie równowagi mi´dzy flotà a dost´pnymi
zasobami, tak aby zapewniç mo˝liwoÊç prowadzenia działalnoÊci
połowowej w sposób zrównowa˝ony i efektywny.
Pomoc w zakresie pozostałych
działaƒ b´dzie przyznawana w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, których wysokoÊç b´dzie za26

Uzyskanie pomocy b´dzie uzale˝nione od zło˝enia poprawnie udokumentowanego wniosku o dofinansowanie, pozytywnej oceny tego
wniosku przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz
podpisania umowy o dofinansowanie. Wypłata pomocy nastàpi zaÊ
na podstawie wniosku o płatnoÊç.
Priorytet 2.
Wspieranie akwakultury zrównowa˝onej
Êrodowiskowo, zasobooszcz´dnej, innowacyjnej,
konkurencyjnej i opartej na wiedzy
Wsparcie polskiego sektora akwakultury w ramach Programu Ope-

racyjnego „Rybactwo i Morze”
na lata 2014-2020 realizowane
b´dzie poprzez Priorytet 2 Wspieranie akwakultury zrównowa˝onej
Êrodowiskowo, zasobooszcz´dnej,
innowacyjnej,
konkurencyjnej
i opartej na wiedzy, i jego cele
szczegółowe:
1 Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji
i transferu wiedzy;
1 Zwi´kszenie konkurencyjnoÊci
i rentownoÊci przedsi´biorstw z sektora akwakultury, w tym
popraw´ bezpieczeƒstwa i warunków pracy,
w szczególnoÊci w małych i Êrednich przedsi´biorstwach (MÂP);
1 Ochron´ i odbudow´ wodnej ró˝norodno Êci
bio lo gicz nej
oraz wspieranie ekosystemów zwiàzanych
z akwakulturà i promowanie zasobooszcz´dnej akwakultury;
1 Propagowanie
akwakultury o wysokim
poziomie ochrony Êrodowiska oraz o wysokim poziomie zdrowia
i dobrostanu zwierzàt
oraz promowanie zdrowia i bezpieczeƒstwa
publicznego;
1 Rozwój szkoleƒ zawodowych,
nowych umiej´tnoÊci zawodowych
i uczenia si´ przez całe ˝ycie.
Oczekiwane efekty wdro˝enia zaplanowanych działaƒ to przede
wszystkim zwi´kszenie konkurencyjnoÊci i rentownoÊci przedsi´biorstw
z sektora akwakultury (np. poszerzenie oferty gospodarstw o nowe
gatunki, produkty, technologie),
utrzymanie lub wzrost poziomu
przedsi´biorczoÊci (np. napływ nowej kadry zarzàdczej, dywersyfikacja prowadzonej działalnoÊci hodowlanej w ramach akwakultury
lub uzupełniajàcej dotychczasowà
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dych i wysoko wykwalifikowanych z obszarów
rybackich i obszarów
akwakultury.
Szybko zmieniajàce
si´ potrzeby rynku pracy wymagajà od pracowników mobilnoÊci
zawodowej. Instrument
RLKS ma przyczyniç si´
do zwi´kszenia mobilnoÊci
zawodowej
mieszkaƒców obszarów
rybackich i obszarów
akwakultury nie tylko
w zakresie rybactwa,
ale tak˝e w procesie
nabywania
nowych
umiej´tnoÊci i podejmowania działalnoÊci
pozarybackiej.
Bezcennà wartoÊcià
Efektem wdro˝enia działaƒ zaplanowanych w Priorytecie 2 ma byç zwi´kszenie konkurencyjnoÊci i rentownoÊci przedsi´biorstw z sektora
akwakultury
obszarów rybackich
i obszarów akwakultury
działalnoÊç), wzmocnienie zrówno- opracowaç wielofunduszowà lokal- jest przyroda. Cz´sto to działalnoÊç
wa˝onej akwakultury Êwiadczàcej nà strategi´ rozwoju o szerokim za- rybacka sprzyja rozwojowi flory
usługi w zakresie ochrony Êrodowi- kresie, odnoszàcà si´ do specyfiki i fauny przyciàgajàc na łowiska
ska (np. przekształcanie przedsi´- i problemów wielu sektorów na ob- i stawy rzadko spotykane gatunki.
Dlatego istotne jest wspieranie
biorstw z sektora akwakultury szarze obj´tym strategià.
na przedsi´biorstwa oparte na ekoInstrument RLKS w ramach Pro- przedsi´wzi´ç zwiàzanych z zachozarzàdzaniu).
gramu Operacyjnego „Rybactwo waniem dobrego stanu Êrodowiska
i Morze” ma słu˝yç rozwojowi spo- naturalnego na obszarach rybacPriorytet 4.
łeczno-gospodarczemu obszarów kich i obszarach akwakultury.
Wykorzystaniu potencjału spoZwi´kszenie zatrudnienia
rybackich i obszarów akwakultury,
i spójnoÊci terytorialnej
na których rybactwo i rybołówstwo łecznoÊci lokalnych w szczególny
W ramach Priorytetu 4 realizowany stanowi wa˝nà cz´Êç lokalnej go- sposób b´dzie słu˝yç realizacja zinb´dzie instrument RLKS (Rozwój Lo- spodarki. Rozwój ten powinien do- tegrowanych LSR. Do rozwoju spokalny Kierowany przez SpołecznoÊç). konaç si´ zarówno przez tworzenie łecznego przyczynià si´ działania
Istotà tego instrumentu jest mo˝li- lub utrzymanie miejsc pracy oraz na rzecz promowania potencjału
woÊç opracowania i wdra˝ania lo- tworzenie alternatywnych êródeł kulturowego i przyrodniczego obkalnej strategii rozwoju wspieranej dochodu dla rybaków (zakładanie szarów, w tym upowszechnianie ryw ramach kilku Europejskich Fundu- nowych działalnoÊci gospodar- backiego dziedzictwa kulturowego.
Z uwagi na oddolny i partnerski
szy Strukturalnych i Inwestycyjnych tj. czych) szczególnie na obszarach
Europejskiego Funduszu na rzecz o wy˝szym poziomie bezrobocia charakter, instrument RLKS w najlepszy sposób b´dzie wspierał diaRozwoju Obszarów Wiejskich, Euro- i ni˝szym poziomie rozwoju.
pejskiego Funduszu Morskiego i RyZastosowanie instrumentu RLKS log obywatelski. SpołecznoÊci rybackiego, Europejskiego Funduszu ma wyjÊç naprzeciw oczekiwaniom backie dzi´ki działaniom rybacRozwoju Regionalnego i Europej- młodych ludzi, ma pobudziç w nich kich lokalnych grup działania, poskiego Funduszu Społecznego przedsi´biorczoÊç i zach´ciç winny staç si´ wa˝nym partnerem
(EFSI). Oznacza to, ˝e stowarzysze- do stworzenia własnego biznesu. dla samorzàdów lokalnych. Instrunie ubiegajàce si´ o status Lokalnej Takie wsparcie mo˝e przyczyniç si´ ment RLKS daje mo˝liwoÊç odpoGrupy Działania, b´dzie mogło do zmniejszenia migracji osób mło- wiedzenia na zdiagnozowane proBIULETYN INFORMACYJNY 10/2015
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Rybołówstwo

logicznego oznakowania
produktów rybołówstwa
i akwakultury;
1 Pomoc
finansowa
w celu wsparcia regionalnych, krajowych lub
transnarodowych kampanii komunikacyjnych
i promocyjnych. Beneficjentami tego typu pomocy b´dà stowarzyszenia zrzeszajàce podmioty
przetwórstwa rybnego,
producentów akwakultury lub uznane organizacje producentów ryb, organizacje mi´dzybran˝owe, zakłady przetwórstwa
Pomoc finansowa z PO „Rybactwo i Morze” w zakresie przetwarzania produktów rybołówstwa skierowana b´dzie głównie do małych rybnego oraz Ministeri Êrednich przedsi´biorstw
stwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi;
ble my w spo sób zin te gro wa ny sza ni˝ cena progowa na dany 1 Pomoc finansowa z zakresu
i wielosektorowy, uwzgl´dniajàcy produkt rybołówstwa. Cena progo- przetwarzania produktów rybołówlokalne podejÊcie.
wa ustalana jest na poczàtku roku stwa i akwakultury o ile dofinansoprzez Ministra właÊciwego ds. ry- wywane operacje b´dà słu˝yły:
Priorytet 5.
bołówstwa i wynosi maksymal- ograniczeniu energochłonnoÊci
Wspieranie obrotu i przetwarzania
nie 80% Êredniej ceny produktów przetwarzania ryb, wzrostowi zagoW ramach priorytetu 5 przewiduje w okresie 3 lat poprzedzajàcych spodarowania produktów uboczsi´ nast´pujàce formy pomocy:
rok, w którym stosuje si´ przedmio- nych pochodzàcych z połowów
1 Wsparcie w postaci rekompen- towy mechanizm. Pomoc z tytułu i przetwarzania ryb, wzrostowi
saty z tytułu kosztów poniesionych zastosowania mechanizmu składo- udziału w obrocie przetwórcy prona przygotowanie i wdra˝anie pla- wania ma słu˝yç pokryciu 100% duktów akwakultury ekologicznej,
nów produkcji i obrotu. Przewidzia- poniesionych kosztów;
a tak˝e poprawie bezpieczeƒstwa,
ne wsparcie słu˝yç b´dzie pokry- 1 Pomoc finansowa w celu wspar- higieny i warunków pracy pracowciu 75% poniesionych kosztów cia tworzenia i restrukturyzacji or- ników przetwórstwa rybnego oraz
i skierowane b´dzie do uznanych ganizacji producentów, zwiàzków powstawaniu nowych lub udoskoorganizacji producentów. WielkoÊç organizacji producentów lub orga- nalonych produktów, procesów lub
poniesionych kosztów b´dzie usta- nizacji mi´dzybran˝owych. Benefi- systemów zarzàdzania przetwórlana na podstawie przedło˝onych cjentami tego typu pomocy b´dà stwem ryb. Pomoc skierowana b´producenci sektora rybołówstwa dzie głównie do mikro oraz małych
rachunków i faktur;
1 Pomoc w postaci pokrycia kosz- i akwakultury, uznane organizacje i Êrednich przedsi´biorstw, organitów zastosowania mechanizmu producentów oraz podmioty, któ- zacji producentów oraz ich zwiàzskładowania, czyli przygotowanie rych celem b´dzie powołanie bàdê ków. W przypadku tego działania
produktów do przechowywania, restrukturyzacja ww. organizacji;
dofinansowanie si´gaç b´dzie,
utrwalenie, przechowywanie oraz 1 Pomoc na działania przyczynia- w zale˝noÊci od rodzaju wnioskokoszty finansowe. Pomoc skierowa- jàcych si´ do identyfikowalnoÊci dawcy, od 30% do 75% poniesiona jest do uznanych organizacji produktów rybołówstwa lub akwa- nych kosztów inwestycji.
producentów działajàcych w sekto- kultury, w tym na budow´ weDepartament Rybołówstwa
rze rybołówstwa. Mechanizm mo˝- wn´trznych elektronicznych syste[ 22 623 24 04
na b´dzie stosowaç w sytuacji, kie- mów słu˝àcych identyfikowalnoÊci
Zdj´cia: E. Jaroszewicz, Stowarzyszenie
dy oferowana na rynku ce- produktów rybołówstwa i akwakulProducentów Ryb Łososiowatych,
na pierwszej sprzeda˝y b´dzie ni˝- tury, rozwoju ogólnounijnego ekoarchiwum ARiMR
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488 mln zł przeznaczył rzàd na pomoc rolnikom, którzy ponieÊli straty z powodu suszy, oraz producentom czarnej porzeczki, by w cz´Êci zrekompensowaç im tegoroczne niskie ceny skupu tych owoców. Rozdysponowanie tych Êrodków powierzono Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
która do 30 wrzeÊnia prowadziła nabór wniosków o wsparcie finansowe od rolników i plantatorów.
Pomoc dla rolników, którym susza zniszczyła uprawy
jednego z ryzyk. Przy ubieganiu si´ o pomoc nie była
Uprawnieni do otrzymania wsparcia byli producenci, wymagana adnotacja wojewody na tych protokołach.
w których gospodarstwach lub działach specjalnych
Stawka pomocy wynosi:
produkcji wystàpiły szkody wy˝sze ni˝ 30% Êredniej 1 800 zł na 1 ha powierzchni owocujàcych upraw
rocznej produkcji rolnej. By ubiegaç si´ o pomoc, rol- drzew i krzewów owocowych, na której wystàpiły szkonicy musieli równie˝ posiadaç numer identyfikacyjny dy spowodowane przez susz´;
1 400 zł na 1 ha powierzchni
w trybie przepisów o krajowym systeupraw rolnych innych ni˝ wskazane
mie ewidencji producentów, ewidenwy˝ej, na której wystàpiły szkody
cji gospodarstw rolnych oraz ewispowodowane przez susz´.
dencji wniosków o przyznanie płatPomoc ta nie łàczy si´ z pomocà
noÊci.
de minimis przyznawanà dla rolniMaksymalna wysokoÊç pomocy,
ków, którzy w 2015 r. byli producenjakà mo˝na uzyskaç, wynosi 15000
tami czarnej porzeczki. Oznacza to,
euro.
˝e nie mo˝na przyznaç pomocy
Do wniosku nale˝ało dołàczyç
w zwiàzku z wystàpieniem suszy
m.in. kopi´ protokołu oszacowania
w 2015 r. do tej samej powierzchni
szkód oraz kopi´ polisy ubezpieczeupraw, do której producent rolny
niowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2015 r. Rolnicy, którzy ponieÊli straty z powodu suszy, mogà otrzymał ju˝ pomoc de minimis dla
producentów porzeczki czarnej.
było ubezpieczonych od co najmniej uzyskaç pomoc w wysokoÊci do 15 tys. euro

Pomoc dla producentów czarnej porzeczki
Dla rolników, którzy w 2015 r. byli
producentami owoców czarnej porzeczki i z powodu niskich cen ponieÊli straty, stawka pomocy wynosi 600 zł na 1 ha powierzchni owocujàcej w 2015 r. uprawy porzeczki
czarnej.
Przyznawane wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Oznacza to, ˝e kwota udzielonego wsparcia nie mo˝e spowodowaç przekroczenia równowartoÊci
15000 euro w okresie trzech lat ob-

rotowych (tj. w bie˝àcym roku obrotowym i w ciàgu poprzedzajàcych
go 2 lat obrotowych), po uwzgl´dnieniu pomocy de minimis w rolnictwie ze wszystkich tytułów.
Pomoc przyznawania jest w drodze
decyzji administracyjnej kierownika
biura powiatowego Agencji właÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania lub siedzib´ rolnika.
Na wsparcie mogà równie˝ liczyç producenci czarnej
porzeczki, którzy ponieÊli straty z powodu niskich cen
skupu

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

W naborze rolnicy, którzy ponieÊli straty spowodowane tegorocznà suszà, zło˝yli 174 tys. wniosków, w których ubiegajà si´ o
przyznanie pomocy w wysokoÊci ok. 680 mln zł. Natomiast plantatorzy czarnej porzeczki zło˝yli w biurach powiatowych Agencji
14,1 tys. wniosków, w których ubiegajà si´ o przyznanie pomocy w wysokoÊci blisko 24,1 mln zł.
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2015
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Rekompensaty
za susz´ i niskie ceny
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Warto premiowaç
młodych rolników
O tym, ˝e opłaca si´ inwestowaç w ludzi młodych, mogli przekonaç si´ dziennikarze, których ARiMR zaprosiła do odwiedzenia gospodarstw prowadzonych przez
młodych rolników w województwie kujawsko-pomorskim. Wszyscy oni korzystali ze
wsparcia finansowego przekazywanego przez Agencj´ w ramach unijnych programów pomocowych, i wszyscy potrafili te pieniàdze dobrze spo˝ytkowaç.

W

ybór terminu wyjazdu studyjnego, w którym
uczestniczyło ok. 50 dziennikarzy mediów lokalnych, regionalnych, bran˝owych oraz
ogólnopolskich, nie był przypadkowy. ARiMR zorganizowała go 19 sierpnia, dzieƒ
przed rozpocz´ciem przyjmowanie wniosków o przyznanie premii
młodym rolnikom w ramach
PROW 2014-2020. Przedstawiciele mediów odwiedzili trzech
rolników, którzy w latach minionych skorzystali ju˝ z premii na samodzielne rozpocz´cie gospodarowania, by zobaczyç, na co
i z jakim efektem wydali przyznane im pieniàdze. W wyjeêdzie
wzi´li tak˝e udział prezes ARiMR

Andrzej Gross oraz dyrektor Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Regionalnego Andrzej Owczarz.
„KUPIŁEM SOBIE FERRARI”

To właÊnie na takie Ferrari wydał premi´ dla młodych rolników Miron Krosnowski

Prezes ARiMR Andrzej Gross z Mironem Krosnowskim ze Âmiłowa, który premi´ dla
młodych rolników otrzymał w 2014 r.

30

Pochwalił si´ dziennikarzom Miron Krosnowski ze Âmiłowic, pierwszy z młodych gospodarzy, których odwiedzili przedstawiciele mediów, wskazujàc na sadzark´
do warzyw firmy... Ferrari. Na takà właÊnie maszyn´ wydał stutysi´cznà premi´, którà otrzymał w zeszłym
roku na ułatwianie startu młodym rolnikom. Jak zapewnia pan Miron, skorzystanie z tej pomocy nie było
wcale trudne. Pan Krosnowski ma 24 lata i jest absolwentem kierunku rolnictwo o specjalnoÊci agronomia
i agrobiznes Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Przejàł 15,5 ha gospodarstwo po rodziBIULETYN INFORMACYJNY 10/2015

LUBCZYK, ESTRAGON, NAå PIETRUSZKI

To nie receptura tajemniczego eliksiru, ale zioła, które
pan Piotr Paliwoda z miejscowoÊci Płowce, suszy
i sprzedaje z powodzeniem w kraju i za granicà. Jego
produkty znajà w Niemczech, Hiszpanii, Holandii czy
Belgii. Podczas wizyty w gospodarstwie pana Piotra
dziennikarze mogli zobaczyç, jak odbywa si´ suszenie
naci pietruszki. Pachnàca Êwie˝oÊcià zielona naç trafia
z przyczepy wprost na taÊm´, którà jest transportowana do specjalnej maszyny suszàcej, skàd wychodzi go-

Trwa rozładunek Êwie˝ej dostawy naci pietruszki w gospodarstwie Piotra Paliwody

towy produkt. Piotr Paliwoda, lat 27, ukoƒczył kierunek
rolnictwo o specjalnoÊci agronomia na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu. Premi´ w wysokoÊci 100 tys.
zł otrzymał w 2014 r. i przeznaczył jà na zakup opryskiwacza polowego o pojemnoÊci 3000 l. Gospodarstwo
pan Piotra, które przejàł po rodzicach, ma powierzchni´ prawie 32 ha.
PIERWSZY W OKOLICY

Młody rolnik z miejscowoÊci Płowce specjalizuje si´ w uprawie i suszeniu ziół
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2015

MiejscowoÊç Mil˝yn. Tu Paweł Lewandowski wraz z ˝onà Anetà gospodarujà na ok. 147 ha. Uprawiajà
pszenic´ ozimà i rzepak ozimy, a tak˝e pietruszk´, faceli´ i kukurydz´. Wniosek o przyznanie premii dla
młodych rolników zło˝yła w 2005 r. pani Aneta Lewandowska. Była to wówczas pomoc w wysokoÊci 50
tys. zł przyznawana w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sekto31
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cach i uprawia w nim warzywa: ziemniaki przemysłowe,
kalafiory i marchew jadalnà. Jak mówi młody rolnik,
stawia na innowacyjne rozwiàzania w swoim gospodarstwie. Obecnie, jak przyznaje, najbardziej przydałaby mu si´ deszczownia. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, poniewa˝ w województwie kujawsko-pomorskim
panuje najwi´ksza od lat susza.

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

W gospodarstwie Pawła Lewandowskiego panuje
wzorowy porzàdek

ra ˝ywnoÊciowego oraz rozwój
ob sza rów wiej skich na la ta 2004-2006. To wsparcie stało
si´ fun da men tem, na któ rym
młoda rolniczka wraz z m´˝em
rozpocz´li budowanie swojego
gospodarstwa. Jak twierdzi pan
Paweł, byli pierwsi w okolicy, którzy zdecydowali si´ na korzystanie z unijnego wsparcia rozdzielanego przez ARiMR. Inni rolnicy
byli doÊç sceptyczni. Dotychczas
pan Paweł i jego ˝ona Aneta sko- Ciàgniki zmieniam du˝o cz´Êciej ni˝ samochody – wyjawił dziennikarzom rolnik
rzystali z kilku rodzajów pomocy
udzielanych za poÊrednictwem Agencji. W ramach PROW 2007-2013, mał˝onkowie kupili pi´cioskiboPROW 2007-2013 otrzymali wsparcie na Moderniza- wy pług obrotowy, bron´ talerzowà i dwie przyczepy
cj´ gospodarstw rolnych, które wykorzystali na uło˝e- o ładownoÊci 12 ton. Korzystali równie˝ z kredytu innie kostki brukowej na podwórzu i wjeêdzie do go- westycyjnego z linii dla młodych rolników, który przespodarstwa. Ta inwestycja wpłyn´ła na popraw´ wa- znaczyli na kupno kombajnu. Jak twierdzi pan Paweł,
runków higieny i bezpieczeƒstwa pracy, a tak˝e przy- w niektórych dziedzinach produkcji rolnej przeÊcign´czyniła si´ do ułatwienia transportu wewn´trznego liÊmy Europ´. Patrzàc na gospodarstwo tego rolnika
oraz zwi´kszenia estetyki gospodarstwa. Natomiast nie mo˝na si´ z tym nie zgodziç. Pytany o plany inwew ramach działania Przywracanie potencjału produk- stycyjne na przyszłoÊç, wskazuje na koniecznoÊç bucji rolnej zniszczonego w wyniku wystàpienia kl´sk ˝y- dowy studni gł´binowych. Ta inwestycja jest konieczwiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działaƒ na ze wzgl´du na panujàcà w województwie kujawzapobiegawczych, równie˝ finansowanego z bud˝etu sko-pomorski kilkuletnià susz´.
32
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na ułatwianie startu, młodzi rolnicy b´dà równie˝ otrzymywaç przez maksymalnie pi´ç lat wy˝sze o 60 euro
do hektara dopłaty bezpoÊrednie. Ponadto młodzi rolnicy majà stworzone preferencyjne warunki korzystania
z pomocy w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych. Polegajà one na tym, ˝e mogà oni
otrzymaç dofinansowanie inwestycji na poziomie 60
proc. kosztów kwalifikowanych, podczas gdy standar-

Zakoƒczenie wyjazdu studyjnego odbyło si´ w miejscowoÊci Gołaszewo. Tam w oÊrodku agroturystycznym, który w pewnej cz´Êci powstał dzi´ki wsparciu
ARiMR udzielonemu z PROW 2007-2013 na Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw, odbyła si´ konferencja prasowa. Wzi´li w niej udział prezes ARiMR Andrzej Gross, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Andrzej Owczarz, dyrektor Departamentu Działaƒ
Społecznych i Ârodowiskowych
ARiMR Franciszek Kadzik, a całoÊç poprowadził Marek Kassa,
dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Agencji.
– Mamy najmłodszych rolników
w całej Unii Europejskiej – powiedział Andrzej Gross – bo
a˝ 30 proc. ubiegajàcych si´ co
roku o płatnoÊci bezpoÊrednie
nie ma jeszcze 40 lat.
Na potwierdzenie tej tezy dyrektor Kadzik przytoczył badania
Eurostatu, z których wynika, ˝e
w Polsce blisko 15 proc. rolników
jest w wieku poni˝ej 35 lat, podczas gdy w UE jest ich Êred- Mamy najmłodszych rolników w całej UE – podkreÊlał prezes ARiMR Andrzej Gross podczas konferencji prasowej
nio 7,5 proc. Z kolei rolników podsumowujàcej wyjazd studyjny dziennikarzy
w wieku powy˝ej 65 lat jest
w Polsce tylko 8,4 proc., podczas gdy w paƒstwach dowy poziom wsparcia wynosi 50 proc. Prezes ARiMR
przypomniał tak˝e, ˝e 18 sierpnia opublikowana zostaWspólnoty jest ich 29,6 proc.
Prezes Gross podkreÊlał, ˝e młodzi rolnicy to ludzie ła lista, na której znalazło si´ dodatkowe nieco pootwarci na innowacje, nowinki techniczne i nowe tech- nad 2,9 tys. rolników, którzy otrzymajà w ramach
nologie, którzy potrafià kalkulowaç ryzyko i nie bojà si´ PROW 2007-2013 premie na samodzielne rozpocz´go podejmowaç. A o tym, ˝e nie sà to puste słowa, cie gospodarowania. Sà to osoby, które zło˝yły wnioski
dziennikarze przekonali si´ na własne oczy odwiedza- o takà pomoc wiosnà 2014 r., ale dotychczas nie starjàc trzech rolników, którzy skorzystali z premii na rozpo- czało dla nich pieni´dzy. Teraz, dzi´ki zgodzie Komisji
cz´cie samodzielnego gospodarowania. Odmłodzenie Europejskiej na przesuni´cie Êrodków z innych działaƒ
polskiej wsi było mo˝liwe m.in. dzi´ki premiom dla PROW 2007-2013, mogà oni otrzymaç stutysi´czne
młodych rolników na samodzielne rozpocz´cie gospo- premie.
Ka˝de z gospodarstw, które odwiedzili dziennikarze,
darowania, które od 2004 r. były coraz wy˝sze. Na poczàtku wynosiły one 50 tys. zł, potem 75 tys. zł, by osià- w jakimÊ stopniu zajmowało si´ uprawà warzyw. Nic
gnàç wartoÊci 100 tys. zł. Łàcznie od przystàpienia Pol- zatem dziwnego, ˝e – jak podkreÊlił prezes Andrzej
ski do UE skorzystało z nich ok. 51 tys. osób. Ze wspar- Gross – województwo kujawsko -pomorskie jest
ciem dla młodych rolników były połàczone renty struk- na pierwszym miejscu w uprawie warzyw w Polsce.
turalne. Otrzymywali je ci, którzy swoje gospodarstwa
przekazywali w r´ce młodych nast´pców.
Paweł Wojcieszak
– W obecnej perspektywie finansowej odmłodzeniu
Departament Komunikacji Społecznej
polskiej wsi b´dà sprzyjały dodatkowe czynniki – zazna[ 22 318 40 90
czył prezes ARiMR. Poza stutysi´cznymi premiami
Zdj´cia: A. Kubat, A. Wysoczaƒska
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Nawet 900 tys. zł na
modernizacj´ gospodarstwa
Naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020

P

rezes ARiMR Andrzej Gross
ogłosił 17 wrzeÊnia w dzienniku ogólnopolskim i na portalu internetowym Agencji termin
przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy oraz zasady udzielania
wsparcia na operacje typu Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych finansowanego z bud˝etu Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
Tego samego dnia minister rolnictwa Marek Sawicki zorganizował
w Szczecinie konferencj´ prasowà
dotyczàcà pomocy w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych. Szef
resortu rolnictwa podkreÊlił, ˝e nowy
bud˝et na tego typu wsparcie jest
nieco wy˝szy ni˝ w poprzednim okresie programowania.
Wnioski o przyznanie pomocy przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 19 paêdziernika do 17 listopada 2015 r.
Wsparcie b´dzie mo˝na otrzymaç
na inwestycje zwiàzane z:
1 rozwojem
produkcji
prosiàt – maksymalne dofinansowanie
wynosi 900 tys. zł;
1 rozwojem produkcji mleka krowiego – wysokoÊç wsparcia mo˝e
wynieÊç 500 tys. zł;
1 rozwojem produkcji bydła mi´snego – wypłacona pomoc nie mo˝e przekroczyç 500 tys. zł
Jest to kolejny rodzaj pomocy finansowany z bud˝etu Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uruchamiany przez
ARiMR w tym roku.
34

Na realizacj´ wy˝ej wymienionych
inwestycji w całym PROW 20142020 przewidziano łàcznie 1,3 mld
euro. Kwota ta została podzielona na wsparcie dla woj. mazowieckiego oraz dla pozostałych regionów.
O pomoc mogà ubiegaç si´ rolnicy posiadajàcy gospodarstwa, których wielkoÊç ekonomiczna mieÊci
si´ w przedziale od 10 tys. euro
do 200 tys. euro. Wyjàtek od tej reguły stanowià rolnicy, którzy b´dà
wspólnie składaç wniosek o przyznanie dofinansowania na inwesty-

ARiMR wypłaca rolnikom wsparcie
na Modernizacj´ gospodarstw rolnych w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizacj´ danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Mo˝e on byç wy˝szy
i wynieÊç 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega si´ młody
rolnik lub gdy wniosek o wsparcie
składa wspólnie kilku rolników.
Wnioski o przyznanie pomocy
przyjmujà oddziały regionalne

Od 19 paêdziernika do 17 listopada br. mo˝na składaç wnioski o przyznanie pomocy m.in. na inwestycje zwiàzane
z rozwojem produkcji mleka krowiego

cje w Modernizacj´ gospodarstw rolnych. Wówczas łàczna wielkoÊç ekonomiczna nale˝àcych do nich gospodarstw musi wynieÊç co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie zło˝ony przez nich
wniosek o wypłat´ ostatecznej płatnoÊci, gospodarstwo ka˝dego z nich
osiàgnie wielkoÊç ekonomicznà
przynajmniej 10 tys. euro.

ARiMR właÊciwe ze wzgl´du na miejsce realizacji inwestycji. Mo˝na je
równie˝ zło˝yç za poÊrednictwem
biura powiatowego ARiMR, nale˝àcego do takiego OR. Dokumenty
aplikacyjne mo˝na składaç osobiÊcie, przez upowa˝nionà osob´ lub
przesyłkà rejestrowanà nadanà
w placówce pocztowej. W przypadku osób wspólnie wnioskujàcych
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2015

tów b´dzie decydowała o kolejnoÊci przysługiwania pomocy. Pod
uwag´ b´dà brane m.in. wzrost
liczby zwierzàt w gospodarstwie,
którego wsparcie dotyczy, to czy
rolnik uczestniczy w unijnym systemie jakoÊci, czy ma nie wi´cej
ni˝ 40 lat oraz czy inwestycja, którà
b´dzie realizował, słu˝y ochronie
Êrodowiska naturalnego. ARiMR
przygotuje w ramach ka˝dego naboru dwie listy okreÊlajàce kolejnoÊç przysługiwania pomocy. Jed-

nà dla rolników z województwa
mazowieckiego, a drugà dla rolników z pozostałych województw. Zostanà one podane do publicznej
wiadomoÊci przez Prezesa ARiMR
w ciàgu 90 dni od zakoƒczenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.
Paweł Wojcieszak
Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: J. Zasada

NowoczeÊnie i z zyskiem
O modernizacji gospodarstw i sprzeda˝y bezpoÊredniej podczas wyjazdu
studyjnego dziennikarzy

M

inister Marek Sawicki podpisał 1 paêdziernika br. nowe rozporzàdzenie w sprawie sprzeda˝y bezpoÊredniej konsumentom niektórych przetworzonych
przez rolników produktów. Dokonał
tego podczas konferencji prasowej
zorganizowanej w gospodarstwie
Aliny i Justyny Paluch, poło˝onym
w Klimczycach Kolonii w gminie
Sarnaki.
To rozporzàdzenie reguluje zasady
na jakich rolnicy b´dà mogli sprzedawaç przetwarzane w swoich gospodarstwach produkty. A jak podkreÊlił minister rolnictwa i rozwoju
wsi, w ten sposób pojawia si´ szansa na dodatkowe dochody rolników.
Marek Sawicki przypomniał, ˝e jednym z elementów rozszerzania mo˝liwoÊci sprzeda˝y bezpoÊredniej było
podpisanie w maju przez Prezydenta
RP ustawy z 9 kwietnia 2015 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
Podpisane przez ministra rozporzàdzenie zawiera rozszerzony kataBIULETYN INFORMACYJNY 10/2015

log produktów pochodzenia zwierz´cego dopuszczonych do sprzeda˝y bezpoÊredniej. Ponadto okreÊlone
sà w nim limity sprzeda˝y poszczególnych produktów, minimalne wy-

˝e zachowany zostanie roczny limit.
Pozwala tak˝e na wprowadzenie tzw.
sprzeda˝y zbiorczej, czyli sprzeda˝
przez jednego rolnika produktów
wytwarzanych przez innego rolnika

Gospodarstwo paƒ Paluch korzystało z kilku rodzajów pomocy dost´pnej w ramach PROW 2007-2013. Na zdj´ciu trzy
pokolenia rodziny: babcia Nina Czuryło, córka Justyna Paluch i mama Alina Paluch

magania higieniczne. Nowe rozporzàdzenie dopuszcza w pewnych
okolicznoÊciach mo˝liwoÊç przekroczenia okreÊlonych limitów tygodniowej sprzeda˝y pod warunkiem,

np. podczas targów, festynów czy
wystaw.
Z kolei prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross mówił o tym, ˝e gospo35
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wniosek o przyznanie pomocy składa si´ w oddziale regionalnym
ARiMR właÊciwym ze wzgl´du
na poło˝enie gospodarstw osób
wspólnie wnioskujàcych, przy czym
je˝eli gospodarstwa tych osób sà
poło˝one na obszarze wi´cej ni˝
jednego województwa, wniosek
składa si´ w tym województwie,
w którym jest poło˝ona najwi´ksza
cz´Êç tych gospodarstw.
Wnioski zostanà poddane ocenie
punktowej. Suma uzyskanych punk-
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darstwo paƒ Paluch korzystało z kilku rodzajów pomocy dost´pnej
w ramach PROW na lata 20072013 m.in. z Modernizacji gospodarstw rolnych czy Ró˝nicowania
w kierunku działalnoÊci nierolniczej.
PodkreÊlał te˝, ˝e otrzymane wsparcie zostało bardzo dobrze wykorzystane i przyniosło imponujàce efekty.
W gospodarstwie działa bowiem
tłocznia soków, a jej produkty trafiajà do firmowego sklepiku, który
znajduje si´ równie˝ na terenie go-

dzieç si´, jakie sà zasady udzielania
wsparcia na tego typu przedsi´wzi´cia w nowym naborze wniosków
z PROW na lata 2014-2020.
Nast´pnie dziennikarze obejrzeli
gospodarstwo Kazimierza Jastrz´bskiego, poło˝one w miejscowoÊci
Cielem´c.
Kazimierz Jastrz´bski gospodaruje
na powierzchni 34,55 ha. Zajmuje
si´ przede wszystkim chowem i hodowlà trzody chlewnej, ale tak˝e
produkcjà roÊlinnà. W gospodar-

Rodzina Dobrowolskich specjalizuje si´ w produkcji mleka krowiego. Za Jolantà Dobrowolskà stojà dwaj synowie, wi´c
b´dzie miał kto przejàç gospodarstwo

spodarstwa. – Prowadzona przez
panie Paluch działalnoÊç to sukces,
który si´ w dalszym ciàgu si´ rozwija – mówił szef ARiMR. Zwrócił te˝
uwag´ na to, ˝e doskonałe wyniki
osiàgane w gospodarstwie przekładajà si´ na jego rozwój, a tak˝e sà
przykładem dla innych gospodarstw,
˝e z pomocà unijnych Êrodków mo˝na osiàgnàç naprawd´ wiele.
Wystàpieƒ ministra i prezesa wysłuchało ok. 60 dziennikarzy ró˝nych mediów – prasy, radia i telewizji. Zostali oni zaproszeni przez
ARiMR na wyjazd studyjny, podczas
którego mogli zobaczyç, jakie efekty
przyniosło dotychczas wsparcie
udzielone za poÊrednictwem Agencji
na inwestycje w modernizacj´ gospodarstw rolnych, a tak˝e dowie36

stwie znajdujà si´ 184 szt. trzody
chlewnej, w tym 70 loch, zaÊ pozostałe sztuki to prosi´ta oraz warchlaki płci ˝eƒskiej. Kazimierz Jastrz´bski
z sukcesem startował w organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Kas´ Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego oraz
Paƒstwowà Inspekcj´ Pracy konkursie na „Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne”. W regionie siedleckim jego
gospodarstwo zaj´ło III miejsce. Rolnik ma doÊwiadczenie w ubieganiu
si´ o unijnà pomoc rozdzielanà
przez ARiMR. W 2009 r. oraz
w 2011 r. zło˝ył wnioski o przyznanie wparcia z działania Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach
PROW 2007- 2013 i otrzymał dofinansowanie, wykorzystujàc całà pu-

l´ Êrodków na zakup maszyn oraz
wyposa˝enia potrzebnego do prowadzenia hodowli trzody chlewnej.
W tym roku planuje ubiegaç si´
o przyznanie pomocy na inwestycje
zwiàzane z rozwojem produkcji prosiàt w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych finansowanej z bud˝etu PROW 2014-2020. Wsparcie
zostanie wykorzystane na modernizacj´ budynków oraz wyposa˝enie
chlewni. Pan Jastrz´bski mo˝e liczyç
na kontynuowanie swojego dzieła,
jeden z jego synów deklaruje bowiem w przyszłoÊci zło˝enie wniosku
o ubieganie si´ o przyznanie Premii
dla młodych rolników.
Kolejnym miejscem, które odwiedzili dziennikarze, było 90-ha gospodarstwo Jarosława Dobrowolskiego we wsi Stany Małe. Struktura
upraw podporzàdkowana jest hodowli bydła wysokomlecznego.
Obecnie stado liczy 216 szt.,
w tym 106 szt. to krowy dojne. Dorosłe sztuki trzymane sà w nowo wybudowanej i w pełni zautomatyzowanej oborze wolnostanowiskowej
przewidzianej dla 171 krów. W najbli˝szym czasie gospodarz zamierza
wybudowaç dodatkowe silosy na kiszonk´, okólnik oraz ciel´tnik. Jarosław Dobrowolski wziàł w 2014 r.
udział w „Konkursie Ferma i Hodowca Bydła” i zajàł II miejsce w kategorii Ferma Bydła Mlecznego. Rolnik
w 2009 r. ubiegał si´ o przyznanie
pomocy z działania Modernizacja
gospodarstw rolnych w ramach
PROW 2007-2013. Za otrzymane
wsparcie kupił maszyny do gospodarstwa. Korzystał równie˝ z pomocy
w ramach działania Ró˝nicowanie
w kierunku działalnoÊci nierolniczej.
Otrzymane wsparcie przeznaczył
na zakup ładowarki teleskopowej,
którà Êwiadczy usługi dla rolników.
W tym roku planuje zło˝enie wniosku o przyznanie pomocy w ramach
Modernizacji gospodarstw rolnych
na wyposa˝enie obory, m.in. w kolejny robot udojowy. Syn pana JaroBIULETYN INFORMACYJNY 10/2015

BIULETYN INFORMACYJNY 10/2015

w gospodarstwach z PROW 20072013. PodkreÊlał te˝, jak wa˝ne jest
prawidłowe wypełnienie wniosku
o pomoc w tegorocznym naborze. – B´dziemy bowiem wybierali
tylko najlepsze projekty – mówił Jarosław Sierszchulski. Szczegóły dotyczàce ju˝ udzielonego wsparcia oraz
nowego naboru przedstawiła Delfina Wołodkowicz, dyrektor Departamentu Działaƒ Inwestycyjnych, który
odpowiedzialny jest za rozliczenie
„starej” modernizacji i wdro˝enie
„nowej”.

Z ponad 70-mld bud˝etu tego Programu otrzymali oni na inwestycje
w swoich gospodarstwach dofinansowanie w wysokoÊci prawie 9,5
mld zł. Te pieniàdze pozwoliły im
unowoczeÊniç gospodarstwa, kupiç
ponad 43 tys. ciàgników, nabyç
ok. 250 tys. specjalistycznych maszyn i urzàdzeƒ do produkcji rolnej,
wybudowaç od podstaw lub zmodernizowaç ponad 3,5 mln m. kw.
budynków i obiektów gospodarskich
(chlewni, obór, stodół, magazynów
do przechowywania ziarna itp.).

Józef Wojewódzki zajmuje si´ hodowlà opasów wyspecjalizowanych ras bydła mi´snego, a jego ˝ona jest architektem
krajobrazu

Polscy rolnicy chcà inwestowaç
w modernizacj´ swoich gospodarstw. Udowodnili to ponad wszelkà wàtpliwoÊç w minionej siedmioletniej perspektywie. W ramach ró˝nych instrumentów pomocy nale˝àcych do PROW 2007-2013 to właÊnie po wsparcie z działania Modernizacja gospodarstw rolnych rolnicy
si´gali najch´tniej. ARiMR zorganizowała pi´ç naborów wniosków
o takà pomoc, a pul´ pieni´dzy
pierwotnie zarezerwowanà na realizacj´ tego działania zwi´kszano kilkakrotnie. Ze wsparcia na Modernizacj´ gospodarstw rolnych w ramach PROW 2007-2013 skorzystało w sumie ok. 54 tys. rolników.

Za sprawà tych inwestycji wielu rolnikom udało si´ zmniejszyç koszty
gospodarowania, polepszyç jakoÊç
produkcji, uzyskaç mo˝liwoÊç zmiany kierunków produkcji w zwiàzku
z sytuacjà rynkowà, a tak˝e znaczàco zwi´kszyç swoje dochody.
W PROW 2014-2020 przewidziano ok. 10 mld zł na inwestycje zwiàzane z unowoczeÊnieniem gospodarstw rolnych. Pierwszà szansà, by
z tej puli pieni´dzy skorzystaç, jest
nabór wniosków na Modernizacj´
w dniach 19 paêdziernika – 17 listopada 2015 r.
Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: A. Kubat
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sława, Mateusz, w 2014 r. skorzystał
z Premii dla młodych rolników.
Ostatnim miejscem, które zobaczyli dziennikarze, było gospodarstwo Józefa Wojewódzkiego we wsi
Wojewódki Dolne. Prowadzi on gospodarstwo zajmujàce si´ opasem
wyspecjalizowanych ras bydła mi´snego oraz zwierzàt pochodzàcych
z krzy˝owania towarowego z krowami mlecznymi. Łàczna powierzchnia
gospodarstwa wynosi 50 ha u˝ytków
rolnych. Stado liczy 202 szt. bydła.
Produkcj´ rolnik prowadzi w wybudowanej przed trzema laty oborze
wolnostanowiskowej o powierzchni
blisko 1800 m. kw. Liczba zwierzàt
ma osiàgnàç do koƒca roku
stan 300 szt., a docelowo ma ich
byç nieco ponad 400 szt. Cz´Êç
zwierzàt (ok. 100 szt.) obj´tych jest
programem produkcji wołowiny najwy˝szej jakoÊci w systemie QMP.
Po zwi´kszeniu liczby zwierzàt opasy
w systemie QMP stanowiç b´dà połow´ zwierzàt w budynku, czyli
ok. 200 szt. W 2008 r. Józef Wojewódzki skorzystał z premii dla młodego rolnika, zaÊ w 2009 r. z działania Modernizacja gospodarstw rolnych. Za otrzymane wsparcie zmodernizował park maszynowy. Inwestycje, które zrealizował, majà poprawiç funkcjonowanie gospodarstwa, tak, aby doprowadziç do produkcji ˝ywca wołowego najwy˝szej
jakoÊci. Józef Wojewódzki jest członkiem zarzàdu Polskiego Zrzeszenia
Producentów Bydła Mi´snego.
Na zakoƒczenie wyjazdu studyjnego odbyła si´ konferencja prasowa
zorganizowana w zajeêdzie „Chodowiak”, którego właÊciciele korzystajàc z dotacji z PROW 2007-2013
zakupili system solarny do podgrzewania wody w budynku.
Konferencj´ rozpoczàł Jarosław
Sierszchulski, zast´pca prezesa
ARiMR odpowiedzialny za wdro˝enie
pomocy na modernizacj´ gospodarstw. Mówił m.in. o efektach
wsparcia udzielonego na inwestycje
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Z pierwszej r´ki
Prawie 243,3 mld zł wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od poczàtku swojego istnienia, czyli
od 1994 r., do koƒca sierpnia 2015 r. Z tej kwoty ok. 119 mld zł trafiło do rolników w ramach dopłat bezpoÊrednich. Ponad 67,7 mld zł to z kolei wsparcie wypłacone z bud˝etu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, a 4 mld zł to pomoc przekazana ze Êrodków Programu Operacyjnego Zrównowa˝ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze˝nych obszarów rybackich 2007-2013. Na dofinansowanie Wspólnej Organizacji Rynku
Owoców i Warzyw ARiMR przekazała ponad 7,3 mld zł. Agencja wypłaciła tak˝e w ramach tzw. pomocy krajowej
udzielanej z bud˝etu paƒstwa ponad 20,4 mld zł. Pieniàdze te zostały przeznaczone m.in. na dopłaty do kredytów
inwestycyjnych i kl´skowych, dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierzàt gospodarskich oraz wsparcie wypłacane do gruntów, które zostały zalesione w latach 2002-2003. Pozostała kwota została przekazana na rozwój wsi
i obszarów wiejskich w ramach unijnych programów pomocowych wdra˝anych przez ARiMR w latach 2002-2006

Ponad 1,6 mld zł przekazała do koƒca sierpnia 2015 r. ARiMR z nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Pieniàdze te popłyn´ły na konta rolników głównie w ramach płatnoÊci ONW, rent strukturalnych, a tak˝e na Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenu zalesionego.
Na stronie internetowej Agencji, w zakładce „AktualnoÊci”, opublikowana została ostateczna lista okreÊlajàca kolejnoÊç przysługiwania pomocy młodym rolnikom, którzy ubiegali si´ o premi´ z PROW 2007-2013 wiosnà 2014 r.
Znajduje si´ na niej 16 839 młodych rolników. W stosunku do wczeÊniej opublikowanej listy 100-tysi´czne premie
otrzymało 2,5 tys. osób wi´cej. Stało si´ to mo˝liwe dzi´ki zwi´kszeniu o 53,587 mln euro puli Êrodków na Ułatwianie startu młodym rolnikom, o które w Brukseli zabiegał minister rolnictwa.
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Europejski Bank Centralny ogłosił 30 wrzeÊnia br. oficjalny kurs euro, według którego b´dà obliczane stawki płatnoÊci bezpoÊrednich za 2015 r.
W Polsce wynosi on 4,2448 zł za euro. Kursy przeliczeniowe obowiàzujà we
wszystkich paƒstwach członkowskich, w których oficjalnà walutà nie jest euro. Maksymalna łàczna kwota przeznaczona w Polsce na płatnoÊci bezpoÊrednie za 2015 r. wynosi 3,414 mld euro, czyli po przeliczeniu według
ogłoszonego kursu wymiany 14,494 mld zł.
30 wrzeÊnia 2015 r. upłynàł wydłu˝ony o trzy miesiàce termin na zło˝enie
wniosków o wypłat´ pomocy z szeÊciu działaƒ PROW 2007-2013. Były to nast´pujàce działania: Zwi´kszanie wartoÊci dodanej podstawowej produkcji
rolnej i leÊnej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw, Odtwarzanie potencjału produkcji leÊnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych, Modernizacja gospodarstw rolnych, Ró˝nicowanie w kierunku działalnoÊci nierolniczej, Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystàpienia kl´sk ˝ywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działaƒ zapobiegawczych. Decyzj´ o prolongacie
terminu podj´to, by umo˝liwiç otrzymanie dofinansowania jak najwi´kszej
grupie beneficjentów. W praktyce zdarza si´ bowiem tak, ˝e realizacja
przedsi´wzi´ç wymaga wi´cej czasu ni˝ pierwotnie planowano, a to z kolei
mo˝e prowadziç do niedotrzymania terminu na zło˝enie wniosków o płatnoÊç. W takiej sytuacji Agencja nie mogła wypłaciç dofinansowania, co
z kolei mogło postawiç beneficjenta w bardzo trudnym poło˝eniu. Dzi´ki wydłu˝eniu terminu na zło˝enie wniosków o płatnoÊç, inwestorzy zyskali szans´ na otrzymanie pomocy z ARiMR.

Siedem banków podpisało z ARiMR umowy o udzielaniu rolnikom kredytów preferencyjnych. Do Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej S. A., SGB-Banku S. A., Banku Polskiej SpółdzielczoÊci S. A., Banku Pekao S. A., Krakowskiego
Banku Spółdzielczego oraz Raiffeisen Banku Polska S. A., które wczeÊniej podpisały z Agencjà umowy o udzielaniu
rolnikom preferencyjnych kredytów, dołàczył Bank Zachodni WBK S.A. Oznacza to, ˝e osoby, planujàce finansowanie inwestycji w swoich gospodarstwach z wykorzystaniem kredytów preferencyjnych, mogà ju˝ składaç wnioski o takie kredyty w tych siedmiu bankach. Zaletà takich kredytów jest to, ˝e ARiMR pomaga rolnikom w ich spłacaniu.
Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: A. Kubat, A. Wysoczaƒska, archiwum ARiMR, fotolia, © Pantherstock/ Photogenica
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3388 wniosków zło˝yli w ARiMR młodzi rolnicy ubiegajàcy si´ o przyznanie pomocy na rozpocz´cie działalnoÊci
gospodarczej, oferowanej z nowego PROW na lata 2014-2020. Na tych, którzy spełnià wymagane kryteria, czeka premia w wysokoÊci 100 tys. zł. Zło˝one wnioski zostanà poddane ocenie. Punkty b´dà przyznawane m.in.
za powierzchni´ utworzonego gospodarstwa, posiadane kwalifikacje zawodowe, rodzaj planowanej produkcji, rodzaj inwestycji czy przynale˝noÊç do grup producentów rolnych. Punktowane b´dzie równie˝ to, jak działalnoÊç
rolnicza b´dzie wpływała na ochron´ Êrodowiska naturalnego, ró˝nica wieku pomi´dzy przekazujàcym a przejmujàcym gospodarstwo oraz to, czy gospodarstwo zostało przej´te w całoÊci. Przyznane punkty zostanà zsumowane
i na tej podstawie b´dzie utworzona lista okreÊlajàca kolejnoÊç przysługiwania pomocy. Jak szacuje MRiRW, w tej
perspektywie finansowej z Pomocy w rozpocz´ciu działalnoÊci gospodarczej na rzecz młodych rolników ma szans´ skorzystaç 30 tys. gospodarzy, którzy nie ukoƒczyli 40. roku ˝ycia. Dołàczà oni do grona 50 tys. rolników, którzy z dotychczasowych programów unijnych takà premi´ ju˝ otrzymali. To pozwoliłoby utrzymaç korzystny demograficzny trend na polskiej wsi, na której ju˝ teraz ˝yje i pracuje najwi´cej młodych rolników spoÊród wszystkich
krajów Unii Europejskiej.
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ARiMR odpowiada
Chciałbym razem z bratem zło˝yç wniosek o dotacj´ z „Modernizacji gospodarstw rolnych”
na zakup kombajnu. Brat jest vatowcem, a ja nie. Jak w takim
przypadku rozwiàzana zostanie
sprawa odliczenia VAT-u?
W przypadku wspólnego wnioskowania o przyznanie pomocy nabyte
maszyny i /lub urzàdzenia b´dà
przedmiotem współwłasnoÊci kilku
osób. JeÊli w gronie tych osób
(wnioskodawców) jedna lub wi´cej
nie jest rolnikiem „ryczałtowym”
i rozlicza VAT na zasadach ogólnych, w myÊl art. 86 ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług, przysługuje jej
prawo do obni˝enia kwoty podatku
nale˝nego o kwot´ podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów
i usług w zakresie, w jakim towary
i usługi sà wykorzystywane do wykonywania czynnoÊci opodatkowanych. Przepis ten znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku
zakupu towarów przez dwóch lub
wi´cej nabywców. W takiej sytuacji
ka˝dy z nabywców jest uprawniony
do obni˝enia nale˝nego podatku
o odpowiadajàcà udziałowi we
współwłasnoÊci cz´Êç kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towa-

ru. W przypadku, gdy wspólnego
zakupu maszyn lub urzàdzeƒ dokonujà, obok osób rozliczajàcych si´
na zasadach ogólnych, równie˝ rolnicy ryczałtowi, zwolnieni od podat-

Nale˝y zauwa˝yç, i˝ rozliczanie
podatku VAT jest kwestià odr´bnà
od ubiegania si´ o przyznanie pomocy w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych i powin-

W przypadku wspólnego wnioskowania o przyznanie pomocy nabyte maszyny b´dà przedmiotem współwłasnoÊci
kilku osób

ku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3
ww. ustawy, wówczas mo˝liwoÊç
odliczenia cz´Êci kwoty podatku
naliczonego przy zakupie stosownie
do wysokoÊci udziału we współwłasnoÊci, dotyczy wyłàcznie tych
osób, które podlegajà opodatkowaniu podatkiem VAT.

na byç ona rozstrzygana przez właÊciwy organ na wniosek zainteresowanego rolnika.

Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: K. Hohol
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