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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zdaniem ministra

Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi

Szanowni Paƒstwo!
Jesieƒ to dla wszystkich zwiàzanych z rolnictwem czas wyjàtkowy. To czas dzi´kowania za zbiory i planowania nowych zasiewów. Serdecznie dzi´kuj´ rolnikom za ich trud
i wysiłek. Tegoroczna aura nie okazała si´ dla nich łaskawa. Długotrwale utrzymujàce si´ bardzo wysokie temperatury i brak opadów były przyczynà dotkliwej suszy
na wi´kszoÊci terenów u˝ytkowanych rolniczo. Najbardziej ucierpieli rolnicy zajmujàcy si´ produkcjà roÊlinnà,
w tym warzyw i owoców, a tak˝e prowadzàcy chów i hodowl´ bydła.
Te doÊwiadczenia pokazujà, ˝e zasadnym byłby powrót do ubezpieczeƒ pakietowych, które na proÊb´ organizacji i zwiàzków zawodowych rolników zostały zlikwidowane w 2009 r.
Obowiàzujàcy system sprawił, ˝e zakłady ubezpieczeƒ
(PZU. S.A., Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych
„TUW”, Concordia Polska TUW) zawarły w 2014 r.
86 umów ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka suszy.
Natomiast w 2015 r. zostało podpisane tylko 70 takich
umów. I to pomimo zmian w finansowaniu rolniczych
ubezpieczeƒ upraw i zwierzàt gospodarskich, gdzie podniesiono dopłaty z bud˝etu paƒstwa do składek z 50%
do 65%.
2

Niestety, nie ma mo˝liwoÊci zrekompensowania
wszystkich strat. Znane od lat formy pomocy mogà jedynie łagodziç skutki suszy. Pami´tajmy jednak, ˝e uprawnieni do nich sà ci rolnicy, którzy ponieÊli straty w wysokoÊci przekraczajàcej 30% Êredniej wartoÊci produkcji
gospodarstwa z ostatnich trzech lat. Jednak wobec skali
tegorocznej suszy przygotowywany jest specjalny program pomocy dla tych gospodarstw, w których straty
przekroczyły 70%.
Pieni´dzy szukamy wsz´dzie. Tak˝e w Brukseli. Do unijnego komisarza ds. rolnictwa Phila Hogana został ju˝ wysłany list z proÊbà o udzielenie przez Komisj´ Europejskà
pomocy hodowcom bydła. Z problemem suszy zmagajà
si´ tak˝e inne kraje – wschodnie rejony Niemiec, Bułgaria, Rumunia. To tak˝e temat unijnej rady ministrów ds.
rolnictwa.
Chc´ jednak bardzo mocno podkreÊliç, ˝e choç pieniàdze b´dà, nie wystarczy w bud˝ecie funduszy na pełne
zrekompensowanie strat.
Tegoroczna susza zwraca te˝ uwag´ na sposób jej monitorowania. Opowiadam si´ za tym, aby zwi´kszyç iloÊç
punktów pomiarowych, z których korzysta IUNG-PIB tak,
aby szacowanie kl´ski suszy było bardziej efektywne.
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rolno-spo˝ywczych, o czym jest informacja w dalszej cz´Êci Biuletynu.
Jesieƒ jest tak˝e czasem wa˝nego wydarzenia zwiàzanego z promocjà naszych wyrobów spo˝ywczych – targów Polagra. To jedna z głównych tego typu imprez
w Europie. Nasze sukcesy eksportowe przyciàgajà zainteresowanych polskà ˝ywnoÊcià, która ma opini´ ˝ywnoÊci najwy˝szej jakoÊci, odznaczajàcej si´ wspaniałymi
walorami smakowymi.
Wrzesieƒ to tak˝e czas obrad trzeciego Kongresu Nauk
Rolniczych. Nasze rolnictwo, przemysł rolno-spo˝ywczy,
rynki rolne, rybołówstwo i obszary wiejskie znalazły nale˝ne im miejsce w unijnych strukturach, programach
i przede wszystkim na jednolitym rynku unijnym. Rozwój
tych wa˝nych z gospodarczego i społecznego punktu widzenia obszarów był, jest i b´dzie uwarunkowany wsparciem, jakie uzyskujà one dzi´ki nauce i badaniom oraz
skutecznemu transferowi innowacji do praktyki. Polski sektor rolno-spo˝ywczy zaliczany jest do jednego z najdynamiczniej rozwijajàcych obszarów naszego eksportu.
W wielu produktach rolno-spo˝ywczych jesteÊmy w Êwiatowej czołówce eksporterów. Te wyniki to w du˝ej mierze
zasługa pracy naukowców i wdro˝enia rozwiàzaƒ powstajàcych w polskim zapleczu naukowo-badawczym.
Sektor rolno-spo˝ywczy wcià˝ jednak dysponuje du˝ym
potencjałem rozwojowym, który mo˝e byç pełniej wykorzystany. Do tego celu niezb´dne jest wsparcie naukowo-badawcze i sukcesywne wypracowywanie nowatorskich,
innowacyjnych rozwiàzaƒ, które pozwolà na podnoszenie
poziomu i jakoÊci produkcji oraz dalsze zwi´kszanie konkurencyjnoÊci polskiego rolnictwa i przemysłu spo˝ywczego. Prace analityczne zaplecza naukowo-badawczego tego sektora powinny koncentrowaç si´ równie˝ na wskazywaniu najkorzystniejszych dla Polski rozwiàzaƒ systemowych we Wspólnej Polityce Rolnej i Wspólnej Polityce Rybackiej. Przedstawiane przez pracowników nauki wyniki
ekspertyz powinny dawaç odpowiedê, w jakich kierunkach
nale˝y podejmowaç prace rozwojowe, aby skutecznie
konkurowaç zarówno na rynku wewn´trznym, jak i zewn´trznym. Od nauki oczekuje si´ równie˝ kompleksowych badaƒ uwarunkowaƒ wpływajàcych na efektywnoÊç
produkcji ˝ywnoÊci, prognozowane zmiany klimatyczne,
bioró˝norodnoÊç, racjonalnoÊç gospodarowania zasobami wody technologicznej, a tak˝e stosowanie praw biologicznych rzàdzàcych procesami zachodzàcymi w całym
łaƒcuchu wytwarzania ˝ywnoÊci.
Tylko tych kilka poruszonych zagadnieƒ pokazuje, jak
istotne jest współdziałanie w wielu obszarach, aby nasze
rolnictwo mogło staç si´ jeszcze bardziej efektywne i mogło skutecznie konkurowaç na europejskich i Êwiatowych
rynkach.
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Równolegle toczà si´ przygotowania do wdra˝ania kolejnych działaƒ z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Nie zaniedbujemy te˝ szkoleƒ dla rolników. Nieustannie takie spotkania odbywajà si´ w gmachu ministerstwa. Trwajà te˝ spotkania z przedstawicielami
zwiàzków i organizacji rolniczych, z przedstawicielami producentów owoców mi´kkich, zwłaszcza z producentami
porzeczki czarnej. Wspólnie pracujemy nad rozwiàzaniami, które mogłyby im pomóc.
W sierpniu minàł rok od wprowadzenia przez Federacj´ Rosyjskà embarga na nasze produkty rolne. Z tej
perspektywy widaç, ˝e nasi producenci i eksporterzy dobrze sobie poradzili w tych bardzo trudnych warunkach.
Musimy bowiem pami´taç, ˝e sankcje dotyczà nie tylko
nas i na unijnym rynku pojawiło si´ bardzo du˝o produktów, które do tej pory były wysyłane na rynek rosyjski. Aktualna sytuacja w sposób oczywisty wywołuje wiele negatywnych emocji, ale nie jest prawdà, ˝e nie zabiegamy o pomoc dla polskich sadowników. Przypomn´, ˝e w 2014 r. właÊnie ta bran˝a po wprowadzeniu
rosyjskiego embarga uzyskała wsparcie ze Êrodków krajowych w wysokoÊci 120 mln zł, a ze Êrodków unijnych
w wysokoÊci 180 mln zł. Trudne warunki dost´pu
do unijnego wsparcia dla producentów owoców i warzyw równie˝ nie stanowiły bariery niemo˝liwej do pokonania. Moje usilne starania i nieustajàce zabiegi doprowadziły do decyzji Komisji Europejskiej. Choç w mojej
ocenie powinna ona zapaÊç znacznie wczeÊniej, to najwa˝niejsze, ˝e jednak zapadła. Konsekwencjà przedłu˝ajàcego si´ embarga jest podj´cie kolejnej decyzji
przez Komisj´ Europejskà o kontynuowaniu pomocy. To
na nasz wniosek KE przedłu˝yła wsparcie dla sektora
owocowo-warzywnego, a Polska otrzyma około 1/3
wszystkich tych Êrodków.
Poradzenie sobie z rosyjskim embargiem to tak˝e efekt
du˝o wczeÊniejszych zabiegów o dost´p do nowych rynków zbytu. Wielu krytykowało mnie za wyjazdy i rozmowy
w paƒstwach Dalekiego i Bliskiego Wschodu twierdzàc, ˝e
uprawiam turystyk´. Ciekawe, co byłoby rok temu i dziÊ,
gdybym tych działaƒ zaniechał?
Z innych, bie˝àcych wydarzeƒ nale˝y odnotowaç tak˝e
i to, ˝e Sejm przyjàł nowelizacj´ ustawy o kształtowaniu
ustroju rolnego. Przyj´te zasady pozwolà na rzeczywiste
uspołecznienie procesu sprzeda˝y ziemi rolniczej. WzorowaliÊmy si´ na rozwiàzaniach francuskich i niemieckich.
Nie ma zatem obaw, ˝e sà one niezgodne z przepisami
unijnymi. Wiedzàc jak bardzo wa˝na jest to ustawa, zaapelowałem do prezydenta Andrzeja Dudy o jak najszybsze jej podpisanie.
Nie zaniedbujemy te˝ systematycznej pracy na rzecz pozyskiwania nowych rynków zbytu dla naszych produktów
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Prosto z gabinetu

O nowych rynkach zbytu

I

nformacje dotyczàce polskiego
eksportu sà optymistyczne.
Za I półrocze nasz eksport wzrósł
o 6,3 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dodatni bilans wyniósł prawie 12 mld
złotych, przy ponad 4 mld złotych
deficytu przed rokiem. Znaczny
udział w tych osiàgni´ciach miał
sektor rolny, który zajmuje trzecià
pozycj´ z 13% udziałem. W minionym półroczu odnotowaliÊmy 6,4%
wzrost wartoÊci eksportu artykułów
rolno-spo˝ywczych przy wzroÊcie importu jedynie o 1,9%. A to oznacza 17,7% wzrost dodatniego salda
wymiany tymi produktami. Według
ministra Marka Sawickiego nowe
rynki zdobywamy dlatego, ˝e polskie
produkty odznaczajà si´ najwy˝szà,
Êwiatowà jakoÊcià.
Przez cały czas prowadzone sà intensywne prace w celu pozyskiwania
nowych rynków zbytu dla polskiej
˝ywnoÊci.
Główny Inspektorat Weterynarii
tylko w pierwszym półroczu tego roku uzgodnił Êwiadectwa zdrowia
na wywóz z Polski do Algierii koni,
produktów z udziałem mi´sa drobiowego, wołowego i owczego,
poddanych obróbce termicznej
w wysokiej temperaturze oraz pasz
dla ryb, do Azerbejd˝anu bydła hodowlanego i u˝ytkowego, do Czarnogóry produktów mlecznych,
do Egiptu mi´sa wieprzowego bez
koÊci, wyrobów i produktów wieprzowych, mleka i produktów mleczarskich, mi´sa drobiowego i produktów mi´snych, do Indii mleka
i produktów mlecznych oraz produktów rybołówstwa, do Japonii Êwiƒ
hodowlanych oraz produktów wołowych z mi´sa importowanego. Ponadto uzgodnienia Êwiadectw zdrowia dotyczyły Kazachstanu, Kirgista4

Polska ˝ywnoÊç odznacza si´ najwy˝szà Êwiatowà jakoÊcià – mówił minister rolnictwa Marek Sawicki podczas wspólnej konferencji prasowej z głównym lekarzem weterynarii Markiem Pirsztukiem i głównym inspektorem ochrony roÊlin
i nasiennictwa Tadeuszem Kłosem

nu, Macedonii, Maroka, Meksyku,
Nowej Zelandii, Panamy, Serbii, Singapuru, Tad˝ykistanu, Tajlandii, Tajwanu, Tunezji, Turcji, Ukrainy i USA.
W efekcie nasze produkty obecne sà
ju˝ na 73 rynkach, nie liczàc całego
rynku Unii Europejskiej.
Polskie zakłady kontrolowane sà
przez inspektorów z Izraela, Kuby
i Turcji. Do koƒca bie˝àcego roku
planowane sà kontrole przez odpowiednie słu˝by weterynaryjne takich
paƒstw jak: Ukraina, Arabia Saudyjska, Chiny, Meksyk, Malezja, Singapur i Republika Południowej Afryki.
Podobnie jak Główny Inspektorat
Weterynarii równie˝ Paƒstwowa Inspekcja Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa (PIORiN) bardzo aktywnie
uczestniczy w pozyskiwaniu dost´pu
do nowych rynków zbytu, w tym
do rynków zamkni´tych z procedurà
analizy ryzyka dla owoców Êwie˝ych,
głównie jabłek i gruszek.
Jako rynki perspektywiczne dla jabłek nale˝y wymieniç Chiƒskà Republikà Ludowà, Wietnam, Tajwan,
w odniesieniu do których procedury
analizy ryzyka (PRA) sà na etapie za-

awansowanym. W najbli˝szym czasie (wrzesieƒ br.) wizyt´ w Polsce zło˝à eksperci z Chiƒskiej Republiki Ludowej i Wietnamu w ramach trwajàcej procedury analizy ryzyka dla polskich jabłek.
PIORiN w 2014 r. zło˝ył wnioski
o przeprowadzenie analizy ryzyka dla
eksportu polskich jabłek do: Brazylii,
Kostaryki, Kolumbii oraz Tajlandii
(2015 r.). Polska jest jednym z siedmiu krajów Unii Europejskiej, które
ubiegajà si´ o udost´pnienie rynku
USA dla jabłek i gruszek, a tak˝e jednym z siedmiu, które sà w trakcie
przygotowywania wniosku o przeprowadzenie analizy ryzyka dla jabłek
i gruszek do Meksyku.
Obie inspekcje podkreÊlajà, ˝e nie
ma ˝adnych problemów z jakoÊcià
polskich produktów eksportowanych
na zagraniczne rynki, a ostatnie zastrze˝enia kierowane ze strony Federacji Rosyjskiej nie majà najmniejszego uzasadnienia.
Biuro Ministra
[ 22 623 18 38
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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Polski eksport ˝ywnoÊci
nadal rozp´dzony
Od stycznia do maja 2015 r. wartoÊç eksportu artykułów rolno-spo˝ywczych z Polski wyniosła 9,3 mld euro. W porównaniu
do analogicznego okresu 2014 r. jest to wzrost o około 480 mln
euro, czyli o 5,5 proc. Według ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Marka Sawickiego coraz bardziej prawdopodobne jest, pomimo
wcià˝ obowiàzujàcego rosyjskiego embarga, ˝e w tym roku
sprzedamy ˝ywnoÊç na rekordowym poziomie 25 mld euro.

portu wielu produktów spo˝ywczych, m.in. z krajów UE, w tym
z Polski, którego obowiàzywanie
przedłu˝ono w czerwcu 2015 r.
o kolejny rok, tj. do sierpnia 2016 r.
Jeszcze wczeÊniej, bo 27 stycznia 2014 r., Federacja Rosyjska
wprowadziła ograniczenia w impor-

F

ederacja Rosyjska to tradycyjnie wa˝ny odbiorca polskich
produktów rolno-spo˝ywczych.
W 2013 r. polski eksport do Rosji
wyniósł 1 252 mln euro (wzrost
o 19 proc. w stosunku do roku poprzedniego), co stawiało Rosj´
na trzecim miejscu w polskim eksporcie rolno -spo˝ywczym, po
Niemczech i Wielkiej Brytanii.
W 2014 r. strona rosyjska wprowadziła szereg zakazów dla polskich produktów. Były to m. in.:
od 1 sierpnia 2014 r. zakaz importu wybranych owoców i warzyw
z Polski, w tym jabłek, zaÊ od 7
sierpnia 2014 r. – roczny zakaz im-

WartoÊç eksportu artykułów rolno-spo˝ywczych w okresie styczeƒ-maj 2015 r. wyniosła 9,3 mld euro

Coraz bardziej prawdopodobne jest, pomimo wcià˝ obowiàzujàcego rosyjskiego embarga, ˝e w tym roku sprzedamy
˝ywnoÊç na rekordowym poziomie 25 mld euro
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2015

cie trzody chlewnej, wieprzowiny,
produktów wieprzowych z paƒstw
UE, w tym Polski, w zwiàzku z wystàpieniem przypadków afrykaƒskiego
pomoru Êwiƒ u dzików i Êwiƒ.
Wprowadzone zakazy spowodowały faktyczne zablokowanie rynku
rosyjskiego dla wielu towarów rolno-spo˝ywczych i w konsekwencji spadek wartoÊci eksportu tych towarów
do Rosji. W pierwszych pi´ciu miesiàcach tego roku wartoÊç sprzeda˝y
do Rosji to 152 mln euro wobec
345 mln w stosunku do okresu I-V
2014 r. To spadek o blisko 70 proc.
W tej sytuacji polskie firmy sektora rolno-spo˝ywczego zostały zmu5
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Rynki rolne
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Rynki rolne

szone do przyspieszenia działaƒ
na rzecz dywersyfikacji rynków zbytu, w tym poszukiwania partnerów
nawet na odległych rynkach. Za-

Oznacza to, ˝e spadek eksportu
produktów rolno-spo˝ywczych do
Rosji został skompensowany ulokowaniem tych towarów na innych

Sprzeda˝ du˝ej partii pszenicy do Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Maroka, Kenii, Sudanu, Jordanii i Tanzanii przyczyniła si´
do istotnego wzrostu eksportu do tych krajów

radnoÊç polskich przedsi´biorców
oraz
ofensywa
dyplomatyczna MRiRW zmierzajàca do otwierania nowych rynków zbytu przyniosły
pozytywne efekty.
Według ostatecznych danych wartoÊç eksportu artykułów rolno-spo-

rynkach zbytu. Polskie produkty cieszà si´ stale rosnàcym zainteresowaniem zagranicznych odbiorców.
Nale˝y zwróciç uwag´ na znaczàcy
wzrost ich eksportu do paƒstw Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki.
W okresie I-V 2015 r. najwi´kszy

Mi´so drobiowe oraz podroby zwierz´ce znajdujà odbiorców m.in. w Hongkongu i Beninie

˝ywczych w 2014 r. wyniosła 21,9
mld euro (20,4 mld euro w 2013 r.),
co w stosunku do 2013 r. (20,4 mld
euro) oznaczało wzrost o około
1,5 mld euro, tj. o 7,1 proc.
6

wzrost wartoÊci eksportu w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku odnotowano
w handlu z Egiptem. Sprzeda˝
do tego kraju wzrosła ponad trzy-

krotnie, osiàgajàc poziom około 112 mln euro (w okresie I-V 2014 r. było to tylko 37 mln euro), głównie w wyniku znaczàcego
eksportu pszenicy. Sprzeda˝ du˝ej
partii pszenicy przyczyniła si´
do istotnego wzrostu polskiego eksportu m.in. do Arabii Saudyjskiej
(wzrost o 47 proc.), Maroka (wzrost
o 38 proc.), Kenii (9-krotny wzrost),
Sudanu (3-krotny wzrost), Jordanii
(ponad 2-krotny wzrost) oraz Tanzanii (28-krotny wzrost). W efekcie
łàczna wartoÊç sprzedanych towarów rolno-spo˝ywczych do Arabii
Saudyjskiej wyniosła 129 mln euro,
do Maroka – 59 mln euro, do Kenii – 36 mln euro, do Sudanu – 26
mln euro, do Jordanii – 19 mln euro, zaÊ do Tanzanii – 15 mln euro.
Wzrost sprzeda˝y mi´sa drobiowego oraz podrobów zwierz´cych
do Hongkongu wpłynàł na 27 proc.
wzrost eksportu do tego kraju
do poziomu 52 mln euro z 41 euro
w okresie I-V 2014 r. Wi´ksze zainteresowanie mi´sem drobiowym
z Polski przez odbiorców w Beninie
wpłyn´ło na wzrost eksportu do tego
paƒstwa o 26 proc., osiàgajàc wartoÊç 20 mln euro. Wi´ksza ni˝
przed rokiem sprzeda˝ mleka
w proszku wpłyn´ła na wzrost o 58
proc. wartoÊci sprzeda˝y polskich towarów do Wietnamu. WartoÊç eksportu na ten rynek wyniosła 43 mln
euro. Wi´kszy eksport m.in. cukru
do Izraela spowodował, ˝e wartoÊç
sprzeda˝y na ten rynek wzrosła o 44
proc. do wartoÊci 57 mln euro.
Znaczàcy wzrost wartoÊci sprzeda˝y towarów rolno-spo˝ywczych
odnotowano równie˝ m.in. do takich paƒstw jak: Chorwacja, Włochy, Grecja, Cypr, Szwajcaria, Francja, Republika Czeska, a tak˝e
za sprawà m.in. soku jabłkowego
wzrósł eksport do USA i Kanady.
Departament Rynków Rolnych
[ 22 623 16 32
Zdj´cia: fotolia, © Pantherstock / Photogenica
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Pomoc dla poszkodowanych
przez susz´

S

niami z zakładów ubezpieczeƒ,
usza to szkody spowodowane 1 małopolskie – 5
mogà ubiegaç si´ o:
wystàpieniem w dowolnym, 1 mazowieckie – 132
1 kredyt preferencyjny na wznoszeÊciodekadowym okresie od 1 opolskie – 92
wienie produkcji rolnej, który mo˝e
1 kwietnia do 30 wrzeÊnia, klima- 1 podkarpackie – 25
zostaç przeznaczony na zakup
tycznego bilansu wodnego poni˝ej 1 podlaskie – 53
m.in. pasz, kwalifikowanego mateokreÊlonej wartoÊci dla poszczegól- 1 pomorskie – 9
riału siewnego, nawozów mineralnych gatunków lub grup roÊlin 1 Êlàskie – 6
nych, Êrodków ochrony roÊlin, paliuprawnych oraz kategorii glebo- 1 Êwi´tokrzyskie – 23
wa na cele rolnicze, inwentarza,
wych. Definicja suszy została okre- 1 warmiƒsko-mazurskie – 32
którego oprocentowanie kredytu
Êlona w ustawie o ubezpieczeniach 1 wielkopolskie – 135.
Wst´pnie wojewodowie szacujà, dla kredytobiorcy wynosi:
upraw i zwierzàt gospodarskich.
O wystàpieniu suszy decyduje cały kompleks warunków meteorologicznych
i glebowych. Do oceny zagro˝enia utworzony został
system monitoringu skutków
suszy
rolniczej
uwzgl´dniajàcy klimatyczny
bilans wodny i zmiennoÊç
przestrzennà warunków
glebowych.
Na potrzeby programów
pomocy krajowej uruchamianych w celu wznowienia przez rolników produkcji po szkodach spowodowanych niekorzystnymi
zjawiskami atmosferycznymi, szacowania szkód dokonujà komisje powoływane przez wojewod´.
Według stanu na dzieƒ O wystàpieniu suszy decyduje cały kompleks warunków meteorologicznych i glebowych
24 sierpnia 2015 r. wojewodowie powołali 813 komisji ˝e szkody spowodowane suszà wy- · 2,11% w skali roku dla kredytów
do oszacowania strat w uprawach st´pujà w ponad 102 tys. gospo- na wznowienie produkcji dla rolnirolnych spowodowanych przez darstw rolnych.
ków posiadajàcych polis´ ubezpiesusz´:
Ostateczne dane dotyczàce wiel- czenia co najmniej 50% powierzchkoÊci strat w rolnictwie b´dà znane ni upraw rolnych, z wyłàczeniem
1 dolnoÊlàskie – 13
po zakoƒczeniu prac komisji szacu- łàk i pastwisk, lub co najmniej 50%
1 kujawsko-pomorskie – 132
jàcych szkody.
1 lubelskie – 73
liczby zwierzàt gospodarskich w goProducenci rolni poszkodowani spodarstwie rolnym lub dziale spe1 lubuskie – 34
w wyniku suszy, poza odszkodowa- cjalnym produkcji rolnej,
1 łódzkie – 49
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2015
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3,17% w skali roku dla kredytów
na wznowienie produkcji dla rolników nieposiadajàcych ubezpieczenia upraw lub zwierzàt.
Podstawowym warunkiem ubiegania si´ o ten kredyt jest oszacowanie szkód przez komisj´ powołanà przez wojewod´ w terminie do 2
miesi´cy od dnia zgłoszenia przez
producenta rolnego wystàpienia
szkód, nie póêniej jednak ni˝
do czasu zbioru plonu głównego
danej uprawy albo jej likwidacji.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

·

terminu płatnoÊci składek i rozło˝enia ich na dogodne raty, a tak˝e
umorzenie w całoÊci lub w cz´Êci
bie˝àcych składek;
1 zastosowanie przez Prezesa
Agencji NieruchomoÊci Rolnych odroczenia i rozło˝enia na raty płatnoÊci z tytułu umów sprzeda˝y lub
dzier˝awy nieruchomoÊci Zasobu
WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa,
a tak˝e umorzenia czynszu z tytułu
umów dzier˝awy, na indywidualny
wniosek producenta rolnego;

Skutki długotrwałej suszy w szczególny sposób dotykajà producentów bydła

Komisje szacujàce szkody do kosztów poniesionych z tytułu niezbierania plonów w wyniku wystàpienia
szkód zaliczajà równie˝ koszty zwiàzane z zakupem pasz, je˝eli ten zakup wynika z ujemnego bilansu paszowego w gospodarstwie rolnym
spowodowanego szkodami powstałymi w wyniku niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych;
1 udzielenie przez Prezesa Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w formie odroczenia
8

1 udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg
w podatku rolnym, na wniosek producenta rolnego zło˝ony do urz´du
gminy;
1 pomoc finansowà na ka˝dy ha
powierzchni upraw, na której wystàpiła susza, zadeklarowanej przez
producenta rolnego we wniosku,
w wysokoÊci maksymalnie 400 zł
na 1 ha, a w przypadku uprawy
owocujàcych drzew i krzewów owocowych – w wysokoÊci maksymalnie 800 zł na 1 ha.

WysokoÊç pomocy finansowej
b´dzie pomniejszona o 50%
w przypadku, gdy co najmniej 50%
powierzchni upraw rolnych, z wyłàczeniem łàk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej nie było
w 2015 r. ubezpieczonych od wystàpienia co najmniej jednego
z nast´pujàcych ryzyk: suszy, gradu,
deszczu nawalnego, ujemnych
skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsuni´cia si´
ziemi lub lawiny. Wnioski
o przyznanie tej pomocy b´dà składane do dnia 30
wrzeÊnia 2015 r.
Ponadto do Komisarza
Phila Hogana została przesłana 14 sierpnia br. proÊba
o ustalenie dla Polski,
na podstawie art. 219 rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1308/2013, nadzwyczajnej pomocy z bud˝etu Unii
Europejskiej dla producentów bydła w zwiàzku z pogarszajàcymi si´ warunkami
prowadzenia produkcji rolniczej w Polsce spowodowanymi długotrwałà suszà, której skutki w szczególny sposób dotykajà producentów
bydła.
Wprowadzenie programu
nadzwyczajnej pomocy ze
Êrodków bud˝etu Unii Europejskiej
umo˝liwiłoby przetrwanie tego wyjàtkowo trudnego okresu hodowcom bydła, a w szczególnoÊci producentom mleka, których cz´Êç
boryka si´ obecnie nie tylko z suszà
a tak˝e z problemem opłacenia
kar za przekroczenie indywidualnych kwot mlecznych za ostatni rok
kwotowy.
Departament Finansów
[ 22 623 20 21
Zdj´cia: A. Wysoczaƒska, A. Kubat
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Od wspólnot gruntowych
do współwłasnoÊci
14 sierpnia 2015 r. Prezydent RP podpisał uchwalonà przez Sejm
RP w dniu 10 lipca 2015 r. ustaw´ o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Ustawa ta stanowi szans´
na ostateczne uregulowanie stosunków prawnych wspólnot gruntowych. Nowe przepisy maja wejÊç w ˝ycie 1 stycznia 2016 r.

W

spólnoty gruntowe stanowià relikt stosunków
własnoÊciowych powstałych w XIX wieku na terenach byłego zaboru rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji paƒszczyzny.
Projekt ustawy okreÊla zasady uregulowania stanu prawnego nieruchomoÊci wykazanych w ewidencji
gruntów jako wspólnoty gruntowe,
które nie majà wydanych odpowiednich decyzji administracyjnych
okreÊlajàcych osoby uprawnione
do korzystania ze wspólnoty oraz
przysługujàcych tym osobom (fiBIULETYN INFORMACYJNY 9/2015

zycznym lub prawnym) wielkoÊci
udziałów.
Problem zwiàzany z regulacjà stanu prawnego nieruchomoÊci
wspólnot gruntowych jest niezwykle
istotny. Aktualnie w Polsce jest
ok. 107 tys. ha gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnoty gruntowe.
Na tej podstawie szacuje si´, ˝e
w Polsce jest ok. 5100 wspólnot
gruntowych, jednak około 3500
wspólnot nie ma uregulowanego
stanu prawnego. Nie zostały bowiem do chwili obecnej wydane

stosowne decyzje administracyjne
ustalajàce, które nieruchomoÊci
stanowià wspólnoty gruntowe oraz
ustalajàce osoby uprawnione
do korzystania ze wspólnoty i wielkoÊci przysługujàcych im udziałów.
Zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami ustawy o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych ustalenia takie muszà dotyczyç stanu faktycznego i prawnego istniejàcego
na dzieƒ 5 lipca 1963 r., co obecnie jest praktycznie niemo˝liwe. Ponadto udziałowcy tylko 1080
wspólnot utworzyli spółki do zarzàdzania tymi wspólnotami, w tym jedynie w 1073 spółkach powołano
właÊciwe organy, co uniemo˝liwia
im funkcjonowanie w obrocie
prawnym. Rozwiàzania przyj´te
w ustawie dostosowane były
do prowadzonej w okresie lat 60.
9
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polityki rolnej. Wspólnoty gruntowe
traktowane były jako jeden z elementów uspołecznienia rolnictwa
(m. in. administracyjna kontrola
obrotu gruntami wspólnot), dlatego
te˝ konieczne jest dostosowanie
niektórych przepisów ustawy
do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych
W pierwszej kolejnoÊci – ze
wzgl´du na ochron´ praw nabytych – przewiduje si´ ustalenie
uprawnionych do udziału we
wspólnocie gruntowej według
obecnych zasad, tj. według stanu

tycznie korzystały ze wspólnoty
gruntowej albo
1 osoby fizyczne, które majà miejsce zamieszkania na terenie miejscowoÊci, w której znajdujà si´
grunty stanowiàce wspólnot´ lub
prowadzà w tej miejscowoÊci gospodarstwo rolne – je˝eli wspólnotà gruntowà sà lasy, grunty leÊne
albo nieu˝ytki przeznaczone do zalesienia, chyba ˝e przez okres
od dnia 1 stycznia 2006 r.
do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby
te faktycznie nie korzystały ze
wspólnoty.

W sytuacji gdy ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej nie b´dzie mo˝liwe, uprawnione do
nieodpłatnego nabycia na własnoÊç nieruchomoÊci wspólnoty gruntowej b´dà gminy

z 1963 r. – „stara” grupa uprawnionych funkcjonujàca na podstawie aktualnych przepisów ustawy.
B´dzie to nast´powało na wniosek
zainteresowanych zło˝ony do
dnia 31 grudnia 2016 r. Je˝eli nie
b´dzie uprawnionych, o których
mowa wy˝ej, ustalenie uprawnionych nastàpi na wniosek kolejnej
grupy – „nowej” grupy uprawnionych wprowadzanych projektowanà nowelizacjà ustawy. W ramach
„nowej” grupy uprawnionymi b´dà:
1 osoby fizyczne lub prawne, które
posiadajà gospodarstwa rolne
i nieprzerwanie przez okres
od dnia 1 stycznia 2006 r.
do dnia 31 grudnia 2015 r. fak10

W sytuacji gdy ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie
gruntowej (według opisanych wy˝ej
zasad) nie b´dzie mo˝liwe, uprawnione do nieodpłatnego nabycia
na własnoÊç nieruchomoÊci wspólnoty gruntowej b´dà gminy. Natomiast gdy gmina nie zło˝y wniosku,
nieruchomoÊci nab´dzie Skarb
Paƒstwa.
Ustawa zakłada równie˝ zmiany
w przepisach regulujàcych ustrój
spółek powołanych do sprawowania zarzàdu nad wspólnotà gruntowà, które w tym zakresie były niedostateczne. W zwiàzku z tym
w ustawie wskazano, i˝ statut powinien okreÊlaç tak˝e przypadki wy-

magajàce zwołania zebrania członków spółki oraz warunki zaciàgania
zobowiàzaƒ i udzielania pełnomocnictw do reprezentowania spółki.
Z kolei statut spółki, jak te˝ jego
zmiany, zatwierdza starosta w drodze decyzji administracyjnej a zatwierdzenie statutu spółki nast´puje
z dniem, kiedy decyzja taka stała
si´ ostateczna. Zaproponowano
równie˝, aby członek spółki mógł
zaskar˝yç uchwał´ spółki do sàdu
z powodu jej niezgodnoÊci z przepisami prawa lub ze statutem, je˝eli
narusza ona zasady właÊciwego zagospodarowania gruntów wchodzàcych w skład wspólnoty gruntowej lub w inny sposób narusza jego
interesy jako członka spółki; wytaczajàc powództwo przeciwko spółce w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o uchwale, nie
póêniej jednak ni˝ w terminie szeÊciu miesi´cy od dnia podj´cia
uchwały.
Nowelizacja uchyliła art. 11 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych. Umo˝liwi to zało˝enie
ksiàg wieczystych dla nieruchomoÊci stanowiàcych wspólnoty gruntowe, gdy˝ obecnie dla tych nieruchomoÊci nie prowadzi si´ takich
ksiàg. Ustawa wprowadza tak˝e
mo˝liwoÊç przekształcenia wspólnot gruntowych stanowiàcych
szczególnego rodzaju współwłasnoÊç, bàdê te˝ przedmiot współu˝ytkowania, we współwłasnoÊç
w rozumieniu art. 195 Kodeksu cywilnego. Przepisy znowelizowanej
ustawy nie przewidujà zniesienia
wspólnot. Istniejàce obecnie wspólnoty gruntowe b´dà funkcjonowaç
nadal w dotychczasowej formie organizacyjnej i gospodarowaç
na dotychczasowych zasadach, je˝eli taka b´dzie wola samych
uprawnionych.
Departament Gospodarki Ziemià
[ 22 623 18 41
Zdj´cia: P. Gliƒski, fotolia
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Zapobiec spekulacji ziemià
Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
5 sierpnia 2015 r. Sejm uchwalił ustaw´ o kształtowaniu ustroju
rolnego. Ustawa ta rozwija zasad´ okreÊlonà w art. 23 Konstytucji RP, zgodnie z którà podstawà ustroju rolnego w Polsce jest gospodarstwo rodzinne.

K

ształtowanie ustroju rolnego
w Polsce odbywa si´ poprzez
popraw´ struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji
nieruchomoÊci rolnych oraz zapewnienie prowadzenia działalnoÊci
rolniczej przez osoby posiadajàce
odpowiednie kwalifikacje.
W celu osiàgni´cia powy˝szych
celów nowa ustawa przewiduje
utrzymanie dotychczas obowiàzujàcego prawa pierwokupu i wykupu
nieruchomoÊci przysługujàcego
Agencji NieruchomoÊci Rolnych,
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2015

wzmacniajàc jednak stosowanie
tych instrumentów poprzez zapewnienie Êrodków pieni´˝nych w wysokoÊci 30 proc. wydatków okreÊlonych w planie finansowym Zasobu. Obecnie brak takich Êrodków
powodował, ˝e Agencja korzystała
z tych uprawnieƒ w ograniczonym
zakresie. Stosowanie ww. uprawnieƒ dotyczyç b´dzie jednak nieruchomoÊci o powierzchni nie mniejszej ni˝ 1 ha, a nie jak obecnie nie
mniejszej ni˝ 5 ha.
Nowà instytucjà, którà wprowadza ustawa, jest tzw. pierwokup sà-

siedzki. W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu dzier˝awcy
albo niewykonania tego prawa,
prawo pierwokupu przysługiwaç
b´dzie z mocy ustawy rolnikowi indywidualnemu b´dàcemu właÊcicielem nieruchomoÊci rolnej graniczàcej ze sprzedawanà nieruchomoÊcià, a je˝eli ten warunek spełniaç b´dzie wi´cej ni˝ jeden właÊciciel, prawo pierwokupu w pierwszej
kolejnoÊci b´dzie mógł wykonaç
ten, którego wska˝e sprzedajàcy
nieruchomoÊç rolnà.
Ustawa zakłada tak˝e wprowadzenie regulacji dopuszczajàcych
podział gospodarstwa rolnego.
W obecnym stanie prawnym nawet
kilkudziesi´ciohektarowe gospodarstwo rolne mo˝e zostaç podzielone na wiele działek o powierzch11
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Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadza tzw. pierwokup sàsiedzki

ni nieprzekraczajàcej 5 ha i zbyte
dowolnym podmiotom bez mo˝liwoÊci zastosowania prawa pierwokupu i wykupu przez Agencj´. DopuszczalnoÊç podziału gospodarstwa rolnego stwierdzaç b´dzie
w drodze decyzji administracyjnej
dyrektor właÊciwego ze wzgl´du
na poło˝enie nieruchomoÊci oddziału terenowego Agencji NieruchomoÊci Rolnych. Wydajàc decyzje w powy˝szym zakresie b´dzie
brał m.in. pod uwag´ okreÊlonà
w drodze rozporzàdzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podstawowà norm´ obszarowà u˝ytków rolnych w gospodarstwie rolnym dla danego województwa, która nie b´dzie mogła byç wi´ksza ni˝
czterokrotnoÊç Êredniej powierzchni
gruntów rolnych w gospodarstwie
rolnym w województwie, ogłoszonà
na podstawie przepisów o płatno-

12

Êciach w ramach systemu wsparcia
bezpoÊredniego.
Do istotnych rozwiàzaƒ wprowadzonych powy˝szà ustawà zaliczyç
nale˝y obowiàzek zawierania umowy dzier˝awy nieruchomoÊci rolnych w formie pisemnej, a w przypadku gdy umowa ta zawierana b´dzie na okres powy˝ej 5 lat
w formie aktu notarialnego. Ponadto przedmiotem umowy dzier˝awy,
czy te˝ umowy przenoszàcej własnoÊç nieruchomoÊci b´dzie mogła
byç tylko nieruchomoÊç wpisana do ewidencji gruntów i budynków. Dodatkowo ustawa przewiduje wprowadzenie regulacji, zgodnie
z którà suma hipoteki na nieruchomoÊci rolnej nie b´dzie mogła
przewy˝szaç wartoÊci tej nieruchomoÊci, okreÊlonej przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w przepisach o gospodar-

ce nieruchomoÊciami. Obcià˝anie
nieruchomoÊci hipotekà przewy˝szajàcà jej wartoÊç pozbawia
Agencj´ mo˝liwoÊci skorzystania
z prawa pierwokupu.
Ponadto ustawa przewiduje utworzenie specjalnej komisji do spraw
kształtowania ustroju rolnego powoływanej przez dyrektorów oddziałów terenowych Agencji NieruchomoÊci Rolnych, w skład której
wchodziliby: przedstawiciel izby rolniczej, gminy, powiatu, Agencji
oraz dwóch przedstawicieli wybranych przez społeczno-zawodowe
organizacje rolników i zwiàzków
zawodowych rolników indywidualnych i innych organizacji rolniczych
działajàcych na terenie oddziału terenowego Agencji. Do zadaƒ komisji nale˝eç b´dzie wybór sposobu
zagospodarowania nieruchomoÊci
Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa, wybór rodzaju przetargów
na sprzeda˝ i dzier˝aw´ nieruchomoÊci Zasobu, okreÊlenie kryteriów
przetargów ofertowych, opiniowanie zasadnoÊci wykonywania
umownego prawa odkupu nieruchomoÊci oraz prawa pierwokupu
lub wykupu nieruchomoÊci na rynku prywatnym.
Przyj´ta przez Sejm ustawa przewiduje tak˝e szereg zmian w ustawie
z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa. Zmiany
te majà przede wszystkim na celu
wykluczyç z obrotu nieruchomoÊciami Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa osoby, które dotychczas
nabywały nieruchomoÊci w celach
spekulacyjnych, co tym samym przy-
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czyni si´ do ułatwienia nabycia tych
nieruchomoÊci przez rolników indywidualnych. W tym celu ustawa
przede wszystkim zakłada, ˝e ANR
gospodarowaç b´dzie Zasobem w pierwszej kolejnoÊci w drodze wydzier˝awienia lub sprzeda˝y
nieruchomoÊci rolnych na powi´kszenie gospodarstw rodzinnych.
NieruchomoÊci rolne Zasobu
w pierwszej kolejnoÊci b´dà zbywane w drodze przetargów ograniczonych, w głównej mierze organizowanych dla rolników indywidualnych zamierzajàcych powi´kszyç
gospodarstwa rodzinne. Powierzchnia u˝ytków rolnych nabytych łàcznie kiedykolwiek przez jeden podmiot z Zasobu nie b´dzie mogła byç
wi´ksza ni˝ 500 ha, a w przetargu
ograniczonym 300 ha. W przetargu
ograniczonym nie b´dà mogły
uczestniczyç osoby, które w dniu
opublikowania wykazu nieruchomoÊci Zasobu przeznaczonych
do sprzeda˝y, posiadały akcje lub
udziały w spółkach prawa handlowego b´dàcych właÊcicielami nieruchomoÊci rolnych lub w spółce
zale˝nej od takiej spółki. Ponadto
z udziału w przetargach wykluczeni
zostanà bezumowni u˝ytkownicy
nieruchomoÊci Zasobu oraz dłu˝nicy Agencji. W przypadku sprzeda˝y
nieruchomoÊci w trybie pierwszeƒstwa w nabyciu, w drodze przetargu
ograniczonego lub z rozło˝eniem
ceny sprzeda˝y na raty, nabywca zobowiàzany b´dzie do:
1 nieprzenoszenia własnoÊci nieruchomoÊci nabytej z Zasobu przez
okres 10 lat,
1 osobistego prowadzenia działalnoÊci rolniczej na nabytej nieruchomoÊci przez okres 10 lat,
1 nieustanawiania hipoteki na nieruchomoÊci nabytej z Zasobu
na rzecz innych podmiotów ni˝
Agencja,
1 zapłaty kwoty w wysokoÊci 40%
ceny sprzeda˝y w przypadku naruszenia wskazanych zobowiàzaƒ.
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2015

Do istotnych rozwiàzaƒ dotyczàcych gospodarowania nieruchomoÊciami Zasobu zaliczyç nale˝y
pozbawienie pierwszeƒstwa w nabyciu gruntów Zasobu byłego właÊciciela zbywanej nieruchomoÊci
lub jego spadkobierców. Zmiana ta
ma zapobiec procederowi polegajàcemu na nabywaniu nieruchomoÊci rolnych przez te osoby, które
w zdecydowanej wi´kszoÊci nie zamierzały uprawiaç gruntów a nabywały je jedynie w celu szybkiej odsprzeda˝y za du˝o wy˝szà cen´.

ca uzyska uprawnienia do renty
strukturalnej, emerytury lub z uwagi
na stan zdrowia nie b´dzie mógł
kontynuowaç umowy, a ze zgłoszonego do Agencji wniosku wynikaç
b´dzie, ˝e przekazanie praw i obowiàzków wynikajàcych z umowy
dzier˝awy nast´puje na rzecz osoby
lub osób mu bliskich. Ustawa upowa˝nia tak˝e Rad´ Ministrów
do mo˝liwoÊci okreÊlenia nieruchomoÊci Zasobu, które wyłàczone byłyby ze sprzeda˝y i b´dà stanowiç
strategicznà rezerw´.

Do istotnych rozwiàzaƒ wprowadzonych ustawà zaliczyç nale˝y obowiàzek zawierania umowy dzier˝awy
nieruchomoÊci rolnych w formie pisemnej, a w przypadku gdy umowa ta zawierana b´dzie na okres powy˝ej 5 lat
w formie aktu notarialnego

Przyj´ta przez Sejm ustawa przewiduje równie˝ wprowadzenie regulacji, zgodnie z którà ka˝dy nabywca nieruchomoÊci Zasobu
przed zawarciem umowy sprzeda˝y
zobowiàzany b´dzie do zło˝enia
oÊwiadczenia o pochodzeniu Êrodków finansowych na ten cel oraz
oÊwiadczenia, ˝e nie zawarł umowy
przedwst´pnej na sprzeda˝ tej nieruchomoÊci.
Ustawa przewiduje równie˝ uregulowanie zasad cesji umów dzier˝awy nieruchomoÊci Zasobu, która b´dzie mogła nastàpiç za zgodà ANR w przypadku gdy dzier˝aw-

Rozwiàzania zawarte w ustawie
o kształtowaniu ustroju rolnego,
a tak˝e zmiany dokonane w ustawie
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa zapewnià, ˝e szczególne dobro jakim sà
nieruchomoÊci rolne b´dà nabywane przez rolników indywidualnych,
którzy rzeczywiÊcie zamierzajà uprawiaç te grunty, a nie nabywaç je jedynie w celach spekulacyjnych.
Departament Gospodarki Ziemià
[ 22 623 18 41
Zdj´cia: M. Konefał, R. Dejter,
© Pantherstock / Photogenica, fotolia
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Najbezpieczniejsze
gospodarstwo 2015
XIII edycja konkursu rozstrzygni´ta

K

onkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” to
wspólna inicjatywa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, Agencji NieruchomoÊci Rolnych, Paƒstwowej Inspekcji Pracy oraz zwiàzków zawodowych i organizacji rolniczych,
a tak˝e patronów medialnych. Jest
to przedsi´wzi´cie o charakterze
ogólnokrajowym,
prowadzone
w dwóch kategoriach: gospodarstw indywidualnych i zakładów
rolnych.
Głównym celem konkursu jest
poprawa warunków pracy i ˝ycia
osób pracujàcych w gospodarstwach i przedsi´biorstwach rolnych, promocja zasad ochrony ˝ycia i zdrowia oraz popularyzacja
dobrych praktyk rolniczych.
Inicjatywa ta cieszy si´ du˝à renomà, o czym Êwiadczy iloÊç zgłaszanych do oceny gospodarstw. Łàcznie w trzynastu edycjach konkursu
w rywalizacji wzi´ły udział 16094
osoby prowadzàce indywidualne
gospodarstwa rolne oraz 1043
przedsi´biorców rolnych.
W tym roku, do XIII edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, zostało zgłoszonych 825 gospodarstw indywidualnych i 43 zakłady rolne, zatrudniajàce ponad 4600 osób. Gospodarstwa
oceniane były przez regionalne,
a nast´pnie wojewódzkie komisje
konkursowe. Przy ocenie pod uwag´
były brane m.in. ład i porzàdek
w obr´bie podwórza, zabudowaƒ
14

i stanowisk pracy, stan techniczny
budynków inwentarskich i pomieszczeƒ gospodarczych, wyposa˝enie
maszyn i urzàdzeƒ rolniczych w osłony ruchomych cz´Êci maszyn, stan
techniczny pilarek tarczowych i łaƒcuchowych, podpory i inne zabezpieczenia, stan instalacji elektrycznych, warunki obsługi i bytowania

W kategorii zakładów rolnych
Centralna Komisja Konkursowa
oceniała m.in. współczynnik cz´stoÊci oraz ci´˝koÊci wypadków, procentowà wielkoÊç składki wypadkowej, modernizacj´ zakładów słu˝àcà
zmniejszaniu ucià˝liwoÊci r´cznych
prac transportowych, poprawnoÊç
dokumentowania analizy i oceny ry-

Izabela i Janusz Bystron z województwa pomorskiego, właÊciciele najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego w kraju
w 2015 roku

zwierzàt, jakoÊç stosowanych Êrodków ochrony osobistej. Komisje
sprawdzały te˝ stopieƒ wyst´powania zagro˝eƒ wypadkowych w gospodarstwach, ich estetyk´ oraz wykonane przez ich właÊcicieli udogodnienia zwi´kszajàce bezpieczeƒstwo pracy. Do oceny w etapie krajowym komisje wojewódzkie wytypowały 16 gospodarstw indywidualnych. Od 6 lipca do 24 sierpnia br.
Centralna Komisja Konkursowa
przeprowadziła wizytacj´, oceniła
gospodarstwa i wyłoniła zwyci´zców
tegorocznej edycji.

zyka zawodowego istniejàcego oraz
przewidywanego oraz skuteczne
sposoby zmniejszania tego ryzyka.
Zwracano te˝ uwag´ na estetyk´ gospodarstw. Oceniono tak˝e rozwiàzania innowacyjne słu˝àce poprawie
bezpieczeƒstwa pracy w wizytowanych przedsi´biorstwach.
Laureaci konkursu
Najbezpieczniejszym gospodarstwem rolnym w kraju w 2015 roku
zostało gospodarstwo Izabeli i Janusza Bystron z województwa pomorskiego.
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2015

Drugie miejsca ex aequo zaj´li: Anna i Stanisław Przebinda z Dàbrowy Szlacheckiej w woj. małopolskim oraz Sylwester Ol´dzki z Choroszczynki w woj. lubelskim

Drugie miejsca ex aequo zaj´li:
1 Anna i Stanisław Przebinda
z Dàbrowy Szlacheckiej w woj. małopolskim;
1 Sylwester Ol´dzki z Choroszczynki w woj. lubelskim.

1 Sylwia i Stefan Stroka z woj. Êlàskiego;
1 Małgorzata i Dariusz Przemyscy
z woj. Êwi´tokrzyskiego;
1 Gertruda i Herbert Tadaj z woj.
warmiƒsko-mazurskiego;

sowane przez rolników rozwiàzania
organizacyjne, techniczne i technologiczne, a tak˝e dobre praktyki rolnicze, które w znaczàcy sposób decydujà o bezpieczeƒstwie osób pracujàcych w tych gospodarstwach.

Zdobywcy trzeciego miejsca: Izabela i Piotr Kacprzyk z województwa mazowieckiego i Beata i Antoni Nocon z województwa opolskiego

Trzecie miejsca ex aequo zaj´li:
1 Izabela i Piotr Kacprzyk z województwa mazowieckiego;
1 Beata i Antoni Nocon z województwa opolskiego.
Nagrod´ specjalnà Głównego
Inspektora Pracy za stosowanie innowacyjnych rozwiàzaƒ zwi´kszajàcych bezpieczeƒstwo pracy w gospodarstwie rolnym otrzymali Aneta
i Paweł Lewandowscy z woj. kujawsko-pomorskiego.
Wyró˝nienia otrzymali:
1 Bogumił i Wiesław Wieszewscy
z woj. dolnoÊlàskiego;
1 Zbigniew i Edward Greczyn
z woj. lubuskiego;
1 Teresa i Marcin S´kowie z woj.
łódzkiego;
1 Marta i Zbigniew Cymerys z woj.
podkarpackiego;
1 Jadwiga i Zdzisław Sidorek
z woj. podlaskiego;
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1 Katarzyna i Marek Michalakowie z woj. wielkopolskiego;
1 Ewa i Wiesław Korbal z woj. zachodniopomorskiego.
Laureatami w kategorii zakładów
rolnych zostali:
1 I miejsce – Pomorsko-Mazurska
Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
z siedzibà w Strzek´cinie;
1 II miejsce – „MÊcice” OÊrodek
Hodowli Zarodowej Sp. z o. o.;
1 III miejsce – Hodowla Zarodowa
Zwierzàt „˚oł´dnica” Sp. z o.o.
W ocenie Komisji wszystkie wizytowane gospodarstwa rolne prowadzone sà w sposób nowoczesny,
z dbałoÊcià o bezpieczeƒstwo pracy
i estetyk´ miejsca przebywania jego
mieszkaƒców i osób tam pracujàcych. Bezpieczeƒstwo jest naturalnym elementem organizacji pracy,
cz´sto wypracowanym od pokoleƒ.
Na szczególnà uwag´ zasługujà sto-

Centralna Komisja Konkursowa
oceniła, ˝e przedsi´biorstwa, które
zwyci´˝yły w tegorocznej edycji
konkursu, to nowoczeÊnie zorganizowane i zarzàdzane zakłady rolne,
w których procesy pracy i produkcji
w pełni uwzgl´dniajà i zapewniajà
wymogi bezpieczeƒstwa i higieny
pracy oraz bezpieczeƒstwa przeciwpo˝arowego.
Uro czy ste pod su mo wa nie XIII
edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bez piecz ne Go spo dar stwo
Rolne 2015” odb´dzie si´ 18
wrzeÊnia 2015 r. podczas Mi´dzyna ro do wej Wy sta wy Rol ni czej
AGRO SHOW 2015 w Bednarach
k/Poznania.
Departament Spraw Społecznych
i OÊwiaty Rolniczej
[ 22 623 15 75
Zdj´cia: W. Miłkowski
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Potencjał akwakultury
Łàczna wartoÊç produkcji ryb w Polsce wynosi prawie 120 mln euro
Zapotrzebowanie na ryby w Polsce, podobnie jak na całym Êwiecie, przekracza naturalne mo˝liwoÊci produkcyjne wód. Odpowiedzià na taki stan rzeczy jest chów i hodowla organizmów
wodnych nazwane akwakulturà. Akwakultura to najszybciej rozwijajàcy si´ na Êwiecie sektor produkcji ˝ywnoÊci pochodzenia
zwierz´cego, wykazujàcy si´ wzrostem na poziomie 6,6 proc.
w skali roku.

T

o właÊnie z niej pochodzi ponad połowa wszystkich spo˝ywanych dziÊ na Êwiecie ryb.
W Unii Europejskiej sektor ten jest
êródłem prawie 20 proc. ogólnej
produkcji surowca rybnego.
Hodowla i chów ryb oraz innych
organizmów wodnych mogà byç
prowadzone z wykorzystaniem wód
morskich, jak równie˝ Êródlàdowych. W wi´kszoÊci krajów UE jest to
Êrodowisko morskie. Natomiast polska akwakultura jest nieco inna. Została ukształtowana przez uwarunkowania geograficzno-Êrodowiskowe, takie jak klimat, temperatura,
a tak˝e iloÊç i jakoÊç wody, dlatego
prowadzona jest przede wszystkim
w wodach słodkich, zgodnie z warunkami ˝ycia właÊciwymi dla danego gatunku. Dostarcza ona wysokiej
jakoÊci produkty i jest bezpoÊrednio
16

zwiàzana z normami ochrony Êrodowiska. Stoi rybami Êródlàdowymi:
karpiem i pstràgiem. Roczna produkcja tych dwóch gatunków wyno-

si w Polsce ok. 36 tys. ton. To niemało. W produkcji karpia przodujemy
w Europie, natomiast w produkcji
pstràga jesteÊmy w pierwszej piàtce
unijnych krajów. Łàczna wartoÊç
produkcji polskiej akwakultury to
około 120 mln euro. Liczba profesjonalnych gospodarstw akwakultury
szacowana jest na ok. 600, w tym
ok. 400 typu karpiowego i ok. 200
typu pstràgowego.
Powierzchnia naszych stawów to
około 70 tys. ha. Najwi´kszym

W produkcji karpia przodujemy w Europie
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2015

kompleksem sà stawy w Miliczu,
których poczàtki si´gajà XIII w. Podobnie jak historia hodowli karpia,
która w Polsce ma ponad 800-letnià tradycj´. Posiadamy najwi´kszy
w Unii areał stawów typu karpiowego i najwi´kszy potencjał produkcji karpi, a stawowa gospodarka karpiowa stanowi wzorzec zrównowa˝onej akwakultury ekstensywnej. Chcemy zachowaç ten sposób
jego produkcji. W stawach typu
karpiowego produkuje si´ tak˝e inne gatunki ryb, jak np. liny, sumy
i szczupaki.
Drugà grupà ryb hodowanych
w Polsce sà pstràgi. Historia chowu
i hodowli tego gatunku liczy w naszym kraju ponad 100 lat. DziÊ jesteÊmy jednym z czołowych unijnych producentów pstràga za Włochami, Francjà, Danià i Hiszpanià.
Roczna jego produkcja wynosi
ok. 18 tys. ton.
RoÊnie tak˝e zapotrzebowanie
na inne gatunki, trudniej dost´pne
w wodach naturalnych, jak np. w´gorz, sandacz, sum, mi´tus. Zainteresowaniem cieszà si´ ró˝norodne
gatunki nierodzime, o zró˝nicowanych wymaganiach zapewnianych
przez kontrolowane Êrodowisko
stawów lub basenów w obiegach
zamkni´tych, jak np. jesiotr czy sum
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Stawy w Miliczu sà najwi´kszym kompleksem stawowym w Polsce

afrykaƒski. Sprzyja to rozwijaniu
hodowli z wykorzystaniem metod
i gatunków, których zastosowanie
jest w Polsce w fazie poczàtkowej
lub Êredniozaawansowanej.
Wspieranie akwakultury zrównowa˝onej Êrodowiskowo, zasobooszcz´dnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy jest jednym z głównych priorytetów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Na jego
realizacj´ przeznaczono najwi´cej
Êrodków, ok 269 mln euro.

Kluczowym instrumentem zachodzàcych zmian, obok Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego,
sà wieloletnie krajowe plany strategiczne na rzecz rozwoju akwakultury tworzone zgodnie z wymogami
Wspólnej Polityki Rybackiej.
W Polsce przyj´to zało˝enie, ˝e
opracowanie strategii w zakresie
akwakultury b´dzie inicjatywà oddolnà. Najpierw powstały dwa dokumenty bran˝owe (oba w perspektywie do roku 2020):
1 Strategia Karp 2020;
1 Rozwój Zrównowa˝onej Akwakultury Intensywnej 2020.
Powstałe dokumenty to bardzo
obszerne opracowania, które wymagały wspólnego zharmonizowania i syntetycznej konsolidacji, tak
by opracowana na ich podstawie
strategia „Akwakultura 2020” była
spójnym i niezbyt obszernym dokumentem programowym uzupełniajàcym Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”.

Departament Rybołówstwa
[ 22 623 24 04
Roczna produkcja pstràgów wynosi ok. 18 tys. ton. Plasuje to Polsk´ na piàtym miejscu wÊród unijnych producentów
tej ryby
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2015

Zdj´cia: Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych,
R. Kania, archiwum MRiRW, fotolia
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Rozwijamy obszary
zale˝ne od rybactwa
Ponad 5 tys. zrealizowanych projektów dzi´ki wsparciu
w wysokoÊci ponad 1 mld zł
Europejskie programy pomocowe dajà bardzo wiele mo˝liwoÊci
wsparcia. Ârodki unijne sà niejednokrotnie impulsem do przemian w regionie, głównie za sprawà aktywizacji lokalnych społecznoÊci. Jednym z takich mechanizmów wsparcia jest oÊ 4 Programu Operacyjnego Zrównowa˝ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze˝nych obszarów rybackich 2007-2013.

P

zawartych w LSROR. Ró˝norodnoÊç
i indywidualnoÊç obszarów zale˝nych od rybactwa w naszym kraju
spowodowały, ˝e LSROR sà bardzo
zró˝nicowane, poniewa˝ zostały dostosowane do specyfiki terenów oraz
do problemów i atutów lokalnych
społecznoÊci.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e oÊ 4 to nie
tylko wsparcie dla rybaków, ale tak˝e dla całych lokalnych rybackich
społecznoÊci i zamieszkujàcych
przez nie terenów. Tylko kompleksowe rozwiàzanie problemów i rozwój
lokalnych inicjatyw mogà przyczyniaç si´ do trwałych, pozytywnych
zmian obszarów. Mechanizmy pozyskania wsparcia w ramach osi 4 były odpowiedzià na ró˝norodnoÊç

rogram ten korzysta ze Êrod- 1 aktywizacj´ lokalnych społeczków finansowych pochodzà- noÊci i współpracy w ramach
cych z Europejskiego Fundu- wspólnych projektów.
szu Rybackiego.
OÊ 4 została tak zaprojektowana,
Podstawowym zało˝eniem osi 4 by na bazie współpracy sektora gojest rozwój społeczno-gospodarczy spodarczego, publicznego i społeczobszarów zwiàzanych z sektorem nego powstała lokalna strategia rozrybackim tzw. obszarów zale˝nych woju obszarów rybackich (LSROR),
od rybactwa. Sà to obszary, na któ- wytyczajàca kierunek zmian dla darych rybactwo tradycyjnie było mo- nego obszaru. Wiele zale˝y od satorem nap´dowym rozwoju miej- mych zainteresowanych i zapisów
scowych społecznoÊci. Tym
samym pieniàdze pochodzàce z tej osi stworzyły
szans´ na rozwój obszarów,
na których sektor rybacki
odgrywa wa˝nà rol´. Dzi´ki
tej osi obszary zwiàzane
z rybactwem po raz pierwszy otrzymały mo˝liwoÊç pozyskania wsparcia na:
1 popraw´ warunków ˝ycia na obszarach tradycyjnie zwiàzanych z rybactwem,
1 rozwój lokalnych inicjatyw i przedsi´biorczoÊci
oraz umo˝liwienie społecznoÊciom rybackim tworzenia nowych i trwałych êródeł dochodów a tak˝e po- OÊrodek tradycji rybactwa i w´dkarstwa w Grzmi´cy. W budynku został przeprowadzony remont polegajàcy na wymianie pokrycia
dachu, ociepleniu stropu, wymianie instalacji grzewczej, pracach wykoƒczeniowych
praw´ jakoÊci ich ˝ycia,
18
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Drewniana, kryta strzechà wiata rybacka, w której mieÊci si´ Izba Rybacka wraz
z funkcjonalnym zapleczem przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
oraz 30 nowych miejsc parkingowych powstało w Skansenie w Kuligowie

Zakup pojazdu do mobilnej sprzeda˝y ryb Gospodarstwa Rybackiego Szwaderki
umo˝liwił poszerzenie działalnoÊci i rozwój usług. Inwestycja przyczyniła si´ do wzrostu
sprzeda˝y bezpoÊredniej poprzez dotarcie do odbiorcy koƒcowego

Renowacja i oznakowanie kàpieliska na stawie Młyƒszczok w Zebrzydowicach.
Wykonano wymian´ siatek zabezpieczajàcych kàpielisko, czyszczenie kàpieliska, które
polegało na piaskowaniu dna i zejÊcia do basenu oraz uzupełnieniu ubytków dna. Przy
kàpielisku zamontowano trzy tablice informacyjne. Ponadto przeprowadzono
kompleksowy remont sanitariatów usytuowanych w bliskim sàsiedztwie kàpieliska

Nad jeziorami Mienino i Czarne w ŁyÊniewie na terenie gminy Sierakowice powstała
trasa turystyczna ze Êcie˝kà edukacyjnà, pomostami oraz ogólnodost´pnymi miejscami
rekreacji i wypoczynkowo-biwakowymi, a tak˝e drewniana wiata z miejscem do
wa˝enia ryb oraz miejsca na ognisko. Ostatnim elementem projektu była przebudowa
istniejàcej drogi na ciàg pieszo-jezdny łàczàcy ze sobà dwa jeziora

problemów, a zarazem oferowały
mo˝liwoÊç rozwiàzania trudnych tematów istniejàcych od lat w Êrodowisku rybackim.
Dzi´ki osi 4 Programu Operacyjnego Zrównowa˝ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze˝nych obszarów rybackich 2007-2013 zrealizowano szereg operacji na obszarach zale˝nych od rybactwa.
Łàcznie sfinalizowano ponad 5 tys.
projektów, które w sumie uzyskały
wsparcie w wysokoÊci ponad 1 mld
zł. Blisko połowa z tych Êrodków
zwiàzana była z projektami dotyczàcymi wzmocnienia konkurencyjBIULETYN INFORMACYJNY 9/2015

noÊci i utrzymanie atrakcyjnoÊci
obszarów zale˝nych od rybactwa.
Du˝ym zainteresowaniem wÊród
beneficjentów cieszyły si´ tak˝e
projekty zwiàzane z podnoszenie
wartoÊci produktów rybactwa oraz
rozwojem usług na rzecz społecznoÊci zamieszkujàcej obszary zale˝ne od rybactwa. Łàcznie suma
wsparcia dla tych projektów wyniosła ok. 200 mln zł. Wa˝nym elementem wdra˝ania osi 4 Programu
okazała si´ tak˝e dywersyfikacja
działalnoÊci gospodarczej podmiotów sektora rybackiego. Jej celem
było rozszerzenie êródeł dochodu

przedsi´biorstw i gospodarstw rybackich, przy jednoczesnym kontynuowaniu dotychczasowej działalnoÊci. Wsparcie udzielone takim
projektom wyniosło łàcznie około 140 mln zł. Ârodki z tej osi przeznaczone zostały tak˝e na szereg
projektów zwiàzanych z ochronà
Êrodowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zale˝nych
od rybactwa. Łàczne wsparcie projektów zwiàzanych z ochronà Êrodowiska przekroczyło 120 mln zł.
Departament Rybołówstwa
[ 22 623 24 04
Zdj´cia: Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych
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Preferencyjne kredyty
kl´skowe
Pomoc gospodarstwom poszkodowanym przez susz´

C

o roku wiele gospodarstw rolnych ponosi straty w wyniku
kl´sk suszy, gradu, deszczu
nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna,
obsuni´cia si´ ziemi lub lawiny.
W pierwszym półroczu bie˝àcego
roku tysiàce gospodarstw rolnych
poniosło znaczne straty w wyniku
kl´ski suszy. Poszkodowani rolnicy
potrzebujà cz´sto znacznych Êrodków finansowych, aby wznowiç produkcj´ i poprawiç sytuacj´ finansowà gospodarstwa. Dla tych rolników
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stosuje pomoc ze
Êrodków krajowych, znanà od lat,
w postaci dopłat do oprocentowania kredytów kl´skowych.
Nowe zasady wsparcia w ramach
kredytów kl´skowych wprowadzone
zostały Zarzàdzeniem prezesa
ARiMR w marcu br. i sà do pewnego
stopnia kontynuacjà tego typu kredytów udzielanych w latach poprzednich. Kredyty kl´skowe z dopłatà ARiMR do oprocentowania
udzielane sà ze Êrodków własnych
banków współpracujàcych z ARiMR.
Pomoc Agencji polega na cz´Êciowej spłacie za kredytobiorc´ nale˝nego bankowi oprocentowania.
Oferowane sà w ramach dwóch
linii, tj.:
1 inwestycyjnej (linia K01),
1 obrotowej (linia K02).
Przedmiotowe kredyty mogà zostaç udzielone nast´pujàcym podmiotom, które prowadzàc działalnoÊç rolniczà zostały dotkni´te
20

szkodami w wyniku wystàpienia
kl´ski, tj.:
1 osobom fizycznym, posiadajàcym
pełnà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych,
1 osobom prawnym,
1 jednostkom organizacyjnym nieposiadajàcym osobowoÊci prawnej.
Warunkiem niezb´dnym do ubiegania si´ o kredyt kl´skowy jest
oszacowanie strat spowodowanych
przez dane zdarzenie losowe,
a w tym przypadku – susz´. WysokoÊç szkód w ka˝dym gospodarstwie
szacuje komisja powołana przez wojewod´ właÊciwego ze wzgl´du
na wystàpienie tych szkód. Kredyty
przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej mogà byç udzielane przez banki
w terminie do 12 miesi´cy od daty
oszacowania szkód przez komisj´
powołanà przez wojewod´. Jednak-

˝e, majàc na uwadze wpływajàce
do Agencji proÊby, a tak˝e fakt, ˝e
w pierwszych miesiàcach bie˝àcego
roku kredyty preferencyjne nie były
dost´pne, Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wyraziło zgod´ na wydłu˝enie okresu udzielania kredytów
kl´skowych. Uwzgl´dniajàc zgod´
wyra˝onà przez MRiRW, w przypadkach, gdzie komisja powołana przez
wojewod´ oszacowała szkody
w okresie od 01.01.2014 r.
do 31.07.2014 r., bank mo˝e
udzielaç kredytów kl´skowych
do dnia 30.09.2015 r.
Udzielenie kredytu uzale˝nione
jest od wysokoÊci strat poniesionych
przez gospodarstwo rolne. Kredyt
kl´skowy mo˝e zostaç udzielony, je˝eli wysokoÊç poniesionej szkody:
1 przekracza 30% Êredniej rocznej
produkcji rolnej w gospodarstwie
rolnym lub dziale specjalnym
z trzech lat poprzedzajàcych rok,

Warunkiem niezb´dnym do ubiegania si´ o kredyt kl´skowy jest oszacowanie strat spowodowanych przez dane
zdarzenie losowe, w tym m.in. przez susz´
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2015
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Kredyt kl´skowy obrotowy przeznaczony jest na zakup wszelkich Êrodków obrotowych do produkcji rolnej, np. pasz
treÊciwych i obj´toÊciowych oraz koncentratów paszowych dla zwierzàt gospodarskich, nawozów, Êrodków ochrony
roÊlin, paliwa

wych oczyszczalni Êcieków, placów
w obr´bie gospodarstw rolnych, dojazdów łàczàcych punkty odbioru
mleka w gospodarstwach rolnych
z siecià dróg publicznych, ogrodzeƒ,
murów oporowych i pomieszczeƒ
socjalnych,
1 zakupiç kwalifikowany materiał
szkółkarski na odtworzenie sadu lub
innej plantacji roÊlin wieloletnich,
których okres u˝ytkowania jest dłu˝szy ni˝ 5 lat, z wyłàczeniem roÊlin
na cele energetyczne,
1 zakupiç stado podstawowe inwentarza ˝ywego,
1 zakupiç w miejsce zniszczonych
ciàgniki, maszyny i urzàdzenia rolnicze.
W odró˝nieniu od kredytu inwestycyjnego kredyt kl´skowy obrotowy
(linia K02) nie musi byç wykorzystany na odtworzenie wyłàcznie tej produkcji, która została zniszczona podczas kl´ski. Korzystajàc z tej
linii mo˝na sfinansowaç równie˝ inne bie˝àce nakłady ponoszone
w celu odtworzenia zdolnoÊci kreowania odpowiednich dochodów
z produkcji rolnej. Kredyt kl´skowy
obrotowy przeznaczony jest na zakup wszelkich Êrodków obrotowych
do produkcji rolnej, np. pasz treÊciwych i obj´toÊciowych oraz koncentratów paszowych dla zwierzàt gospodarskich, nawozów, Êrodków
ochrony roÊlin, paliwa, materiałów

opałowych do ogrzewania szklarni
i tuneli, a tak˝e inwentarza ˝ywego
zaliczanego zgodnie z przepisami
ustawy o rachunkowoÊci do Êrodków obrotowych.
Kredyty kl´skowe mogà zostaç
udzielone na sfinansowanie nakładów poniesionych po dniu wystàpienia szkody.
Wyst´puje kilka ograniczeƒ co
do wysokoÊci kredytu, poniewa˝
kwota kredytu nie mo˝e przekroczyç:
1 wysokoÊci szkód w Êrodkach
trwałych – linia K01,
1 wysokoÊci szkód w uprawach rolnych lub zwierz´tach gospodarskich,
tj. kwoty obni˝enia dochodu, zwi´kszonej o koszty poniesione i zmniejszonej o koszty nieponiesione – linia
K02,
oraz nie wi´cej ni˝ 5 mln zł dla gospodarstw rolnych lub 8 mln zł dla
działów specjalnych produkcji rolnej.
Od kredytobiorcy nie wymaga si´
wniesienia wkładu własnego.
Oprocentowanie nie mo˝e wynosiç wi´cej ni˝ stopa referencyjna WIBOR 3M, powi´kszona nie
wi´cej ni˝ o 2,5 punkta procentowego i jest płacone przez:
1 Kredytobiorc´ w wysokoÊci:
· linia K01– 0,67 oprocentowania,
nie mniej ni˝ 3%, a gdy oprocentowanie wynosi poni˝ej 3%, – w wysokoÊci tego oprocentowania,
21
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w którym wystàpiły szkody lub Êredniej z trzech lat w okresie pi´cioletnim poprzedzajàcym rok, w którym
wystàpiły szkody, z pomini´ciem roku o najwy˝szej i najni˝szej wielkoÊci
produkcji,
1 wynosi łàcznie powy˝ej 30%
Êredniej rocznej produkcji rolnej
i szkody wystàpiły w gospodarstwie
rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej w danym roku kalendarzowym, co najmniej dwukrotnie,
1 jest ni˝sza lub równa 30% ww.
rocznej produkcji rolnej – wówczas
dopłaty do oprocentowania sà stosowane jako pomoc de minimis
w rolnictwie,
1 przekracza kwot´ 1050 zł –
w przypadku szkód w Êrodku trwałym innym ni˝ uprawy rolne i zwierz´ta gospodarskie.
Aby poszkodowane podmioty mogły wznowiç produkcj´ na gruntach
dzier˝awionych, muszà spełniç poni˝sze kryteria:
1 w przypadku kredytu z linii K01
wymagana jest wieloletnia, pisemna umowa dzier˝awy zawarta
na okres dłu˝szy ni˝ 3 lata i trwajàcy
co najmniej do koƒca okresu kredytowania,
1 w przypadku kredytu z linii K02
okres trwania umowy dzier˝awy nie
ma znaczenia, a brak umowy na piÊmie nie jest przeszkodà w udzieleniu kredytu, je˝eli dzier˝awione
grunty zostały uwzgl´dnione we
wniosku o płatnoÊci bezpoÊrednie
zło˝onym w Agencji w roku wystàpienia szkód.
Przy wsparciu kredytem inwestycyjnym kl´skowym (linia K01) mo˝na:
1 odbudowaç lub wykonaç niezb´dne remonty kapitalne budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni i innych budynków i budowli słu˝àcych do produkcji, urzàdzeƒ i obiektów słu˝àcych do zasilania w wod´, energi´
elektrycznà, gaz i odprowadzenie
Êcieków w obr´bie gospodarstwa,
pomieszczeƒ socjalnych, zagrodo-

linia K02:
– 0,5 oprocentowania, nie mniej
ni˝ 1,5%, je˝eli w dniu wystàpienia
szkód ubezpieczonych było co najmniej 50% powierzchni upraw, z wyłàczeniem łàk i pastwisk, lub co naj-
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·

Lp.

Bank

wielkoÊç pomocy Agencji nie mo˝e
przekroczyç 80%:
1 kwoty szkód w Êrodkach trwałych
(K01),
1 kwoty obni˝enia dochodu (K02).
Pomoc jest zwi´kszona do 90%

Mar˝a
Banku

Opłaty i
prowizje
(%)

Oprocentowanie

mniej w połowie. W tym celu kredytobiorca w ciàgu 3 miesi´cy od
dnia pobrania Êrodków finansowych z rachunku kredytowego zobowiàzany jest zło˝yç w banku faktury VAT, faktury VAT RR, rachunki

Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorc´
w liniach kredytowych:
K02
K01
Ubezpieczeni

Nieubezpieczeni

1

Bank Polskiej SpółdzielczoÊci SA

2.50

1,85

4,1800

3.0000

2.0900

3.1350

2

SGB-Bank SA

2.50

1,85

4,1800

3.0000

2.0900

3.1350

3

Krakowski Bank Spółdzielczy

2.50

2,00

4,1800

3.0000

2.0900

3.1350

4

Bank BG˚ BNP Paribas SA

2.48

0,00

4,1600

3.0000

2.0800

3.1200

5

Raiffeisen Bank Polska SA

2.30

0,90

3,9800

3.0000

1.9900

2.9850

6

Bank Zachodni WBK SA

1.95

1,40

3,6300

3.0000

1.8150

2.7225

7

Pekao SA

1.80

0,49

3,4800

3.0000

1.7400

2.6100

*wysokoÊç WIBOR – 1,68%, wg stawki z dnia 29 05 2015 r.

mniej 50% liczby zwierzàt gospodarskich,
– ró˝nicy pomi´dzy oprocentowaniem i wysokoÊcià połowy oprocentowania płaconego przez Agencj´
za kredytobiorców posiadajàcych
ubezpieczenie – w przypadku braku
ww. ubezpieczenia,
1 Agencj´ – w pozostałej cz´Êci.
Aktualne oprocentowanie kredytów kl´skowych udzielanych przez
banki przedstawia tabela.
Przy kredytach kl´skowych wyst´pujà równie˝ ograniczenia wysokoÊci zastosowanych przez ARiMR dopłat do oprocentowania, poniewa˝
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w przypadku gospodarstw poło˝onych na obszarach z ograniczeniami
naturalnymi lub innymi szczególnymi
ograniczeniami.
Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu z linii K01 lub
K02 mo˝e byç stosowana w okresie
kredytowania, ale nie dłu˝ej ni˝
przez 4 lata liczone od daty wystàpienia szkód.
Wydatkowanie Êrodków z udzielonego kredytu musi zostaç udokumentowane, przy czym kredyt kl´skowy inwestycyjny (linia K01) nale˝y rozliczyç w całoÊci, a kredyt kl´skowy obrotowy (linia K02) co naj-

lub inne dowody wpłaty, w tym
wystawione na podstawie aktu notarialnego, umowy sprzeda˝y lub
prawomocnego orzeczenia sàdu.
Kredytobiorca mo˝e przedstawiç
dokumenty wystawione przed
datà zaciàgni´cia kredytu, ale nie
wczeÊniej ni˝ po dniu wystàpienia
szkody.
Podmioty zainteresowane ubieganiem si´ o kredyt kl´skowy powinny
zło˝yç w banku współpracujàcym
z Agencjà stosowny wniosek o kredyt
wraz z planem inwestycji (w przypadku kl´skowego kredytu inwestycyjnego), protokołem oszacowania strat
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UŁATWIENIA W SPŁACIE KREDYTÓW
PREFERENCYJNYCH PO WYSTÑPIENIU
KL¢SKI ˚YWIOŁOWEJ
Kredytobiorcy, którzy w latach ubiegłych zaciàgn´li kredyt preferencyjny
z dopłatami ARiMR do oprocentowania, równie˝ borykajà si´ z trudnoÊciami i stratami spowodowanymi
kl´skà suszy. Sytuacja ta niewàtpliwie
wpłynie na spadek sprzeda˝y,
a w konsekwencji na pogorszenie sytuacji finansowej producentów, którzy korzystajàc z kredytów preferencyjnych, zobowiàzani sà jednocze-
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Ênie do prowadzenia działalnoÊci
i realizacji celów, na które przyznana im została pomoc publiczna w postaci dopłat do oprocentowania kredytów. Nale˝y wprawdzie
zaznaczyç, ˝e sam spadek wielkoÊci
sprzeda˝y nie stanowi podstawy
do podejmowania przez banki działaƒ zwiàzanych ze wstrzymaniem stosowania preferencyjnego oprocentowania lub zwrotu zastosowanej pomocy, jednak poÊrednio mo˝e taka
sytuacja prowadziç do wystàpienia
przesłanek warunkujàcych mo˝liwoÊç stosowania lub zwrotu pomocy.
Dlatego te˝ zasady udzielania kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania zawierajà szereg mo˝liwoÊci ułatwiajàcych kredytobiorcom
obsług´ zaciàgni´tego kredytu,
w tym w szczególnoÊci:
1 zastosowanie przez bank prolongaty spłaty rat kapitału i odsetek,
o ile okreÊlony w umowie kredytu
termin ich spłaty jeszcze nie minàł,
1 wydłu˝enie okresu kredytowania
poza przewidziany w umowie kredytu, o ile okreÊlony w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie
minàł,
1 wydłu˝enie okresu kredytowania
od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami
o 3 lata (poza maksymalnym okresem spłaty właÊciwym dla danej linii
kredytowej), w przypadku wystàpienia nieprzewidzianych i niezawinionych przez kredytobiorc´ okoliczno-

Êci uniemo˝liwiajàcych terminowà
spłat´.
Ponadto kredytobiorcy mogà
za zgodà banku kredytujàcego:
1 dokonaç zmiany przeznaczenia
kredytu lub wkładu własnego,
1 dokonaç zmiany kierunku prowadzonej działalnoÊci,
1 przeznaczyç niewykorzystanà
cz´Êç kredytu na zakupy inne ni˝
przewidziane w umowie kredytu,
1 sprzedaç mienie nabyte z kredytu,
1 czasowo zaprzestaç prowadzenia
działalnoÊci lub obsługi kredytu z przyczyn niezale˝nych od kredytobiorcy – w tym czasie dopłaty nie sà stosowane a ju˝ udzielone nie podlegajà
zwrotowi – wznowienie przez kredytobiorc´ prowadzenia działalnoÊci lub
obsługi kredytu powoduje wznowienie
stosowania dopłat do oprocentowania kredytu na warunkach okreÊlonych
w umowie o kredyt.
Producenci rolni, u których wyst´pujà lub mogà wystàpiç trudnoÊci ze
spłatà zadłu˝enia z tytułu kredytu
z dopłatami ARiMR do oprocentowania, powinni niezwłocznie skontaktowaç si´ z bankiem, który udzielił kredytu, w celu podj´cia działaƒ
zmierzajàcych do zastosowania pomocy w dalszej obsłudze kredytu
i wprowadzenia stosownych zmian
do zawartej umowy kredytu.
Departament Wsparcia Krajowego
[ 22 318 48 50
Zdj´cia: M. Borowska, fotolia, © Pantherstock / Photogenica
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i innymi dokumentami wymaganymi
przez bank.
Kredyty kl´skowe udzielane sà
przez nast´pujàce banki:
1 SGB Bank S.A. i zrzeszone banki
spółdzielcze,
1 Bank Polskiej SpółdzielczoÊci S.A.
i zrzeszone banki spółdzielcze,
1 BG˚ PNB Paribas S. A.,
1 Raiffeisen Bank Polska S. A.,
1 Bank Zachodni WBK S. A.,
1 Bank PEKAO S. A.,
1 Krakowski Bank Spółdzielczy.
Warto podkreÊliç, ˝e podobnie jak
w latach ubiegłych Agencja posiada
Êrodki na finansowanie kredytów kl´skowych w wysokoÊci zapewniajàcej
pełnà dost´pnoÊç kredytów dla
wszystkich zainteresowanych, którzy
spełniajà wymogi stawiane przez
przepisy okreÊlajàce warunki pomocy
oraz warunki stawiane przez banki.
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Wykorzystana szansa
Efekty unijnego wsparcia udzielonego grupom producentów owoców i warzyw
Departament Komunikacji Społecznej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa zorganizował 8 lipca wyjazd studyjny dla dziennikarzy, podczas
którego zaprezentowane zostały efekty unijnego wsparcia udzielonego
za poÊrednictwem ARiMR grupom producentów owoców i warzyw. Wzi´ło
w nim udział ok. 60 przedstawicieli mediów, którzy odwiedzili trzy grupy procentów owoców i warzyw, by na własne oczy przekonaç si´, jak unijne
wsparcie zostało przez nie wykorzystane.
JA, PIECZARKA
Najpierw dziennikarze odwiedzili grup´ producenckà
„Pieczarka Centrum” Sp. z o.o. z małej miejscowoÊci
Zawada, le˝àcej tu˝ obok Tomaszowa Mazowieckiego. Firma ta 29 kwietnia 2015 r. przekształciła si´
z wst´pnie uznanej grupy owoców i warzyw w uznanà
organizacjà producentów owoców i warzyw. Jej prezesem jest Dariusz Wychowałek, a organizacja skupia 7 producentów pieczarek i boczniaka.
Grupa otrzymała za poÊrednictwem ARiMR 19,72
mln zł wsparcia. Pieniàdze te przeznaczono m.in.
na budow´ magazynu, sortowni i pakowalni oraz ich
wyposa˝enie, a tak˝e na zakup maszyn, urzàdzeƒ
i narz´dzi do zbioru grzybów. Prezes „Pieczarki Centrum” ocenił, ˝e gdyby nie ta pomoc, to nie udało by

Nowoczesna linia do pakowania grzybów w „Pieczarka Centrum”
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Prezes „Pieczarki Centrum” Dariusz Wychowałek z dumà prezentował swój zakład,
który powstał dzi´ki wsparciu otrzymanemu za poÊrednictwem ARiMR

si´ w tak krótkim czasie osiàgnàç tak wiele. WyjaÊnił
równie˝, ˝e jego grupa producencka wpisuje si´ doskonałe w ostatnie trendy konsumpcyjne w Europie.
Na Starym Kontynencie zjada si´ bowiem ok. 1 mln ton
pieczarek rocznie, z tego a˝
jed na trze cia po cho dzi
z Polski. Dziennikarzy interesowało, skàd w naszym regionie tak du˝e zainteresowanie właÊnie tym gatunkiem grzybów. Dariusz Wychowałek wyjaÊnił, ˝e Europa si´ga po pieczarki, poniewa˝ do lamusa odszedł
mit, ˝e grzyby te to jedynie
smak. Okazało si´ bowiem,
˝e pieczarki sà bardzo po˝ywne, a zawierajà jedynie 20 kilokalorii, czyli sà
doskonałe dla osób dbajàcych o dobrà sylwetk´.
Na wzrost spo˝ycia pieBIULETYN INFORMACYJNY 9/2015

PRZEÂWIETLANE OWOCE
Drugim miejscem, które odwiedzili dziennikarze, była
grupa producencka „Bialski Owoc” Sp. z o. o., majàca swojà siedzib´ w Białej Rawskiej. Grupa zrzesza 26 producentów owoców, głównie jabłek i gru-

W „Bialskim owocu” praca wre

szek, a uprawy prowadzone sà na obszarze 400 ha.
„Bial ski Owoc” otrzy mał za po Êred nic twem
ARiMR 76,18 mln zł wsparcia z unijnego bud˝etu.
Ârodki te zostały wykorzystane m.in. na budow´ przechowalni, sortowni i pakowalni oraz ich wyposa˝enie,
a tak˝e na zakup maszyn i urzàdzeƒ do zbioru owoców. Motto Krzysztofa Furmaƒskiego, prezesa tej grupy, brzmi: „Sprostaç wymaganiom rynku”. ˚eby to
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2015

Krzysztof Furmaƒski, prezes spółki „Bialski Owoc”, w rozmowie z uczestniczàcymi
w wyjeêdzie studyjnym dziennikarzami

osiàgnàç, trzeba dysponowaç jednolitymi partiami wysokiej jakoÊci towaru. Grupie producentów z Bia łej Raw skiej
udaje si´ to m.in. dzi´ki
stosowaniu najnowszych
technologii, a dostarczane przez członków grupy
owoce przechodzà przez
g´ste sito kontrolne polegajàce m.in. na przeÊwietlaniu owo ców, by
mieç pewnoÊç, ˝e wewnàtrz wszyst ko jest
w najlepszym porzàdku.
Nic zatem dziwnego, ˝e
z roku na rok zwi´ksza
si´ licz ba od bior ców
owoców od grupy producenckiej z Białej Rawskiej. Jabł ka i grusz ki
„Bialskiego Owocu” znajà ju˝ konsumenci z Europy, a ostatnio poznali je tak˝e odbiorcy z Chin i Indii.
POLSKIE JABŁKA SÑ JEDYNE W SWOIM RODZAJU
Dwaj bracia, Rafał i Łukasz Dominiak, zarzàdzajà
grupà producentów „Janfruit” Sp. z o.o., która mieÊci si´ w Dàbrówce Nowej, małej miejscowoÊci poło25
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czarek ma tak˝e z całà pewnoÊcià wpływ akcja promocyjna „Ja, pieczarka”. O ile dwa lata temu w Polsce jedna osoba zjadała rocznie 0,5 kg pieczarek, to
teraz spo˝ycie tych grzybów jest prawie trzykrotnie
wy˝sze. Ciekawostkà jest tak˝e to, ˝e firma produkuje
na własne potrzeby opakowania do grzybów. Jak zaznaczył prezes Wychowałek, ˝eby utrzymaç si´ na rynku, trze ba do sto so waç si´ do po trzeb od bior ców – np. do Grecji wysyłane sà pieczarki w brunatnym kolorze. W ofercie firmy mo˝na znaleêç bardzo
zró˝ ni co wa ny asor ty ment pro duk tów, po czàw szy
od wielkoÊci opakowaƒ, a skoƒczywszy na tym, ˝e dla
niektórych klientów pieczarki sà od razu krojone.
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˝onej pomi´dzy Białà Rawskà a Grójcem. I to było
ostatnie miejsce, które odwiedzili dziennikarze podczas wyjazdu studyjnego. Obecnie do grupy tej nale˝y 86 producentów jabłek, gruszek i owoców mi´kkich. „Janfruit” otrzymał za poÊrednictwem ARiMR
blisko 80 mln zł wsparcia z unijnego bud˝etu. Pieniàdze te zostały wykorzystane, podobnie jak w grupie
„Bialski Owoc”, m.in. na inwestycje w budow´ przechowalni, sortowni i pakowalni oraz ich wyposa˝enie, a tak˝e na zakup maszyn i urzàdzeƒ do zbioru
owoców. – Ten zakłada nie powstałby, gdyby nie unijne wsparcie rozdzielane przez Agencj´ – podkreÊlił
Łukasz Dominiak, wiceprezes grupy „Janfruit”. WyjaÊnił on równie˝ na czym polega niezwykłoÊç polskich
jabłek – otó˝ tajemnica powodzenie tych owoców
tkwi w specyficznym i jedynym w swoim rodzaju stosunku suszu do kwasu. WłaÊnie to decyduje o wyÊmienitym smaku, zapachu i walorach od˝ywczych
polskich jabłek. Owoce z tej firmy trafiajà m.in.

Linia produkcyjna w firmie „Janfruit”

do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Białorusi, na Ukrain´.
Jako rodzaj antidotum na rosyjskie embargo spółka
„Janfruit” postanowiła zacieÊniç współprac´ z sieciami handlowymi. Dzi´ki temu udaje si´ sprzedawaç
hurtowe iloÊci towaru. Bracia Rafał i Łukasz Dominiak sà równie˝ autorami innowacyjnego pomysłu
polegajàcego na dostarczaniu konsumentom umytych i sterylnie zapakowanych w ekologiczne opakowania jabłek. Takie produkty przez bardzo długi czas
zachowujà wysokà jakoÊç i Êwie˝oÊç, poza tym nadajà si´ do jedzenia bez potrzeby ich mycia. Umyte
26

Od momentu wstàpienia Polski do Unii Europejskiej ARiMR wypłaciła grupom
producentów z sektora owocowo-warzywnego ok. 7,5 mld złotych wsparcia –
poinformował podczas konferencji prasowej prezes Agencji Andrzej Gross (w Êrodku);
po prawej Łukasz Dominiak, wiceprezes „Janfruit”; po lewej Witold Boguta, prezes
Krajowego Zwiàzku Grup Producentów Owoców i Warzyw

i sterylnie zapakowane jabłka sà Êwietnà alternatywà
dla czekoladowych batoników czy innych słodyczy
dost´pnych w automatach.
Na zakoƒczenie wyjazdu studyjnego została zorganizowana w siedzibie firmy „Janfruit”
konferencja prasowa z udziałem prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Andrzeja Grossa. Szef ARiMR
zauwa˝ył, ˝e gdyby nie było takich obiektów, jak te, które odwiedzili dziennikarze, nie byłoby takiego sukcesu polskich
owoców i warzyw. Agencja wypłaciła grupom producentów
z sektora owocowo-warzywnego ok. 7,5 mld zł wparcia
od momentu wstàpienia polski
do Unii Europejskiej. Dzi´ki tym
pieniàdzom w segmencie owocowo-warzywnym dokonały si´
wielkie zmiany, a Polska stała
si´ istotnym podmiotem wÊród
producentów owoców i warzyw.
Prezes ARiMR pytany przez dziennikarzy o sposób
na przetrwanie na trudnym rynku owocowo-warzywnym, szczególnie w czasie rosyjskiego embarga, odpowiedział, ˝e najlepszà metodà jest organizowanie
si´ producentów w grupy. Wyraził te˝ nadziej´, ˝e najbli˝sze lata b´dà nale˝ały do polskich producentów
owoców i warzyw.
Paweł Wojcieszak
Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: A. Kubat, P. Wojcieszak, A. Wysoczaƒska
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Przygotowania do uruchomienia kolejnych działaƒ
Trwajà intensywne przygotowania do ogłoszenia nowych naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach kolejnych działaƒ
PROW 2014-2020. W najbli˝szej przyszłoÊci planowane jest uruchomianie naborów wniosków o przyznanie pomocy na modernizacj´ gospodarstw rolnych dla tych, którzy planujà inwestycje
w produkcj´ mleka, hodowl´ bydła mi´snego czy prosiàt. Innym
rodzajem pomocy, które b´dzie uruchamiane, jest działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, wsparcie
na budow´ lub modernizacj´ dróg lokalnych.

T

akie wsparcie b´dzie wdra˝ane
przez samorzàdy województw.
Przewidziany w całym PROW
2014-2020 bud˝et na działanie
Modernizacja gospodarstw rolnych
wynosi nieco ponad 2,4 mld euro.
WysokoÊç udzielanej pomocy b´dzie uzale˝niona od zaplanowanych przez rolników inwestycji.
Maksymalnie mo˝e ona wynieÊç 900 tys. zł, gdy rolnik b´dzie
realizował przedsi´wzi´cia budowlane, które majà prowadziç do rozwoju hodowli prosiàt. W przypadku
inwestycji w produkcj´ mleka krowiego czy bydła mi´snego, polegajàcych na budowie lub modernizacji budynków inwentarskich czy magazynów paszowych w gospodarstwach, wysokoÊç pomocy mo˝e
wynieÊç do 500 tys. zł. Natomiast
na pozostałe inwestycje, np. w maszyny rolnicze, rolnik mo˝e otrzymaç do 200 tys. zł wsparcia.
ARiMR mo˝e zrefinansowaç maksymalnie 60 proc. kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà, jednak taka refundacja jest mo˝liwa
tylko w przypadku, gdy inwestycje
zrealizuje młody rolnik lub jest to
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2015

przedsi´wzi´cie zbiorowe, w innych
przypadkach wysokoÊç dofinansowania wyniesie 50 proc.
Natomiast w ramach działania
Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich planowane

mogà ubiegaç si´ gminy, zwiàzki
mi´dzygminne, powiaty oraz
zwiàzki powiatów. Poziom pomocy
finansowej wynosi 63,63 proc.
kosztów kwalifikowalnych projektu,
natomiast wymagany krajowy
wkład Êrodków publicznych, w wysokoÊci 36,37 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, pochodzi ze
Êrodków własnych beneficjenta.
WysokoÊç refundacji nie mo˝e
przekroczyç 3 mln zł dla jednego
beneficjenta w okresie realizacji
Programu. Wsparciem majà byç
obj´te przede wszystkim budowy
lub przebudowy dróg lokalnych
oraz budowy kanałów technolo-

Maksymalnie 900 tys. złotych mo˝e otrzymaç z PROW 2014-2020 rolnik realizujàcy przedsi´wzi´cia budowlane
prowadzàce do rozwoju hodowli prosiàt

jest uruchomienie wsparcia przeznaczonego na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych. O pomoc w tym zakresie

gicznych, zwiàzanych z zarzàdzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W działaniu Podstawowe usługi i odnowa wsi
27
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Co z nowego PROW
mo˝e byç w tym roku
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Na inwestycje w maszyny rolnicze rolnik mo˝e otrzymaç z nowego PROW do 200 tys. złotych wsparcia

na obszarach wiejskich mo˝liwe
jest równie˝ otrzymanie dofinansowania na projekty w zakresie gospodarki wodno-Êciekowej, inwestycje w obiekty pełniàce funkcje
kulturalne oraz zmierzajàce do
kształtowania przestrzeni publicznej, a tak˝e majàce na celu ochron´ zabytków i budownictwa tradycyjnego, czy wreszcie inwestycje
w targowiska lub obiekty budowla-

ne, które majà słu˝yç promocji lokalnych produktów. Jednak uruchomienie tego typu wsparcia jest
planowane w terminie póêniejszym.
Wdra˝aniem działania Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich b´dà zajmowały si´ samorzàdy województw, a do zadaƒ
ARiMR b´dzie nale˝ało wypłacanie
Êrodków finansowych dla zautoryzowanych przez te samorzàdy zleceƒ

płatnoÊci i nadzór nad ich prawidłowym wydatkowaniem.
Oprócz tych działaƒ planowane
do uruchomienia w tym roku sà
jeszcze:
1 Wsparcie na przyst´powanie
do systemów jakoÊci.
1 Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER – rozwój lokalny kierowany przez społecznoÊci (RLSR).
1 Inwestycje w gospodarstwach
poło˝onych na obszarach OSN
(czyli nara˝onych na zanieczyszczenia azotanami pochodzàcymi ze
êródeł rolniczych).
1 Rozwój przedsi´biorczoÊci – rozwój usług rolniczych.
1 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – nabór nieobejmujàcy rolników.
1 Restrukturyzacja małych gospodarstw.
W ramach PROW 2014-2020
ARiMR ma do rozdzielenia 13,5
mld euro. Nowy Program składa
si´ z 15 działaƒ, a spoÊród nich kilka podzielonych jest jeszcze na tzw.
poddziałania. Łàcznie w ramach
PROW 2014-2020 Agencja b´dzie
odpowiedzialna za realizacj´ 24
ró˝nych rodzajów pomocy. Dodatkowo w bud˝ecie tego Programu
przewidziano pieniàdze na wypłat´
zobowiàzaƒ wynikajàcych z pomocy udzielanej przez ARiMR w poprzednim okresie programowania
na działanie Renty strukturalne.
W ramach nowego PROW
2014-2020 uruchomionych zostało ju˝ kilka działaƒ. Oprócz pomocy, o którà rolnicy ubiegali si´ w ramach tegorocznych płatnoÊci obszarowych, czyli dopłat ONW, płatnoÊci rolno -Êrodowiskowo -klimatycznej oraz płatnoÊci ekologicznej,
mo˝na było równie˝ ubiegaç si´
o wsparcie na zalesianie gruntów,
czy premie dla młodych rolników.
Departament Komunikacji Społecznej

W ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” planowane jest uruchomienie wsparcia
przeznaczonego na budow´ lub modernizacj´ dróg lokalnych
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[ 22 318 40 90
Zdj´cia: T. Krawczyk, archiwum MRiRW
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ARiMR odpowiada
Czy premi´ dla młodych rolników mo˝na przeznaczyç na zakup gruntów, inwentarza ˝ywego oraz na utworzenie plantacji
trwałych?
Interpretacja przepisów rozporzàdzenia w zakresie, w jakim dotyczà

one inwestycji w Êrodki trwałe, wymaga przede wszystkim podania
definicji Êrodka trwałego lub wyjaÊnienia, co prawodawca rozumie
pod tym poj´ciem.
Obowiàzujàce od 1 stycznia 2011 r. rozporzàdzenie Rady
Ministrów z dnia 10 grudnia 2010

Drób (nioski, koguty i kurcz´ta) sà składnikiem majàtku obrotowego
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2015

r. w sprawie Klasyfikacji Ârodków
Trwałych (KÂT; Dz. U. z 2010 r.
nr 242 poz. 1622), którego załàcznik stanowi Klasyfikacja Ârodków
Trwałych, w grupie 0 zalicza
do Êrodków trwałych grunty, które
nast´pnie dzielà si´ na u˝ytki rolne
(grunty orne, sady, łàki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, oraz pod stawami,
pod rowami), grunty leÊne, grunty
zabudowane i zurbanizowane,
u˝ytki ekologiczne, tereny ró˝ne,
nieu˝ytki i grunty pod wodami.
Ustawy podatkowe równie˝ traktujà
grunty jako Êrodki trwałe.
Zgodnie z art. 3 ust. 15 ustawy
o rachunkowoÊci, jeÊli mowa
o Êrodkach trwałych, rozumie si´
przez to, z zastrze˝eniem pkt 17,
rzeczowe aktywa trwałe i zrównane
z nimi, o przewidywanym okresie
ekonomicznej u˝ytecznoÊci dłu˝szym ni˝ rok, kompletne, zdatne
do u˝ytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza si´ do nich
w szczególnoÊci: nieruchomoÊci – w tym grunty, prawo u˝ytkowania wieczystego gruntu, budowle
i budynki, maszyny, urzàdzenia,
Êrodki transportu, inwentarz ˝ywy.
29
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Ârodki trwałe

Składniki majàtku obrotowego

1. Zwierz´ta pociàgowe

1. Zwierz´ta młode w odchowie:
– ciel´ta, jałówki i buhajki
– êrebaki
– prosi´ta, warchlaki, maciorki i knurki
– jagni´ta i jarlaki

2. Bydło (krowy i buhaje)

2. Zwierz´ta w tuczu (opasy, konie rzeêne, bekony i tuczniki, drób w tuczu)

3. Konie hodowlane (klacze i ogiery)

3. Zwierz´ta futerkowe

4. Trzoda (maciory i knury)
5. Owce (matki i tryki – skopy)

5. Drób (nioski, koguty i kurcz´ta)
6. Roje pszczół

Powy˝szy przepis sugeruje podział
zwierzàt na:
1 zaliczane do aktywów trwałych;
1 zaliczane do aktywów obrotowych (tj. takie, które nie spełniajà
kryteriów dla Êrodków trwałych).
W ustawie o rachunkowoÊci brak
jest wytycznych okreÊlajàcych sposoby klasyfikacji oraz wyceny zwierzàt. W kwestiach nieuregulowanych ustawà stosuje si´ postanowienia Mi´dzynarodowego Standardu
RachunkowoÊci 41 „Rolnictwo”.
Jednak jest to dokument wykorzystywany dla celów ksi´gowania m.in.
aktywów biologicznych, do których
zalicza si´ zwierz´ta w hodowli oraz
chowie. W praktyce rachunkowej
stosuje si´ podział zwierzàt jak
przedstawiono w tabeli.
Zwierz´ta, których okres u˝ywania jako hodowlanych jest dłu˝szy
ni˝ rok, zalicza si´ do Êrodków
trwałych, aczkolwiek nie jest to jedyne kryterium. Na mocy art. 3
ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowoÊci oraz MSR 41, nale˝y te˝
uwzgl´dniç przeznaczenie zwierzàt
do u˝ytku na potrzeby własne, jako
pociàgowych lub do rozpłodu albo
w celu pozyskania z nich mleka
(krowy mleczne) czy wełny (owce)
w okresie dłu˝szym ni˝ rok. Pozostałe zwierz´ta zaliczane b´dà
do majàtku obrotowego.
Co b´dzie uznawane za przygotowywanie do sprzeda˝y (czy
30

b´dzie to np. czyszczenie zbo˝a
lub suszenie kukurydzy), a co
b´dzie uznawana za przetwórstwo własnych produktów?
Pod poj´ciem „przygotowania
do sprzeda˝y produktów rolnych”
nale˝y rozumieç czynnoÊci lub zabiegi, które majà na celu przygotowanie plonów do sprzeda˝y na ry-

nek pierwotny. CzynnoÊci przygotowujàce mogà wpływaç na popraw´
jakoÊci lub lepszà prezentacj´ oferowanego produktu, jednak˝e nie
mogà wpływaç w sposób znaczàcy
na zmian´ ich charakteru. Do wy˝ej
wymienionych czynnoÊci mo˝na zaliczyç m. in.: czyszczenie płodów
rolnych, sortowanie, odka˝anie,
usuwanie liÊci, woskowanie owoców, suszenie nasion itp. Nale˝y
zaznaczyç przy tym, i˝ wszelkiego
rodzaju zabiegi, które zmieniajà
charakter produktu pierwotnego,
nie mogà zostaç uznane za przygotowanie produktów do sprzeda˝y,
bowiem produkt finalny jest inny ni˝
produkt pierwotny. W takim przypadku mówimy o „przetwarzaniu
produktów rolnych wytwarzanych
w gospodarstwie”.
Pod poj´ciem „przetwarzanie
produktów rolnych wytwarzanych
w gospodarstwie” nale˝y rozumieç

Sok jabłkowy jest produktem pierwszego stopnia przetworzenia, czyli w dalszym ciàgu jest produktem rolnym
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skodawca zameldowany jest
na terenie woj. mazowieckiego,
czeÊç gospodarstwa znajduje si´
na terenie woj. mazowieckiego
cz´Êç na terenie woj. warmiƒsko-mazurskiego. Ârednià z którego województwa bierze si´
pod uwag´ do obliczenia powierzchni gospodarstwa?
Szczegółowe warunki przyznawania pomocy na operacje typu
Premie dla młodych rolników w ra-

ta 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r.
poz. 982).
Zgodnie z § 7 ust. 5 ww. rozporzàdzenia w przypadku gospodarstw poło˝onych na obszarze
wi´cej ni˝ jednego województwa
za województwo, w którym jest poło˝one gospodarstwo, uznaje si´ to
województwo, w którym jest poło˝ona najwi´ksza cz´Êç u˝ytków rolnych wchodzàcych w skład tego
gospodarstwa. W przypadku gdy
na obszarze dwóch lub wi´cej województw jest poło˝ona taka sama powierzchnia u˝ytków rolnych
wchodzàcych w skład danego
gospodarstwa,
za województwo, w którym jest poło˝one gospodarstwo, uznaje si´ to województwo, w którym
Êrednia
powierzchnia
gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym jest najni˝sza.
Czy o premie mogà
ubiegaç si´ mał˝onkowie, którzy majà rozdzielnoÊç majàtkowà
i nadane dwa ró˝ne nr
identyfikacyjne rolników?

W przypadku gospodarstw poło˝onych na obszarze wi´cej ni˝ jednego województwa za województwo, w którym jest poło˝one
gospodarstwo, uznaje si´ to, w którym jest poło˝ona najwi´ksza cz´Êç u˝ytków rolnych wchodzàcych w jego skład

mieç płody ziemi, produkty pochodzàce z hodowli i rybołówstwa, jak
równie˝ produkty pierwszego przetworzenia, które pozostajà w bezpoÊrednim zwiàzku z tymi produktami. Przykładem mo˝e byç m. in.:
wytłaczanie soku z jabłek – w takim
przypadku produkt finalny, czyli sok
jabłkowy, jest produktem pierwszego stopnia przetworzenia, czyli
w dalszym ciàgu jest produktem
rolnym.
Pytanie dotyczy Êredniej powierzchni gospodarstwa. WnioBIULETYN INFORMACYJNY 9/2015

mach poddziałania „Pomoc w rozpocz´ciu działalnoÊci gospodarczej na rzecz młodych rolników”
okreÊla rozporzàdzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13
lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy
finansowej na operacje typu Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania „Pomoc w rozpocz´ciu działalnoÊci gospodarczej na rzecz młodych rolników”
ob j´ te go Pro gra mem Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich na la -

Zgodnie z § 11 ust. 1
rozporzàdzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13
lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu Premie
dla młodych rolników w ramach
poddziałania „Pomoc w rozpocz´ciu działalnoÊci gospodarczej
na rzecz młodych rolników” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.
U. z 2015 r. poz. 982) w przypadku, gdy o pomoc ubiegajà si´ oboje mał˝onkowie i oboje spełniajà
warunki jej przyznania, pomoc
31
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wszelkie czynnoÊci wykonywane
na produkcie rolnym (z wyjàtkiem
czynnoÊci wykonywanych w gospodarstwach, niezb´dnych do przygotowania produktów zwierz´cych lub
roÊlinnych do pierwszej sprzeda˝y),
w wyniku których powstaje produkt
b´dàcy równie˝ produktem rolnym
(tj. obj´tym załàcznikiem nr 1
do Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej), jednak zostaje zmieniony charakter tego produktu.
Przez produkty rolne nale˝y rozu-
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przyznaje si´ tylko jednemu z nich,
co do którego współmał˝onek wyraził pisemnà zgod´. Przepisy
przedmiotowego rozporzàdzenia
nie wyłàczajà ze spełnienia ww. warunku mał˝onków posiadajàcych
rozdzielnoÊç majàtkowà lub prowadzàcych odr´bne gospodarstwa
rolne. W zwiàzku z powy˝szym warunek, o którym mowa w § 11
ust. 1 ww. rozporzàdzenia, powinien zostaç spełniony w ka˝dym
przypadku ubiegania si´ o pomoc
przez obojga mał˝onków.
Czy jest mo˝liwoÊç
uzyskania 2 punktów
za planowanà produkcj´ roÊlin wysokobiałkowych, w sytuacji gdy
w okresie wyjÊciowym
taka produkcja ju˝ wyst´puje na gruncie
w gospodarstwie planowanym do przej´cia,
a wnioskodawca, młody
rolnik, zaplanuje w biznesplanie, i˝ dalej b´dzie prowadził przedmiotowà produkcj´ roÊlin wysokobiałkowych
w kolejnych latach realizacji biznesplanu? Czy
te˝ mo˝liwoÊç uzyskania
punktów jest jedynie
mo˝liwa, gdy w roku
wyjÊciowym brak uprawy roÊlin wysokobiałkowych?

Trudno powiedzieç przed weryfikacjà wniosku, czy pan b´dàcy kawalerem spełnia wszystkie warunki

Rodzice przekazali gospodarstwo synowi. Ró˝nica wieku mi´dzy ojcem a synem wynosi powy˝ej 25 lat, a ró˝nica wieku syn-matka poni˝ej 25 lat. Nr producenta jest na matk´ i ona ubiega
si´ o dopłaty. Czy syn dostanie 1
czy 2 pkt za ró˝nic´ wieku?
Przyj´liÊmy zasad´, ˝e w przypadku przekazywania gospodarstwa
rolnego b´dàcego we współwłasnoÊci mał˝eƒskiej bierzemy pod

W przypadku, gdy o premi´ dla młodego rolnika ubiegajà si´ oboje mał˝onkowie i oboje spełniajà warunki jej przyznania, pomoc
przyznaje si´ tylko jednemu z nich, co do którego współmał˝onek wyraził pisemnà zgod´

Wnioskodawca zobowiàzuje si´
w biznesplanie do produkcji roÊlin
wysokobiałkowych i je˝eli powierzchnia zaplanowanych upraw
wynosi co najmniej 1 ha wówczas
dostanie 2 punkty. Nie jest to zwiàzane z produkcjà roÊlinnà prowadzonà przez osoby przekazujàce
gospodarstwo lub poszczególne
działki.
Na dzieƒ składania wniosku
32

beneficjent jest kawalerem. B´dzie zawierał zwiàzek mał˝eƒski
po zło˝eniu wniosku z osobà,
która ju˝ była właÊcicielkà gosp.
rolnego od co najmniej 12 miesi´cy. Czy zatem beneficjent
spełnia warunki rozporzàdzenia
w takim przypadku (w kontekÊcie brzmienia § 11 ust. 2 pkt 1)?

do przyznania pomocy. Pewne jest
jednak, ˝e kandydatka na ˝on´
oraz fakt posiadania prze nià gospodarstwa przez okres dłu˝szy
ni˝ 12 miesi´cy w chwili obecnej
w ˝aden sposób go nie „obcià˝ajà”. Nale˝y jednak przypomnieç, ˝e
o ka˝dej zmianie mogàcej mieç
wpływ na przyznanie pomocy wnioskodawca powinien niezwłocznie
powiadomiç Agencj´. Zawarcie
zwiàzku mał˝eƒskiego jest właÊnie
takà okolicznoÊcià.

uwag´ ró˝nic´ wieku pomi´dzy
przejmujàcym a osobà posiadajàcà nr w ewidencji producentów.
W tym przypadku powinien byç
przyznany 1 pkt.
Syn składał od wielu lat wnioski o dopłaty na grunty po zmarłym ojcu. Postanowienie o twierdzenie nabycia spadku uprawomocniło si´ 2 tygodnie temu.
Czy taki spadkobierca spełnia
warunki rozporzàdzenia w zaBIULETYN INFORMACYJNY 9/2015

Analizujàc rozporzàdzenie,
dokumenty aplikacyjne i instrukcje zamieszczone na Paƒstwa
stronie internetowej w zwiàzku
z planowanym naborem wniosków o premie dla młodych rolników z PROW 2014-2020, zastanawiam si´, według jakich
kryteriów b´dà przyznawane
punkty w zakresie innowacyjnoÊci za post´p biologiczny, organizacj´ produkcji, nowoczesne
technologie produkcji lub innowacyjny produkt? W udost´pnionych dokumentach nie natknàłem si´ na ˝adne informacje
na ten temat?
Działaƒ o charakterze innowacyjnym nie mo˝na skatalogowaç.
Zgodnie bowiem z obowiàzujàcymi
współczeÊnie mi´dzynarodowymi
standardami badaƒ OECD „innowacja to wdro˝enie nowego lub
znaczàco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu,
nowej metody marketingowej lub
nowej metody organizacyjnej
w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach
z otoczeniem”. W odniesieniu
do gospodarstw rolnych premiowaç mo˝na innowacj´:
1 produktowà – polegajàcà
na wprowadzeniu nowego produktu czy usługi lub znaczàcego ich
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2015
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kresie§ 3 ust. 3 lit a? Wydaje si´,
˝e tak.
Niestety, nie. Wnioskodawca
odziedziczył gospodarstwo w dniu
Êmierci spadkodawcy. Od tego
czasu Êwiadomie przez kilka lat
składał wnioski obszarowe, zatem
dawno rozpoczàł prowadzenie gospodarstwa jako kierujàcy. Postanowienie jedynie potwierdziło fakt
nabycia spadku przed kilkoma laty
i jego uprawomocnienie si´ pozostaje bez wpływu na całà sytuacj´.
W tym przypadku nie mo˝emy zastosowaç wyłàczenia.

O ka˝dej zmianie mogàcej mieç wpływ na przyznanie pomocy wnioskodawca powinien niezwłocznie powiadomiç
Agencj´

ulepszenia w odniesieniu do cech
lub przeznaczenia;
1 procesowà – dotyczàca wprowadzenia nowych metod produkcji
czy dostaw lub ich znaczàcego
ulepszenia;
1 organizacyjnà – dotyczàcà
wprowadzenia nowych sposobów
organizacji działalnoÊci gospodarstwa, organizacji miejsca pracy czy
kształtowania relacji z otoczeniem.
Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e zastosowanie nowoczesnej technologii (np. komputerowego sterowania
klimatem w szklarni, bàdê odliczania dawek pokarmowych dla zwierzàt) w jednym gospodarstwie mo˝e
zostaç uznane za innowacyjne,
podczas gdy te same technologie
stosowane od pewnego czasu w innym gospodarstwie innowacjà ju˝

nie b´dà. Zatem punkty w tym obszarze nadawane b´dà w sposób
zindywidualizowany, po dogł´bnej
analizie biznesplanu oraz zasobów
przedstawionego w nim gospodarstwa. Podobnie jest z innowacyjnoÊcià w zakresie post´pu biologicznego. W gospodarstwie stosujàcym
ju˝ od pewnego czasu nowoczesne
odmiany zbó˝ nie ma mowy o innowacyjnoÊci, natomiast rolnik zamierzajàcy dopiero wprowadziç upraw´ takich odmian otrzyma punkt
za innowacyjnoÊç z tytułu post´pu
biologicznego.

Departament Działaƒ Społecznych
i Ârodowiskowych
[ 22 318 49 00
Zdj´cia: G. Chylewski, J. Kozieł, A. Kubat, G. Najder, fotolia
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Z pierwszej r´ki
Ponad 242 mld zł wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od poczàtku swojego istnienia, czyli
od 1994 r., do koƒca lipca 2015 r. Z tej kwoty ok. 119 mld zł trafiło do rolników w ramach dopłat bezpoÊrednich.
Kolejne blisko 67 mld zł to wsparcie wypłacone z bud˝etu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, 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.

Prawie 1,6 mld zł przekazała do koƒca lipca 2015 r. ARiMR z bud˝etu nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pieniàdze te popłyn´ły na konta rolników głównie w ramach płatnoÊci ONW oraz zobowiàzaƒ wynikajàcych z pomocy udzielonej we wczeÊniejszych okresach programowania z działania Renty strukturalne oraz wsparcia na zalesianie.
17 sierpnia zakoƒczył si´, trwajàcy od 15 czerwca, nabór wniosków w ramach działania Inwestycje w rozwój obszarów leÊnych i popraw´ ˝ywotnoÊci lasów, które finansowane jest z bud˝etu PROW 2014-2020. Ta oferta pomocy adresowana była do rolników, którzy zdecydowali si´ posadziç na swoich gruntach las. W efekcie w biurach
powiatowych ARiMR zło˝onych zostało 1059 wniosków o przyznanie 12,4 mln zł wsparcia na posadzenie blisko
1,5 tys. ha lasu. Pomoc na Inwestycje w rozwój obszarów leÊnych i popraw´ ˝ywotnoÊci lasów b´dzie udziela34
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ARiMR opublikowała na swojej stronie internetowej list´ krajowà okreÊlajàcà kolejnoÊç przysługiwania pomocy
w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoÊci wiejskiej finansowanego z PROW 2007-2013.
Zestawienie to pokazuje, które z wnioskujàcych samorzàdów gminnych otrzymajà Êrodki na budow´ mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujàcych odnawialne êródła energii, by wytworzyç energi´ elektrycznà lub cieplnà.
Zapraszamy na nasz portal: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-publikuje-liste-okreslajaca-kolejnosc-przyslugiwania-pomocy-w-ramach-dzialania-podstaw.html.
Do 16 wrzeÊnia majà czas młodzi rolnicy, by wystàpiç z wnioskiem do Agencji o przyznanie pomocy na rozpocz´cie działalnoÊci rolniczej, oferowanej z nowego PROW 2014-2020. Na tych, którzy spełnià wymagane kryteria,

czeka premia w wysokoÊci 100 tys. zł. Jak szacuje MRiRW, w tej perspektywie finansowej z takiego wsparcia ma
szans´ skorzystaç 30 tys. rolników, 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.
Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: M. Niesłony, A. T´cza, A. Wysoczaƒska, Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych,
archiwum MRiRW, fotolia, © Pantherstock / Photogenica
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na w trzech ró˝nych formach: pierwsza obejmuje jednorazowe wypłacenie tzw. wsparcia na zalesianie (cz´Êç inwestycyjna), o którà rolnicy b´dà mogli ubiegaç si´ ju˝ w 2015 r., druga polega na wypłacaniu przez 5 lat premii piel´gnacyjnej, trzecia na wypłacaniu przez 12 lat premii zalesieniowej. Wnioski o przyznanie premii piel´gnacyjnej i zalesieniowej rolnicy mogà składaç od 2016 r. Do tej pory dzi´ki przekazanym przez ARiMR Êrodkom
z unijnych programów pomocowych powierzchnia lasów w Polsce wzrosła ju˝ o 72 tys. ha.

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

25 lat ARR
Ju˝ 25 lat Agencja Rynku Rolnego sprawnie działa na rzecz polskiego rolnictwa. Realizuje swoje zadania w zmieniajàcej si´ sytuacji rynkowej – zwiàzanej równie˝ z sytuacjami kryzysowymi
na rynku rolnym – m.in. dzi´ki dobrze funkcjonujàcej strukturze
oddziałów terenowych oraz zaanga˝owaniu wykwalifikowanej
kadry pracowników. Po akcesji Polski do Unii Europejskiej Agencja wypłaciła beneficjentom ok. 11,8 mld zł. Wydawała Êredniorocznie ponad 300 tys. decyzji administracyjnych dotyczàcych zarówno mechanizmów finansowych, jak i szeregu innych działaƒ
nieskutkujàcych wypłatami dla beneficjentów.

A

gencja Rynku Rolnego jest
cenionym partnerem w realizacji działaƒ wspierajàcych
promocj´ produktów rolno -spo˝ywczych w kraju i za granicà. Tylko
w 2014 roku współfinansowano 13
bran˝owych kampanii promocyjno-informacyjnych, a od roku 2004
na realizacj´ 29 kampanii wydatkowano ponad 182 mln zł. ARR
aktywnie wspiera działania promujàce produkty ˝ywnoÊciowe
wysokiej jakoÊci oraz regionalne, tradycyjne i ekologiczne.
Z dziewi´ciu obsługiwanych
przez ARR funduszy promocji
produktów rolno-spo˝ywczych
wypłacono ok. 290,4 mln zł.
Niesłabnàcym zainteresowaniem cieszà si´ – administrowane przez ARR – mechanizmy
wspierajàce konsumpcj´:
1 W
programie
„Mleko
w szkole” uczestniczy obecnie
ponad 2,45 mln dzieci i młodzie˝y. W ciàgu 10 lat uczestnicy tego mechanizmu spo˝yli blisko 2,2 mld szklanek mleka.
1 Z programu „Owoce i warzywa w szkole” korzysta ponad 1,3
mln uczniów. W trakcie realizacji
tego mechanizmu przekazano
bezpłatnie jego uczestnikom blisko 262 mln porcji Êwie˝ych owoców, warzyw oraz soków.
36

1 W ramach realizacji programu
pomocy ˝ywnoÊciowej, od 2004 roku przekazano ogółem 926 tys. ton

artykułów spo˝ywczych o wartoÊci
2,4 mld zł, które ka˝dego roku trafiały do 3,5 mln najubo˝szych osób.
Agencja wspiera rolników, dopłacajàc do kwalifikowanego materiału siewnego. Od 2007 roku rolnicy
zło˝yli 445 tys. wniosków, a ARR
wypłaciła ponad 619 mln zł. W celu poprawy warunków produkcji
ARR finansuje pomoc dla sektora
pszczelarskiego. Od 2004 roku
wyniosła ona ponad 164 mln zł.
W zakresie kwotowania produkcji
mleka ARR obsługiwała ponad 148
tys. dostawców mleka.
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˝ajàc bran˝owy program promocji,
lecz tak˝e misji gospodarczych, seminariów bran˝owych oraz rozmów
biznesowych, jakie organizuje w ramach zadaƒ ustawowych w zakresie prowadzenia działaƒ promocyjnych i informacyjnych majàcych
na celu promowanie produktów
rolnych i ˝ywnoÊciowych, metod
produkcji, a tak˝e systemów jakoÊci
˝ywnoÊci.
Od roku 2012 Agencja realizuje
Program Promocji Bran˝y Polskich
SpecjalnoÊci ˚ywnoÊciowych na
rynkach wybranych krajów unijnych
i pozaunijnych pod hasłem:
POLSKA SMAKUJE, które upowszechniane jest w wielu wersjach
j´zykowych w ramach wszystkich
działaƒ promocyjnych. Program

obejmuje swoim zasi´giem szeÊç
rynków: Ukrain´, Chiny, Niemcy,
Zjednoczone Emiraty Arabskie,
Francj´ i Rosj´. Jego celem jest wykreowanie silnych polskich marek,
które b´dà rozpoznawalne na Êwiecie i kojarzone z krajem pochodzenia. Agencja Rynku Rolnego stwarza przedsi´biorcom mo˝liwoÊç
kompleksowej i usystematyzowanej
promocji ich produktów za granicà
oraz pomaga w nawiàzywaniu kontaktów gospodarczych, a tak˝e dostarcza jak najszerszej grupie odbiorców zagranicznych informacje
o rodzimych produktach bran˝y
spo˝ywczej.
Celem działaƒ Agencji Rynku
Rolnego jest przede wszystkim stabilizacja sytuacji na rynku rolno-˝ywnoÊciowym i wspieranie konkurencyjnoÊci produktów rolno-spo˝ywczych. ChcielibyÊmy, aby jak
najwi´cej pieni´dzy trafiało
do naszych beneficjentów, co
oczywiÊcie wià˝e si´ z uruchomieniem przez ARR jak najwi´kszej liczby działaƒ, które słu˝à
nie tylko producentom, przetwórcom i eksporterom, ale
tak˝e konsumentom.
Aby zapewniç konkurencyjnoÊç polskiego rolnictwa
na jednolitym rynku europejskim, konieczna jest kontynuacja mechanizmów wspólnej
polityki rolnej UE. Dlatego
te˝ Agencja Rynku Rolnego
b´dzie nadal realizowała wybrane programy krajowe
i unijne, aby dzi´ki zwi´kszonemu wsparciu finansowemu
UE przemiany na polskiej wsi
dokonywały si´ z korzyÊcià dla
całego społeczeƒstwa.

Iwona Ciechan
Rzecznik Prasowy ARR
[ 22 376 76 13
Zdj´cia: archiwum MRiRW, fotolia,
© Pantherstock / Photogenica
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Agencja realizuje mechanizmy
monitorowania i kontrolowania
procesów produkcji oraz przetwórstwa m.in. na rynkach cukru i wina, a tak˝e w zakresie odnawialnych êródeł energii. Administruje
równie˝ obrotem towarowym z zagranicà produktami rolno-spo˝ywczymi. Od akcesji Polski do UE
słu˝by techniczne ARR przeprowadziły łàcznie prawie 202 tys.
kontroli w zakresie realizowanych
mechanizmów.
Z roku na rok mo˝na zaobserwowaç coraz wi´ksze zainteresowanie
firm bran˝y rolno -spo˝ywczej
uczestnictwem w działaniach promocyjnych organizowanych przez
ARR. Dotyczy to nie tylko działaƒ,
które Agencja przygotowuje, wdra-
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Rekordowa aukcja
Pride of Poland w Janowie Podlaskim
W dniach 14-16 sierpnia br. odbyły si´ w Janowie Podlaskim DNI
KONIA ARABSKIEGO. Tradycyjnie najwa˝niejszym ich punktem
była aukcja Pride of Poland, która w tym roku pobiła wszelkie rekordy: za 1 milion 400 tysi´cy euro sprzedano klacz Pepita ze
Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, a licytacja wszystkich wystawionych koni zamkn´ła si´ kwotà prawie 4 milionów euro.

N

a Dni Konia Arabskiego
zło˝yły si´ 37. Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich
Czystej Krwi oraz 46. Aukcja Pride
of Poland. Tradycyjnie zgromadziły
one najlepszych hodowców z Polski i z zagranicy, a tak˝e właÊcicieli
koni arabskich czystej krwi. Nie
zabrakło kupców z niemal całego
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Êwiata oraz przedstawicieli ˝ycia
po li tycz ne go,
go spo dar cze go
i społecznego kraju, z wicepremierem RP i ministrem gospodarki Januszem Piechociƒskim. Gospodarzem całej imprezy, jak co roku,
była Agencja NieruchomoÊci Rolnych, właÊciciel stadnin koni w Jano wie Pod la skim i Mi cha ło wie

oraz Stada Ogierów w Białce, którà reprezentował Leszek Âwi´tochowski, prezes Agencji.
Na przestrzeni lat janowska impreza stała si´ prawdziwym Êwi´tem dla hodowców i miłoÊników
naj pi´k niej szych ko ni na Êwie cie – ko ni czy stej krwi arab skiej – powiedział Leszek Âwi´tochow ski pod czas uro czy ste go
otwar cia Dni Ko nia Arab skie go 2015. Ponadto zwrócił uwag´,
˝e Narodowy Pokaz to nie tylko
wspaniałe widowisko, ale przede
wszystkim próba selekcyjna, której
poddawane sà najcenniejsze klacze i ogiery z polskich stadnin zaBIULETYN INFORMACYJNY 9/2015

Klacz Pepita – tegoroczna rekordzistka aukcji Pride of Poland – sprzedana za 1 milion 400 tysi´cy euro

równo paƒstwowych, jak i prywatnych. ˚ycz´ hodowcom najwy˝szych nagród, a stadninom i kupcom udanych transakcji – dodał
Prezes Agencji.
Kul mi na cj´ im pre zy sta no wi ła 46. Aukcja Pride of Poland,
przed którà zawsze padało pytanie: czy zostanie pobity rekord

Podlaskim kosztowała nabywc´ ze
Szwajcarii 1 milion 400 tysi´cy euro. Pepita to ubiegłoroczna Czempionka Polski i Najlepszy Koƒ Poka zu Na ro do we go, Wi ce czem pionka Europy i Pucharu Narodów
oraz Top Ten Czempionatu Âwiata 2014. Drugim najdro˝szym koniem była klacz Pistoria ze SK

Piniata z SK Janów Podlaski została czempionkà Polski klaczy starszych

Kwestury, która w 2008 roku została sprzedana za 1 milion 125
tysi´cy euro. Tym razem podczas
aukcji zanotowano kilka rekordów: sprzedano na niej 24 klacze
za łàcznà kwot´ 3 mln 995 tys.
euro netto; najdro˝sza klacz Pepita ze Stadniny Koni w Janowie
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2015

Cefir z SO Białka – czempion Polski ogierów starszych

w Michałowie, która została wylicytowana za 625 tys. euro, a trzecim – klacz Wie˝a Ró˝ równie˝ ze
SK w Michałowie, która kosztowała 270 tys. euro. Tradycyjnie wÊród
nabywców koni dominowali kupcy
z kra jów Bli skie go Wscho du,
a tak˝e Europejczycy z wielkà mi-

rolnych TVP1 odebrał Jerzy Białobok. Czempionem Polski Ogierów
Starszych wybrano ogiera Cefir ze
SO Białka, który otrzymał Nagrod´ Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Prezesowi SO Białka Marianowi Pacewskiemu w imieniu Ministra Rolnictwa nagrod´ wr´czył Le39
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łoÊniczkà koni arabskich z polskich stad nin Bry tyj kà Shir ley
Watts, ˝onà perkusisty zespołu The
Rolling Stones.
Drugim wa˝nym wydarzeniem
Dni Konia Arabskiego w Janowie
Podlaskim był 37. Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej
Krwi. Podczas tegorocznego pokazu swojà Êwiatowà klas´ hodowlanà ponownie potwierdziły konie
z paƒstwowych spółek z Janowa
Podlaskiego, Michałowa i Białki,
które zdominowały czempionaty
we wszystkich kategoriach.
Czem pio nem Pol ski Ogie rów
Młodszych został ogierek Paris
z SK Janów Podlaski. Otrzymał on
Nagrod´ Marszałka Województwa
Lubelskiego, którà prezesowi Markowi Treli wr´czył Marszałek Sławo mir So snow ski. Czem pion kà
Polski Klaczy Młodszych została
klacz Pustynia Kahila z SK Michałów, któ ra otrzy ma ła Na gro d´
TVP1. Nagrod´ z ràk Wojciecha
Nalazka, kierownika programów

AGENCJA NIERUCHOMOÂCI ROLNYCH

Prezentacja koni zgromadziła kupców niemal z całego Êwiata

szek Âwi´tochowski, prezes ANR.
Czempionkà Polski Klaczy Starszych wybrano klacz Piniata z SK
Janów Podlaski. Nagrod´ Agencji
NieruchomoÊci Rolnych z ràk preze sa Lesz ka Âwi´ to chow skie go
i Dyrektora Zespołu Nadzoru WłaÊcicielskiego ANR Sylwestra Grotkowskiego odebrał prezes janowskiej stadniny. Piniata uzyskała te˝
ty tuł Naj lep sze go Ko nia Po ka zu 2015 i tym samym nagrod´
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej. W imieniu Prezydenta wr´czył jà prezesowi Markowi Treli wicepremier Janusz Piechociƒski.
Tegoroczna impreza potwierdziła, ˝e polskie konie arabskie sà
niezaprzeczalnie naszym dziedzictwem narodowym oraz najmocniejszà, a tak˝e najbardziej rozpozna wal nà mar kà na Êwie cie.
W stadninach w Janowie Podlaskim, Michałowie oraz w Stadzie
Ogierów w Białce, nadzorowanych przez Agencj´ Nieruchomo-

Êci Rolnych, zgromadzono najcenniejsze klacze i ogiery czystej krwi
arabskiej. Ich jakoÊç doceniajà
hodowcy z całego Êwiata, przyje˝d˝ajàc od lat na Dni Konia Arabskiego do stadniny w Janowie
Podlaskim, najstarszej paƒstwowej
stadniny w Polsce.
Biuro Rzecznika Prasowego ANR
[ 22 452 54 05
Zdj´cia: archiwum ANR,
© Pantherstock / Photogenica
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ŬŽůŽŐŝĐǌŶ ǇĐŚ͘ ǁǇƐƚĂǁĐſǁ͕ĂůĞƚĂŬǏĞƉŽĚĐǌĂƐŬŽůĞũŶĞũĞĚǇĐũŝDŝħĚǌǇŶĂ  ĂůĞƚĂŬǏĞƉŽĚ ĐǌĂƐŬŽůĞ ũŶĞũĞĚǇĐũŝDŝħĚǌǇŶĂtƑƌſĚǁǇƐƚĂǁĐſǁƉŽũĂǁŝČƐŝħƌſǁŶŝĞǏƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞ
ƑƌſĚ ǁǇƐƚĂǁ Đſǁ ƉŽũĂǁŝČ Ɛŝħ ƌſǁ ŶŝĞǏ ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞ ƌŽĚŽǁĞũ
t

 'ŝĞųĚǇ
 ĞųĚǇ <
ŽŽƉĞƌĂĐǇũŶĞũ͕ ŬƚſƌĂ
Ŭ ƚſƌĂ ŽĚďħĚǌŝĞ
ŽĚďħ ĚǌŝĞ ƐƐŝħ
ŝħ
<ŽŽƉĞƌĂĐǇũŶĞũ͕
 ͘ŝŶ͘ǌtųŽĐŚ͕dƵƌĐũŝ  ϮϮǁƌǌĞƑŶŝĂ͘WƌŽũĞŬƚWŽůƐŬŝĞũŐĞŶĐũŝZŽǌǁŽũƵWƌǌĞĚƐŝħƐƐĞŬƚŽƌĂƐƉŽǏǇǁĐǌĞŐŽǌǌĂŐƌĂŶŝĐǇ͕ŵ͘ŝŶ͘ǌtųŽĐŚ͕dƵƌĐũŝ
ĞŬ ƚŽƌĂƐƉŽǏǇǁĐǌĞ ŐŽǌǌĂŐƌĂŶŝĐǇ͕ŵ

 WƌŽ ũĞŬƚ WŽůƐŬŝĞũ ŐĞŶĐũŝ ZŽǌǁŽũƵ WƌǌĞĚƐŝħ
ŝZW͘

ŝZW͘

 ĚĞĚǇŬŽǁĂŶǇ
ĞĚǇŬŽǁ
 ĂŶǇ ũũĞƐƚ
ĞƐƚ Ɖ
ŽĚŵŝŽ ƚŽŵ Ě
ǌŝĂųĂũČ ĐǇŵ
ďŝŽƌĐǌŽƑĐŝ
ƉŽĚŵŝŽƚŽŵ
ĚǌŝĂųĂũČĐǇŵ
ǏǇǁŶŽ
ŶĂƉ ŽũĞ͕ ,
ŽZĞĂ͕ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ
 ǁ ƐĞŬƚŽƌĂĐŚ͗
 ͗ ǏǇǁŶŽƑđ
 Ƒđ ŝŝ ŶĂƉŽũĞ͕
,ŽZĞĂ͕
 t
t ƚǇŵ
ƚǇŵ ƌŽŬƵ
ƌŽŬƵ ƉŽĚĐǌĂƐ
ƉŽĚ ĐǌĂƐ ƚƚĂƌŐſǁ
Ăƌ Őſǁ WK>'Z
WK>'Z &KK
&KK ďħĚǌŝĞ
ďħ ĚǌŝĞ ƐƉŽǏǇǁĐǌĞ͕
 ŽƉĂŬŽǁĂŶŝĂ͕
 ŽƑđ ŝŝŶĚǇǁŝŽƉĂŬŽǁĂŶŝĂ͕ ƚƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͘
ƌĂŶƐƉŽƌƚ͘ D
ŽǏůŝǁ
ŶĚǇǁŝ
DŽǏůŝǁŽƑđ
ŵŽǏŶĂ
ŽŐƌŽŵŶČ
ŶŽǁŽƑĐŝ͘
ŝħ ǌǌ Ž
ŵŽǏŶĂ ǌǌĂƉŽǌŶĂđ
ĂƉŽǌŶĂđ ƐƐŝħ
ŐƌŽŵŶČ ŝŝůŽƑĐŝČ
ůŽ ƑĐŝČ Ŷ
ŽǁŽƑĐŝ͘ ĚƵĂůŶĞŐŽ

 ĚŽďŽƌƵ
ďŽƌƵ Ɖ
 ǇĐŚ Ě
 ſǁ
ĂƌƚŶĞ ƌſǁ ď
ŝǌŶĞƐŽǁ
Ž ƌƌŽǌŵſǁ
Žǌŵ
ƉĂƌƚŶĞƌſǁ
ďŝǌŶĞƐŽǁǇĐŚ
ĚŽ
ƉƌǌĞĚĞ
ǁƐǌǇƐƚŬŝŵ
 dŽ
dŽ Ɖ
ƌǌĞĚĞ ǁ
ƐǌǇƐƚŬŝŵ ŬŬŽŶƐĞŬǁĞŶĐũĂ
ŽŶƐĞŬǁĞ ŶĐũĂ ŽďƐĞƌǁŽǁĂŶǇĐŚ
ŽďƐĞƌǁŽǁĂŶǇĐŚ ǌŶĂĐǌŶŝĞǌǁŝħŬƐǌĂĞĨĞŬƚǇǁŶŽƑđƐƉŽƚŬĂŷ͘

 ħ ŬƐǌĂĞĨĞŬƚǇǁŶŽƑđƐƉŽƚŬĂŷ͘
 ŝĂŶ ǁ ŵŽĚĞůƵ ŬŽŶƐƵŵ ƉĐũŝ͘ tƑƌſĚ ŐƌŽŶŝĞ ƉƌĞŵŝĞ ƌ ŶĂ
ǌǌŵŝĂŶǁŵŽĚĞůƵŬŽŶƐƵŵƉĐũŝ͘tƑƌſĚŐƌŽŶŝĞƉƌĞŵŝĞƌŶĂ
ŵ
 ŝĞůĞƉƌǌĞƚǁŽ ƌſǁŵůĞĐǌ- dĂƌŐŝWK>'Z&KKŽĚďħĚČƐŝħǁĚŶŝĂĐŚϮϭͲϮϰǁƌǌĞĞĞŬƐƉŽǌǇĐũŝƚĂƌŐŽǁĞũƉŽũĂǁŝƐŝħǁŝĞůĞƉƌǌĞƚǁŽƌſǁŵůĞĐǌŬƐƉŽ ǌǇĐũŝƚĂƌŐŽǁĞũƉŽ ũĂǁ ŝƐŝħǁ

 Z&KKŽĚď ħĚČƐ ŝħǁĚŶ ŝĂĐŚϮϭͲϮϰǁƌǌĞŶ
ŶǇĐŚ
ŶŝĞ
ǇůŬŽ͘ ĂƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂŶĞ
ǇĐŚ  ĂĂůĞ
ůĞ  Ŷ
ŝĞ ƚƚǇůŬŽ͘
ĂƉƌĞǌĞŶƚŽǁ ĂŶĞ ǌǌŽƐƚĂŶČ
ŽƐƚĂŶČ ƌƌſǁŶŝĞǏ
ſǁ ŶŝĞǏ  ƑŶŝĂďƌ͘tƐƚħƉĞŵĚŽŶŝĐŚũĞƐƚĨĞƐƟǁĂůǏǇǁŶŽƑĐŝƌĞŐŝŽ  
  ĚŽ ŶŝĐŚ ũĞƐƚ ĨĞƐƟǁĂů ǏǇǁŶ ŽƑĐŝ ƌĞŐŝŽħƉĞŵ
ǌǌĚƌŽǁĞƉƌǌĞŬČƐŬŝ͕ƐųŽĚǇĐǌĞ͕ŚĞƌďĂƚǇ͕ƉƌŽĚƵŬƚǇŐŽƚŽǁĞ͕
Ěƌ ŽǁĞ ƉƌǌĞŬČƐŬŝ͕ ƐųŽĚǇĐǌĞ͕ ŚĞƌďĂƚǇ͕ ƉƌŽĚƵŬƚǇ ŐŽƚŽǁĞ͕ ŶĂůŶĞũ͕ƚƌĂĚǇĐǇũŶĞũŝĐĞƌƚǇĮŬŽǁĂŶĞũʹ^ŵĂŬŝZĞŐŝŽŶſǁ͕


ĐǇũŶĞũ ŝ ĐĞƌƚǇĮŬŽǁĂŶ Ğũ ʹ ^ŵĂŬŝ ZĞŐŝŽŶſǁ͕
ǁǇƌŽďǇŵŝħƐŶĞŽƌĂǌĚŽĚĂƚŬŝĚŽĚĂŷ͘
ǁǇƌŽďǇŵŝħƐŶĞ ŽƌĂǌĚŽĚ ĂƚŬŝĚŽĚĂŷ͘
ŬƚſƌǇƌŽǌƉŽĐǌŶŝĞƐŝħϭϵǁƌǌĞƑŶŝĂ͘
 Ǉ Ɖ  ǌŶŝĞƐŝħϭϵǁƌǌĞƑŶŝĂ͘

tŝħĐĞũŝŶĨŽƌŵĂĐũŝŶĂ͗ǁǁǁ͘ƉŽůĂŐƌĂͲĨŽŽĚ͘Ɖů
 ͘Ɖů
t
ŝħ ĐĞũŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ ŶĂ͗ǁǁǁ͘ƉŽůĂŐƌĂͲĨŽŽĚ
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